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bqŠro 
Останнім часом макроекономічна нестабільність у національних 

економіках як країн з високим рівнем розвитку ринкової економіки, 
так і країн, де ринкові відносини знаходяться на стадії формування, 
а також у світовому масштабі значною мірою визначається станом 
фінансового сектора. З огляду на те, що в структурі фінансового сектора 
значне місце посідають саме банківські установи, рівень стабільності 
банківської системи суттєво впливає на рівень стабільності фінансової 
системи. Нестабільність банківських систем багатьох країн пов’язана з 
дією таких об’єктивних факторів: 
 стрімкий розвиток технологій, комп’ютеризація банківського бізнесу 
та розвиток форм розрахунків у режимі on-line;  

 прискорена лібералізація руху капіталів і помітне зниження рівня 
протекціонізму в банківських системах; 

 суттєве зростання фінансових інновацій, особливо в частині застосу-
вання похідних фінансових інструментів; 

 поява потужних фінансових посередників глобального масштабу – 
фінансових конгломератів як форми конвергентно-інтеграційної спів-
праці між банківськими та небанківськими фінансовими посеред-
никами. 
Наслідки такої нестабільності можуть проявлятися в уповільненні 

економічного зростання, зниженні ефективності функціонування фінан-
сових посередників, зокрема банків, та зниженні довіри до фінансово-
кредитних установ. 

Потреба в інституті банківського нагляду виникла внаслідок осо-
бливої соціальної значущості та відповідальності банків за розвиток 
національної економіки. На практиці нагляд і регулювання банківської 
діяльності є однією із основних умов та чинників, що забезпечують фі-
нансову стабільність, оскільки банки, що потенційно можуть бути но-
сіями ризику нестабільності національної фінансової системи, водно-
час розглядаються і як інструмент її стабілізації При цьому, незалежно 
від обраної моделі реалізації наглядових функцій, мета та завдання 
органів регулювання банківської діяльності історично не мали принци-
пових змін і передбачають забезпечення стійкості банківської систе-
ми, створення умов для її ефективної діяльності і, як наслідок, захист 
інтересів вкладників, кредиторів і клієнтів.  

У цілому система нагляду за діяльністю на фінансових ринках 
протягом багатьох років мала два різноспрямовані вектори розвитку. 
З одного боку, фінансові системи країн були досить різноманітними і, 
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відповідно, суттєво відрізнялись і системи організації нагляду за бан-
ківською діяльністю, а також склад і характер повноважень наглядо-
вих оглядів. З іншого боку, функціонування національних банківських 
систем протягом останніх десятиріч знаходилося під значним впливом 
інтеграційних процесів, що спонукало до розгляду та вирішення про-
блем законодавства різних країн і прагнення створити єдині загальні 
правила банківського регулювання та нагляду на світовому ринку. 
Саме прагнення створити єдиний ринок капіталу найчастіше зазнача-
ють як одну із основних причин уніфікації банківського законодавст-
ва, а також прояв тенденції розвитку системи нагляду за фінансовими 
ринками в бік створення єдиних правил нагляду за банківською діяль-
ністю, ринком цінних паперів і діяльністю на ринку страхових послуг. 

Важливу роль у регулюванні діяльності банків відіграє Комітет з 
банківського нагляду. Потреба в забезпеченні стійкості банківських 
систем у найбільших країнах світу і світової банківської системи при-
звела до створення в 1974 р. центральними банками і наглядовими ор-
ганами провідних індустріальних країн Комітету з банківського нагляду 
при Банку міжнародних розрахунків (Bank for International Settlements, 
BIS). Територіально Банк міжнародних розрахунків розташований у 
місті Базель (Швейцарія). Одним із найголовніших завдань Базельсько-
го комітету є гармонізація світової практики регулювання банківсько-
го бізнесу, яка має на меті нівелювати відмінності між національними 
практиками, усуваючи таким чином основну причину регулятивного 
арбітражу. 

Першим вагомим кроком на шляху до міжнародної гармонізації ба-
нківського регулювання стало прийняття керівниками десяти централь-
них банків економічно розвинутих країн світу в 1988 році Базельської 
угоди про міжнародне наближення розрахунку капіталу та стандартів 
капіталу (1988, Basel Capital Accord), більш відомої як Базель I. З часом 
ця угода була схвалена більш ніж у 100 країнах світу, що свідчить про 
доцільність та необхідність застосування загальновизнаних інституціо-
нальних меж для регулювання банківської діяльності, що дійсно спри-
яло підвищенню стабільності фінансово-банківських систем. 

Базель I у редакції 1988 року містив три основні постулати: по-пер-
ше, капітал банку складається з основного та додаткового; по-друге, 
банки повинні визначити і сформувати такий розмір капіталу, який 
був би достатнім для покриття кредитного ризику; по-третє, у будь-який 
момент часу співвідношення між капіталом банку та його активами, 
взятими з урахуванням коефіцієнта кредитного ризику, не повинно бу-
ти меншим 8 %. 
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Прийняття Угоди про капітал стало переломним етапом для роз-
витку банківського нагляду у світі. З її появою органи банківського 
регулювання отримали перший стандарт міжнародного рівня, на який 
можна було б рівнятись. Угода про капітал із самого початку була спря-
мована на так звані “міжнародно-активні банки” і була обов’язковою 
лише для країн – членів Базельського комітету. Відносна простота й 
доступність її методик і підходів призвели до того, що до 2004 року 
Базель I тією чи іншою мірою було запроваджено майже в 130 країнах 
світу, причому щодо всіх банків – об’єктів нагляду, незалежно від їх 
“міжнародної активності”. 

Водночас суттєве зростання залежності національних банківських 
систем від впливу зовнішніх світових факторів, можливість швидкого 
переміщення значних за обсягами грошових потоків у різні куточки зе-
мної кулі, диверсифікація фінансових послуг і поява принципово нових 
банківських продуктів, неконтрольований рух капіталу між окремими 
структурними підрозділами потужних інтегрованих фінансових посе-
редників та поява нових видів ризиків призвели до того, що Базельська 
угода переважно перестала відповідати значним змінам, що відбулися 
в структурі банківського капіталу та характері міжнародних економіч-
них відносин. 

Необхідність усунення виявлених недоліків Базеля І спонукала 
Базельський комітет з банківського нагляду розпочати роботу над но-
вою редакцією Угоди про капітал. 

Динамічність розвитку міжнародних валютних систем викликала 
необхідність внесення поправок до вищезазначеної угоди. У 1996 році 
було внесено ряд поправок до Базеля І, які стосувалися вимог до ви-
значення ринкових ризиків і передбачали можливість використання 
банками власних моделей оцінки ризиків (Value-at-Risk models) у ме-
жах встановлених параметрів. 

Постійний моніторинг розвитку національних банківських систем 
дав змогу запропонувати пропозиції щодо удосконалення Першої Ба-
зельської угоди з метою максимального її наближення до практичних 
потреб діяльності банків. 

Проект нової редакції Базельської угоди було опубліковано в че-
рвні 1999 року. Даний документ активно вивчався та обговорювався 
майже півтора року, про що свідчать понад 200 коментарів і зауважень, 
які були отримані Базельським комітетом. З урахуванням цих зауважень 
у січні 2001 року було запропоновано доопрацьований варіант докуме-
нта, а в кінці 2001 року (після додаткових консультацій) було опубліко-
вано перший варіант нової Базельської угоди “Новий механізм визна-
чення достатності власного капіталу” (Базель ІІ). 
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Базель II прийнято в червні 2004 р. У листопаді 2005 р. Базельсь-
кий комітет оприлюднив виправлену та доповнену версію угоди “Мі-
жнародне наближення оцінки капіталу і стандартів капіталу: перегля-
нута концептуальна основа”. Він не замінює попередні редакції Угоди 
про капітал, а робить розрахунок капіталу більш складним і вносить 
нові елементи в цей процес, перетворює оцінку капіталу на більш чут-
ливий до ризиків процес, сприяє кращій практиці управління ризиками 
в банках і спрямований на підвищення прозорості їх діяльності.  

У цій угоді зазначено, що універсального для всіх країн методу 
розрахунку капіталу не існує, а тому надається певна свобода дій для 
різних країн стосовно запровадження вимог Базеля ІІ, але при цьому 
очікується, що наглядові органи визначаться із застосуванням вимог 
угоди найближчим часом. Це також стосується і термінів реалізації 
Базеля ІІ, оскільки і Комітет, і міжнародні фінансові організації (Сві-
товий банк, Міжнародний валютний фонд) пропонують вирішувати це 
питання в кожній країні самостійно з урахуванням пріоритетів і мож-
ливостей національних органів банківського нагляду.  

Слід зазначити, що для країн Європейського Союзу було визна-
чено термін переходу до застосування вимог Базеля ІІ в 2007 році, на-
приклад, Росія визначилася, що ці вимоги будуть запроваджуватися не 
раніше 2008–2009 року, в Україні цей термін відстрочено до 2016 року. 
Таким чином, на сьогодні ми маємо суттєву розбіжність у межах на-
ціональних банківських систем стосовно запровадження вимог нової 
угоди про капітал. Водночас, як зазначають експерти, фінансова криза 
відбулася в умовах дотримання банками вимог Базеля І, але ці вимоги 
вже не могли адекватно враховувати всі типи банківських ризиків у 
сучасних умовах кредитного посередництва. Через недосконалість іс-
нуючих механізмів не були своєчасно виявлені та кількісно визначені 
ризики банків. Основна увага, що приділялася наглядом стосовно лікві-
дності, не враховувала зростаючу динаміку банківських ризиків і зрос-
тання ринкового ризику. Відповідно, все це дозволяє стверджувати, що 
наразі назріла потреба в прискоренні запровадження вимог нової Угоди 
про капітал – Базель ІІ. 

Саме тому сьогодні назріла необхідність дослідження ситуації що-
до запровадження вимог угоди “Міжнародне наближення оцінки капі-
талу і стандартів капіталу: переглянута концептуальна основа” в наці-
ональних банківських системах.  

У монографії розглядаються проблеми запровадження Базеля ІІ як 
в економічно розвинутих країнах на прикладі Німеччини, так і в краї-
нах, де банківські системи роблять тільки перші кроки стосовно запро-
вадження вимог цієї угоди. На наш погляд, участь у даній монографії 
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авторів з країн, що є різними за рівнем впровадження вимог Базеля ІІ, 
робить її більш цікавою та дає змогу зробити певні порівняння.  

Ми висловлюємо вдячність нашим колегам, які брали участь у 
цьому міжнародному проекті, а саме:  
 професору кафедри фінансів і банківської справи, директору дослід-
ницького центру з розвитку ощадних банків університету Магдебур-
га Пітеру Райхлінгу та асистенту професора Діані Афанасенко 
(Німеччина); 

 доценту кафедри економіки Меморіального університету Ньюфау-
ндленда Сент-Джонс, Ньюфаундленда і Лабрадору доктору Кам Хон 
Чу (Гонконг); 

 професору кафедри фінансів і банківської справи факультету еко-
номіки та бізнесу університету Марібор Тімотею Джагрику (Сло-
венія); 

 голові департаменту фінансового ринку, професору Чеського бан-
ківського інституту Франтішеку Павелка, старшому викладачу ка-
федри фінансових операцій Чеського банківського інституту Ользі 
Шефловій (Чехія);  

 голові департаменту обліку та фінансів Ольдріху Кнеіфлу банківсь-
кого коледжу (Чехія);  

 ректору Казахського університету економіки, фінансів і міжнародної 
торгівлі, доктору економічних наук, професору, академіку Націона-
льної академії наук Республіки Казахстан Сейткасимову Габдига-
пару Сагітовичу; доктору економічних наук, проректору з міжнаро-
дних зв’язків Казахського університету економіки, фінансів і міжна-
родної торгівлі Мусіній Аміні Аміржанівні; кандидату економічних 
наук, доценту кафедри фінансів Карагандинського державного уніве-
рситету ім. Є. А. Букетова Садвокасовій Куляш Жабиківні (Казах-
стан); 

 ад’юнкту – професору, доктору університету Ближнього Сходу, фа-
культету банківської справи і фінансів Окан Велі Сафаклі (Туреччи-
на, Турецька Республіка Північного Кіпру). 

 
 

А. О. Єпіфанов, 
д-р екон. наук, проф., ректор 

 Державного вищого навчального закладу  
“Українська академія банківської справи  

Національного банку України” 
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Пітер Райхлінг, 
проф. кафедри фінансів і банківської справи,  
директор дослідницького центру з розвитку  
ощадних банків університету Магдебурга, 

Діана Афанасенко,  
асистент професора1 

 

a`mjPbq|j` qhqŠel` mPle))hmh: 
qŠprjŠrp`, bpecrk~b`mm“  

Š` bopnb`dfemm“ dncnbnpr 
a`gek| II 

bqŠro 

Банківський нагляд є основним фактором у забезпеченні стабіль-
ності фінансової системи. До прийняття договору Базель II основні 
вимоги були обмежені до класифікації фінансових ризиків із застосу-
ванням лише декількох критеріїв оцінювання різноманітних ризиків. 
Отже, основні вимоги не відбивали дійсні ризики, спричинені невико-
нанням зобов’язань окремих позичальників. Таким чином, у багатьох 
випадках банки були змушені утримувати однаковий капітал як для 
високоякісних позичальників, так і для низькоякісних. Це призвело до 
недостатнього відображення дійсних кредитних ризиків. Щоб подолати 
ці недоліки, з 1999 року розроблялась угода Базель II. 

Нова Базельська угода складається з трьох частин. Угода була опу-
блікована (після обговорення декількох попередніх версій) в 2004 р. і 
містить основні вимоги, які є більш чутливими до ризиків, оскільки 
вони орієнтовані на детальний кредитний рейтинг. Частина I Базельської 
угоди містить як стандартні, так і новітні методи оцінювання кредитних, 
операційних і ринкових ризиків. Однак лише основні вимоги є недо-
статніми для забезпечення чіткої роботи фінансової системи. Відпові-
дно, були додані ще дві частини: частина II – “Наглядовий процес”, 
частина III – “Ринкова дисципліна”. Перша з вищеназваних частин 
спонукає банки встановлювати ефективні системи управління ризиками 

                                           
© Пітер Райхлінг, Діана Афанасенко, 2011  
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для того, щоб досягти адекватності їх капіталів, у той час як остання 
частина містить вимоги до опублікування інформації для суспільства, 
що дозволяє учасникам ринку мати доступ до загальної інформації щодо 
ризиків банку.  

Вимоги Базельського комітету стали основою для відповідних 
директив Європейського Союзу (ЄС), які були опубліковані в 2006 році. 
Таким чином, всі країни – члени ЄС – будуть застосовувати нову ре-
гуляторну модель. Для того, щоб створити юридичні основи для імп-
лементації Базеля II в Німеччині, нові вимоги були перенесені в німе-
цьке законодавство, враховуючи особливі риси німецької банківської 
системи. У результаті всі банки Німеччини зобов’язані виконувати 
норми Базеля II з 1 січня 2007 року. 

Основною метою даної роботи є здійснити огляд процесу ратифі-
кації договору Базель II у Німеччині. Для того, щоб розкрити всі аспе-
кти, важливо охарактеризувати загальну структуру банківської системи 
в Німеччині, а також основні тенденції її розвитку за останнє десяти-
річчя. Цьому присвячені розділи 2 і 3. У розділі 4 подана інформація 
про основні наглядові установи, які вповноважені на впровадження як 
регуляторних правил, так і правових актів, які виконують роль юри-
дичного базису для ратифікації договору Базель II в Німеччині. Розділ 
5 висвітлює поточну ситуацію, пов’язану із застосуванням моделі Ба-
зель II німецькими банками. Нарешті, розділ 6 повідомляє про резуль-
тати нашого дослідження. 

1. qŠprjŠrp` a`mjPbq|jnЇ qhqŠelh  
mPle))hmh 

Банки виконують головну роль у фінансовій системі Німеччини, 
яка часто характеризується як банкоцентрична система. На відміну від 
англо-американської ринковоцентричної системи, в якій компанії отри-
мують фінансові ресурси в основному через ринок капіталу, основним 
джерелом фінансування в Німеччині є банківські кредити, які налічу-
ють більш ніж 70 % серед зобов’язань фінансової системи. 

12 Це відо-
бражає той факт, що середній бізнес, з обмеженим доступом до ринку 
капіталів, генерує найбільшу частину ВВП у Німеччині. 

23 

                                           
1 Vitols (2005). 
2 Herrmann (2005). 
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У банківській системі Німеччини домінують універсальні бан-
ки, які мають дозвіл здійснювати широкий спектр банківських пос-
луг. Спеціалізовані банки налічують лише 3 % від загальної кілько-
сті банків Німеччини і в основному представлені іпотечними банками, 
будівельними асоціаціями та інвестиційними компаніями. Німецька 
банківська система часто характеризується як така, яка має велику 
кількість банків порівняно з системами інших європейських країн. 

3 

У 2008 році Німецький центральний банк опублікував список з 1 981 ба-
нку. 

44 
Залежно від їх юридичної форми, універсальні банки можуть бути 

далі класифіковані як комерційні, ощадні та кооперативні банки вза-
ємодопомоги. Ця класифікація є характерною рисою німецької бан-
ківської системи, яка часто визначається як система трьох компонентів. 
Ощадні банки – це банки, які знаходяться у власності федеральних, 
земельних або місцевих органів влади, в той час як кооперативні банки 
взаємодопомоги та комерційні банки є приватною власністю. Коопе-
ративні банки взаємодопомоги – це найбільший сектор, який охоплю-
вав 60 % загальної банківської системи Німеччини наприкінці 2008 ро-
ку. Навпаки, комерційні та ощадні банки становлять лише 14 та 23 % 
відповідно.  

Однак для того, щоб краще зрозуміти ринкову структуру, також 
треба враховувати питому вагу активів у кожному з банківських сек-
торів. Сектор ощадних банків має найбільшу частку загальних акти-
вів, що становить 35 % загальних активів німецької банківської сис-
теми. Ця значна кількість є визначною рисою банківської системи Німе-
ччини. Група комерційних банків, незважаючи на найменшу кількість 
їх серед названих трьох секторів, нараховує 30 % загальних активів 
порівняно з сектором кооперативних банків, який має найбільшу кіль-
кість банків, але лише 12 % – це частка в загальних активах всього ба-
нківського бізнесу. Ураховуючи велику кількість банків і те, що жодна 
з груп не має значної ринкової частки, банківська система Німеччи-
ни часто характеризується як така, що має високофрагментарну стру-
ктуру. Рисунок 1 відображає структуру банківської індустрії Німеч-
чини. 

                                           
3 Koeter et al. (2006) порівнюють німецьку, італійську, французьку та амери-

канську банківські системи і роблять висновок, що банківська система Німеччини 
має значно більшу кількість банків, ніж Франція та Італія. Але США мають більше 
банків як за абсолютним показником, так і на душу населення.  

4 Усі статистичні дані в цій статті взяті з періодичних публікацій Централь-
ного банку Німеччини.  
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Рис. 1. Кількість банків і активів на групу банків (2007), % 

1.1. Комерційні банки 
У межах групи комерційних банків виокремлюються три катего-

рії банків: так звані великі банки, регіональні банки, а також відді-
лення іноземних банків. Чотири великі комерційні банки включають 
Deutsche Bank, Commerzbank, HypoVereinsbank (HVB) та Postbank. 

5 

5У той час як HVB та Postbank сформувалися як великі банки лише 
наприкінці ХХ сторіччя, Deutsche Bank та Commerzbank традиційно 
становлять ядро німецької комерційної банківської системи. 

Виникли Deutsche Bank та Commerzbank у ХІХ сторіччі. Обидва 
банки були засновані в 1870 році, однак вони були розділені на менші 
банки після Другої світової війни. Після утворення Федеральної Респуб-
ліки Німеччини обидва банки знову об’єдналися в один банк. Postbank, 
який раніше був частиною німецької поштової служби, та HVB, який 
являє собою злиття двох баварським банків, приєдналися до категорії 
великих банків у 1999 та 2004 роках відповідно. Ці два великі комер-
ційні банки володіють близько 19 % загальних активів німецької бан-
ківської індустрії (табл. 1). 

Хоча кількість комерційних банків різнилася протягом останніх 
років, їх ринкова частка поступово зросла – з 22 % у 1987 до 30 % у 
2007 році. Це зростання ринкової частки виникло за рахунок великих 
комерційних банків. 

                                           
5 До придбання Комерцбанком у 2008 році Dresdner Bank також належав до 

категорії великих комерційних банків.  

Активи на групу банків 

Ощадні банки
35 % 

Кооперативні  
банки  

взаємодопомоги 
12 % 

Спеціалізовані банки 
23 % 

Комерційні банки
30 % 

Кількість банків на банківську групу 

Комерційні банки 
14 % 

Ощадні банки 
23 % 

Кооперативні банки взаємодопомоги 
  60 % 

Спеціалізовані банки
3 % 



 

16 

Таблиця 1 
Загальні активи комерційних банків 

Рік Показник Банки  
загалом 

Комерційні 
банки 

Великі  
комерційні

банки 

Регіональні 
комерційні 

банки 

Іноземні  
комерційні 

банки 
N 4,468 314 6 157 59 
TA 1,917 420 166 218 36 1987 
MS 100 22 9 11 2 
N 4,407 336 4 196 56 
TA 3,043 741 284 418 39 1992 
MS 100 24 9 14 1 
N 3,414 326 3 187 77 
TA 4,658 1,128 454 593 81 1997 
MS 100 25 10 13 2 
N 2,365 273 4 186 83 
TA 6,452 1,830 1,056 655 109 2002 
MS 100 28 16 10 2 
N 2,016 260 5 159 96 
TA 7,626 2,257 1,404 690 163 2007 
MS 100 30 19 9 2 

N – кількість банків, TA – загальні активи в мільярдах євро, MS – ринкова 
частка. 

 

До другої і третьої груп комерційних банків входять регіональні 
банки та філії іноземних банків. Перші з вищевказаних в основному 
діють на регіональному рівні і нараховують біля 9 % загальних активів, 
у той час як останні не відіграють значної ролі в банківській індустрії 
Німеччини, оскільки їх частка на ринку становила 2 % в 2007 році. 

1.2. Ощадні банки 
Ощадні банки виникли на початку ХІХ сторіччя з метою надання 

можливості створення ощадних рахунків для незаможних людей. Ощад-
ні банки стали широко поширеними і налічували біля 2 700 установ 
на початку сторіччя. Після повторного об’єднання Німеччини ощадні 
банки пережили хвилю консолідації. Як відображено в таблиці 2, кі-
лькість банків скоротилася з 736 в 1992 до 538 в 2002 році. Ринкова 
частка, однак, значно не змінилася протягом цього періоду, знизившись 
лише на 2 % порівняно з 1987 роком. 

Група ощадних банків має двоярусну структуру, охоплюючи міс-
цеві ощадні банки та їх центральні установи – земельні банки. Перші з 
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них організовані за регіональним принципом, зокрема кожен банк має 
дозвіл працювати в певному регіоні. Як наслідок, місцеві ощадні бан-
ки конкурують не один з одним, а з комерційними банками та взаємо-
оперативними банками. Діяльність земельних банків, навпаки, не під-
лягає таким обмеженням, вони діють як на міжрегіональному, так і на 
міжнародному рівнях. Отже, земельні банки конкурують з великими 
комерційними банками. 

66 
І місцеві ощадні банки, і державні банки підпорядковані цивіль-

ному праву. Земельні ощадні банки є власністю федеральної землі, в 
якій вони знаходяться, інших земельних банків і регіональних ощад-
них банків (табл. 2). Незважаючи на те, що ощадні банки є власністю 
регіональних органів влади, ці органи не мають прямого впливу на 
стратегію банківського бізнесу, яка визначається керівництвом банку. 

Таблиця 2  
Загальні активи ощадних банків 

Рік Показник Банки  
загалом 

Ощадні  
банки 

Місцеві  
ощадні банки 

Центральні  
ощадні банки 

N 4,468 598 586 12 
TA 1,917 716 301 415 1987 
MS 100 37 15 22 
N 4,407 736 723 13 
TA 3,043 1,110 491 619 1992 
MS 100 36 16 20 
N 3,414 611 598 13 
TA 4,658 1,717 852 865 1997 
MS 100 37 18 19 
N 2,365 538 520 14 
TA 6,452 2,322 1,324 998 2002 
MS 100 36 21 15 
N 2,016 458 446 12 
TA 7,626 2,632 1,587 1,045 2007 
MS 100 35 21 14 

N – кількість банків, TA – загальні активи в мільярдах євро, MS – ринкова 
частка. 

 
Обидві категорії ощадних банків надають послуги публічному 

сектору. Місцеві ощадні банки надають займи приватним господарст-
вам та підприємствам і накопичують свої фонди через депозити неба-
нківських установ. Земельні ощадні банки виступають у ролі банків 

                                           
6 Hackethal/Schmidt (2005). 



 

18 

федеральних земель і як клірингові установи для місцевих ощадних бан-
ків. У 2007 році існувало 458 місцевих ощадних банків і 12 центральних 
ощадних банків. 

77Разом вони мали 35 % загальних активів німецької 
банківської індустрії, складаючи найбільш важливий сектор. Хоча оща-
дні банки функціонують згідно з економічними принципами, максимі-
зація прибутку не є їх основною бізнес-метою. 

1.3. Кооперативні банки взаємодопомоги 
Перші кредитні кооперативи були засновані наприкінці ХІХ сто-

річчя з метою задовольнити фінансові потреби німецьких фермерів і 
ремісників. Оскільки комерційні банки в основному були зосереджені 
на обслуговуванні великих компаній, а ощадні банки були сконцен-
тровані на довгострокових іпотечних кредитах, були створені дві ме-
режі кредитних кооперативів – Raiffesenbanken 

88та Volksbanken. Хоча 
вони спочатку надавали кредити тільки своїм членам, кооперативні 
банки взаємодопомоги перетворилися на універсальні банки в ХХ сто-
річчі (табл. 3).  

Таблиця 3 
Загальні активи кооперативних банків взаємодопомоги 

Рік Показник Банки  
загалом 

Кооперативні банки
взаємодопомоги 

Місцеві 
кооперативні банки 

Центральні 
кооперативні банки

N 4,468 3,487 7 3,480 
TA 1,917 327 239 88 1987 
MS 100 17 12 5 
N 4,407 2,922 4 2,918 

TA 3,043 458 355 103 1992 
MS 100 15 12 3 
N 3,414 2,424 4 2,420 

TA 4,658 673 498 178 1997 
MS 100 15 11 4 
N 2,365 1,491 2 1,489 

TA 6,452 759 560 199 2002 
MS 100 12 9 3 
N 2,016 1,234 2 1,232 

TA 7,626 895 632 263 2007 
MS 100 12 8 4 

                                           
7 Згідно з попередніми даними Центрального банку Німеччини за 2008 рік 

місцеві ощадні банки і центральні ощадні банки становили 438 і 10 банків відпо-
відно. 

8 Названий на честь Фрідріха Райффайзена (1818–1888), який створив перші 
аграрні кредитні спілки. 
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Організаційна структура цієї групи дуже подібна до структури 
ощадних банків і складається з регіональних кооперативних банків і їх 
головних установ. У 2007 році Центральний банк Німеччини опублі-
кував перелік із 1 232 місцевих кооперативних банків і двох централь-
них установ, WGZ-банку і DZ-банку. Як показано в таблиці 3, ринкова 
частка кооперативних банків дещо зросла за період у два десятиріччя і 
нараховувала 12 % загальних активів у 2007 році порівняно з 17 % в 
1987 році. 

2. pngbhŠnj a`mjPbq|jnЇ qhqŠelh 
mPle))hmh g` nqŠ`mmJ deq“ŠhpP))“ 

Визначною характеристикою розвитку банківського сектора в Ні-
меччині є значне зменшення кількості банків. Протягом останніх двох 
десятиріч кількість банків скоротилася майже на 25 % – з 4 468 у 1989 р. 
до 2016 у 2007 році. Однак у кожному з банківських секторів спосте-
рігалися різні рівні скорочення. У той час як ощадні та комерційні 
банки зазнали середнього скорочення кількості банків, кількість банків 
у кооперативному секторі значно знизилася. 

99Рисунок 2 відображає 
загальну картину процесів консолідації серед німецьких банків.  
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Рис. 2. Кількість банків на банківську групу, 1987–2007 рр. 

                                           
9 Gischer/Reichling/Stiehle (2007) для порівняльного аналізу корпоративних 

варіантів управління. 
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Більш того, скоротилася не тільки кількість банків. Діяльність ні-
мецьких банків також зазнала змін за останні два десятиріччя. Існує 
декілька ключових показників, які зазвичай застосовуються для аналі-
зу діяльності банків. Серед них такий критерій, як коефіцієнт співвід-
ношення витрат і доходу, який показує співвідношення адміністрати-
вних витрат до чистого доходу. Рисунок 3 показує співвідношення 
витрат і доходу як у кожному секторі, так і в банківській індустрії в 
цілому. 
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Рис. 3. Співвідношення витрат і доходу для різних банківських груп, % 

Цільове значення даного показника зазвичай встановлюється на 
рівні 60 %. 

1010Як видно з рисунка 3, всі три сектори характеризувалися 
зростанням коефіцієнта співвідношення витрат і доходу протягом оста-
ннього десятиріччя, досягнувши його максимуму в 2001 році з серед-
нім коефіцієнтом у 77,5 %. Після цього цей показник почав знижува-
тись і становив 66,2 % в 2007 році, що лише на 1,5 пункту вище, ніж 
рівень 1996 року. 

Сектор комерційних банків показав більш низьку ефективність, 
залишаючись на рівні вище, ніж середній у даній індустрії. У 2001 ро-
ці коефіцієнт витрат і доходу в цій групі становив 91,6 %. Навпаки, 
ощадні банки показали найкращу ефективність за цим показником, 

                                           
10 Зазвичай використовується цільова позначка на рівні 0,6, однак не існує 

теоретичного обґрунтування цієї цифри. 
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який коливався в межах від 60 до 70 %. Спромігшись скоротити кое-
фіцієнт витрат і доходу на початку ХХІ сторіччя, група ощадних банків 
показала незначне зростання коефіцієнта протягом останніх декількох 
років. У 2007 році комерційні та ощадні банки досягли приблизно одна-
кового рівня коефіцієнта витрат і доходів. 

Іншим важливим показником продуктивності є частка непроцен-
тного доходу стосовно процентного доходу. Цей коефіцієнт відо-
бражає значення альтернативних джерел доходу. Рисунок 4 демонструє 
середнє зростання частки непроцентного доходу стосовно процентно-
го доходу для всіх банківських секторів в останньому десятиріччі.  

 

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

N
on

-I
n

te
re

st
 t

o 
In

te
re

st
 I

n
co

m
e

Banks total
Commercial Banks
Savings Banks
Mutual Cooperative Banks

 
Рис. 4. Співвідношення непроцентного доходу з процентним доходом  

у різних банківських групах, % 

Однак сектор комерційних банків має найвищі показники порів-
няно з ощадними та кооперативними банками, що відображає перехід 
у діяльності комерційних банків від традиційного надання кредитів та 
зберігання депозитів до діяльності, заснованій на отриманні плати, такій 
як управління активами та інвестиційний банкінг. Це є закономірним, 
зважаючи на зменшення маржі процентної ставки, яке спостерігалося в 
останньому десятиріччі. Рисунок 5 відображає маржу процентної ставки 
для кожного сектора, яка вимірюється як співвідношення процентного 
доходу до загальних активів. 

Очевидно, що зменшення поширеної процентної ставки було зна-
чним в усіх секторах. У секторі комерційних банків маржа знизилася з 
2,1 % в 1996 році до 1,5 % наприкінці 1990 рр., а потім зросла знову 
до 1,7 % наприкінці 2007 року. 
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Рис. 5. Маржа процентної ставки, % 

Загалом банківська система Німеччини протягом останнього де-
сятиріччя знаходилася під впливом декількох тенденцій, таких як кон-
солідація банків і зниження продуктивності, про що свідчать надані 
загальні показники.  

3. a`mjPbq|jhi m`ck“d r mPle))hmP 

Необхідною передумовою ратифікації угоди Базель II є існування 
відповідного юридичного базису, а також органів з наглядовими фун-
кціями. Ця частина розпочинається з надання історичної ретроспекти-
ви банківського регулювання в Німеччині. Далі в ній надається зага-
льний огляд німецьких фінансових наглядових органів та їх основних 
функцій. Наприкінці показано впровадження інструкцій договору Ба-
зель II в законодавство Німеччини.  

3.1. Розвиток банківського контролю в Німеччині 
Банківський контроль і нагляд у Німеччині були вперше запро-

ваджені як відповідна реакція на кризу 1929–1930 років. До 1931 року 
не існувало загального контролю німецької банківської системи. Тільки 
певні банківські групи, зокрема ощадні банки та іпотечні банки, підляга-
ли контролю з боку державного та федерального урядів відповідно. 
Надзвичайний декрет 1931 року був первинно направлений на подолан-
ня кризи того часу і попередження майбутніх криз. Ощадні банки були 
вилучені з цього декрету і підлягали старим правилам контролю. 

1111 

                                           
11 Hackethal/Schmidt (2005). 
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Тільки в 1935 році, в результаті застосування Німецького банків-
ського акта, всі банки були інкорпоровані. Наглядова агенція постано-
вила, що Центральний банк Німеччини буде виконувати роль керую-
чого органу до 1939 року, коли він був розформований, а його функції 
були передані Міністерству економіки. З 1949 року, до прийняття ба-
нківського акта 

12
12в 1962 році, банківський контроль мав децентралі-

зований характер і виконувався відповідними земельними урядами. 
У 1962 році було створено нову наглядову установу – федеральну уста-
нову банківського нагляду (FBSO). Це був незалежний орган, підпо-
рядкований федеральному міністру економіки (з 1972 року – федера-
льному міністру фінансів). 

13 13 
З поширенням банківської діяльності необхідність регуляторних 

норм стала очевидною. У той час як перша поправка до банківського 
акта не привнесла значних змін, друга поправка від 1976 року значно 
зміцнила владу FBSO через надання дозволу здійснювати перевірки 
без будь-яких спеціальних причин. На додаток була визначена сума 
втрат, яка б спричиняла закриття банку з боку FBSO. Друга поправка 
банківського акта була відповіддю на банкрутство Bankhaus Herstatt в 
1974 році, що виявило недоліки в існуючому регулюванні. 

1414  
Згідно з третьою поправкою, яку було запроваджено в 1985 році, 

був дозволений нагляд на основі консолідованого балансового звіту 
групи банків. Це врегулювання було спрямоване на попередження 
створення кредитних пірамід, які формувалися банками через їхні філії 
без будь-якого зростання капітальної бази материнської установи. Було 
ще п’ять наступних переглядів банківського акта, які в основному були 
присвячені впровадженню директив ЄС. Таким чином, були створені 
юридичні умови для свободи банківських операцій. Це сприяло інтен-
сифікації та гармонізації банківського регулювання в межах ЄС. 

3.2. Наглядові органи 
У той час як у більшості інших країн обов’язки нагляду сконцент-

ровані в руках окремих установ, банківський нагляд у Німеччині здійс-
нюється двома контролюючими органами, зокрема федеральним фінан-
совим контролюючим органом (FFSA) та Центральним банком Ні-
меччини. 

1515FFSA утворився в результаті злиття FBSO, федерального 

                                           
12 Банківський акт є юридичною основою для контролю банківської діяльно-

сті і фінансових послуг у Німеччині.  
13 Neus (2007). 
14 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2009). 
15 Німецькі еквіваленти Центрального банку Німеччини та FFSA – це Deutsche 

Bundesbank and Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht відповідно. 
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органу нагляду над страховими установами і федерального органу нагля-
ду над торгівлею цінними паперами. Це відбулося після ратифікації акта, 
який впроваджував інтеграцію всіх наглядових установ у 2002 році. 

Статус FFSA як наглядового органу є юридично детермінованим 
у 6 частині банківського акта. Згідно з цією частиною FFSA розділяє 
функцію управління з Центральним банком Німеччини. Основними зав-
даннями та обов’язками FFSA є: 

1616 
 видання загальних правил, таких як принципи та інструкції; 
 безперервний нагляд; 
 точний аудит; 
 міжнародна кооперація в сфері банківського нагляду. 

Обов’язками FFSA, крім того, є: 
 ліцензування, моніторинг і закриття банків; 
 видання загальних інструкцій для здійснення банківської діяльнос-
ті, надання фінансових послуг і лімітування ризиків. 
Наглядові органи не втручаються в ділову активність окремих 

банків. Однак банки повинні виконувати мінімальні кількісні та які-
сні вимоги і зобов’язані надавати свої фінансові звіти для перевірки. 
Коли створюється новий банк, він повинен підтвердити наявність дос-
татньої кількості первинного капіталу у своєму розпорядженні. 

1717З по-
чатком функціонування банків встановлюється постійний контроль як 
на місцях, так і ззовні. Цей контроль охоплює перевірку щорічних зві-
тів і балансових звітів банку, а також перевірку аудиторських звітів. 
Крім того, банки повинні надавати звіти про значні фінансові ризики та 
кредити, які перевищують 1,5 мільйона євро. Ґрунтуючись на цій інфо-
рмації, Центральний банк Німеччини здійснює огляд ризиків відповід-
ного банку і направляє його до FFSA. Інтенсивність нагляду залежить 
від типу ділових операцій, які здійснюються певним банком. 

1818 
Згідно з банківським актом (параграф 45) FFSA має у своєму роз-

порядженні декілька інструментів у випадку, коли банку не вдається 
відповідати регуляторним вимогам: 
 заборона або обмеження зняття з рахунку або розподілу прибутків 
власниками; 

 заборона або обмеження надання кредитів; 
 інструктаж банку щодо застосування засобів для зниження його 
фінансових ризиків; 

                                           
16 Див. Deutsche Bundesbank (2009). 
17 Наприклад, необхідний початковий капітал становить 730 000 євро і 

5 000 000 євро для банків, які приймають депозити, та інвестиційних банків відпо-
відно (див. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2009)). 

18 Див. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2009). 
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 тимчасове замороження банківських платежів; 
 закриття банку для роботи з клієнтами. 

Обов’язки FFSA і Центрального банку Німеччини відокремлені, 
що зазначено в “Інструкції з впровадження та забезпечення якості 
безперервного моніторингу кредитних та фінансових установ, що на-
дають фінансові послуги з боку Центрального банку Німеччини” від 
21 лютого 2008 року. 

3.3. Норми Базеля II в національному законодавстві 
Однією з основних цілей угоди Базель II є пристосування основних 

регуляторних вимог до банків для узгодження реальних ризиків, з якими 
вони стикаються. Хоча рекомендації Базельського комітету не є обов’я-
зковими, вони слугують основою для директив ЄС. У результаті модель 
“Базель II” була перенесена “Банківською директивою” та “Директивою 
основної відповідності” в європейське законодавство. 

19 
19 У свою чергу, ці 

норми були впроваджені в німецьке законодавство через поправки до 
банківського акта, “Норми кредитоспроможності” і “Мінімальні вимо-
ги до управління ризиками” (MaRisk). У той час як частини I та III угоди 
Базель II відображені в “Нормах кредитоспроможності”, частина II пред-
ставлена MaRisk. Рисунок 6 відображає цю структуру.  

Разом з поправками до банківського акта були прийняті вищеназ-
вані Європейські директиви. Водночас було створене юридичне підґ-
рунтя для “Норм кредитоспроможності” та MaRisk. Важливо відмітити, 
що розділ 10 банківського акта містить виключне правило для банків, 
які належать до однієї групи. Згідно з цим правилом у певних умовах 
банкам дозволяється застосовувати нульове значення ризику до кре-
дитів у межах групи банків. Значення ризику використовуються для 
визначення ризикованості банківських кредитних портфелів. У будь-
якому випадку ця норма пристосована до груп кооперативних і ощад-
них банків. 

 
Рис. 6. Базель II у законодавстві Німеччини 

                                           
19 Директива 2006/48/ЄC і 2006/49/ЄC від 14 червня 2006. 
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3.3.1. Норми платоспроможності 
Нові “Норми платоспроможності” замінили принцип I банківсь-

кого акта, який діяв до цього часу. У той час як принцип I включав 
тільки один підхід до визначення регуляторного капітального тарифу 
кредитних ризиків, “Норми платоспроможності” охоплюють два аль-
тернативні методи, зокрема стандартний контроль і внутрішній конт-
роль на основі рейтингів (IRBA). 

У межах стандартного контролю банкам дозволено визначати рі-
вні ризиків на основі зовнішніх кредитних рейтингів. Такі зовнішні 
оцінки можуть бути отримані лише від рейтингових агенцій, які були 
затверджені наглядовою установою. Водночас залишається можливим 
застосовувати стандартні фіксовані рівні ризиків, що є особливо доці-
льно для невизначених за рівнем ризику кредитів. 

IRBA надає можливість застосовувати внутрішні рейтингові про-
цедури і передбачає два підходи: основний та стандартизований. Згідно 
зі стандартизованим підходом, банк має оцінити вірогідність невико-
нання зобов’язань (дефолту) з боку позичальника (PD); невиконання 
зобов’язань, яке спричиняє збитки (LGD); а також кредитні конвер-
сійні фактори (CCF), які є необхідними для визначення рівня невико-
наних зобов’язань (дефолту) (EAD). Навпаки, основний підхід вимагає 
лише PD-оцінювання, оскільки банки можуть застосовувати параметри 
наглядових органів для визначення інших ризиків. Отже, застосування 
IRBA певним банком має бути затверджено наглядовою установою. 

Іншою відмінністю “Норм платоспроможності” є те, що тут впе-
рше відокремлюється операційний ризик. У попередніх інструкціях 
(принцип I банківського акта) операційний ризик класифікувався як 
“інші ризики”. Як визначено в “Нормах платоспроможності”, банки 
можуть робити вибір між трьома різними методами для визначення 
основного тарифу для операційного ризику, а саме: підхід на основі 
основного індикатора (BIA), стандартизований підхід (SA) і провідний 
вимірювальний підхід (AMA). 

При застосуванні BIA основний тариф визначається на основі сере-
днього загального доходу банку за останні три роки, що є індикатором 
операційного ризику. SA вимагає, щоб цей індикатор був розподілений 
на 8 бізнес-напрямків, визначених “Нормами платоспроможності”, і 
помножений на значення напрямків діяльності в межах від 12 до 18 %. 
На відміну від цього, в AMA банк може вираховувати основні вимоги 
до операційних ризиків із застосуванням внутрішньої моделі. Цей метод 
вимагає попереднього затвердження FFSA. Іншою можливістю, запро-
понованою “Нормами платоспроможності”, є часткове використання 
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AMA, тобто банк може використовувати AMA для розрахунку основ-
ного тарифу тільки для частини банку. FFSA надає інструкції та пояс-
нення щодо вимог “Норм платоспроможності” задля сприяння їх за-
стосуванню. 

“Норми платоспроможності” також додають нові вимоги до час-
тини III договору Базель II, згідно з якими банки мають публікувати 
всю необхідну інформацію щорічно або кожні шість місяців, залежно 
від типу банку. Ця інформація повинна містити структуру капіталу, 
адекватність капіталу й інформацію про ринкові, кредитні та опера-
ційні ризики, так само, як про процедури управління ризиками. У ви-
падку банківських груп, вимоги до розкриття інформації застосову-
ються до керівника групи. Крім того, банки не зобов’язані розкривати 
юридично захищену або конфіденційну інформацію. Однак у двох оста-
нніх випадках вони зобов’язані публікувати більш загальну інформа-
цію про факти, які вони не мають змоги розкрити.  

3.3.2. Мінімальні вимоги до управління ризиками 
Якісні вимоги другої частини договору Базеля II відбиваються в 

MaRisk, надаючи регуляторну модель для якісно нової наглядової си-
стеми в Німеччині. MaRisk відображає підрозділ 25а банківського ак-
та, де висуваються вимоги до системи адекватного управління ризи-
ками. MaRisk був опублікований у 2005 році і замінив старі інструкції, 
які встановлювали якісні вимоги до управління ризиками в окремих 
бізнес-об’єднаннях, а саме: “Мінімальні вимоги до торгової діяльності 
кредитних установ” (MaH); “Мінімальні вимоги до внутрішнього ау-
диту кредитних установ” (MaIR); “Мінімальні вимоги до кредитної 
діяльності кредитних установ” (MaK). Рисунок 7 відображає цей роз-
виток. 

 

 

Рис. 7. Розвиток мінімальних вимог 
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MaRisk містить загальні вимоги до управління різноманітними 
ризиками, такими як: вимоги до системи внутрішнього контролю, внут-
рішнього аудиту, організаційні інструкції тощо. Хоча MaRisk в основ-
ному ґрунтується на попередніх трьох основних вимогах, були зроб-
лені певні зміни для того, щоб привести нові вимоги у відповідність 
до другої частини Базеля II. На відміну від попередніх мінімальних 
вимог, MaRisk також додає ризик за процентною ставкою, ризик лік-
відності та операційний ризик. 

Двома основними елементами MaRisk є “Процес внутрішнього 
оцінювання адекватності капіталу” (ICAAP) та “Наглядовий огляд і 
процес оцінювання” (SREP). Перший елемент вимагає від банків аде-
кватних процесів управління ризиками, вимірювання та контролю, в 
той час як останній надає критерії для наглядової оцінки цих процесів. 
ICAAP і SRPE разом становлять “Наглядовий процес” (SRP), що про-
демонстровано на рис. 8. 

 
Рис. 8. Компоненти наглядового процесу 

Велике значення надається стресовим тестам, які мають проводи-
тися банками, що обрали провідні методи, такі як IRBA та AMA. Однак 
можливе спрощене застосування MaRisk, залежно від розмірів банку, 
профілю його ризиків та обсягу трансакцій. Інтенсивність і частота 
наглядових перевірок також здійснюються відповідно до цих факто-
рів. Дане правило визначається як двопропорційний принцип і спря-
моване на захист менших банків. 

Підсумовуючи, треба сказати, що правила Базеля II були впрова-
джені в “Норми платоспроможності” та MaRisk. Крім того, “Норми 
платоспроможності” та MaRisk були пристосовані до особливої струк-
тури банківської системи Німеччини. Для досягнення даної мети ні-
мецькі норми містять деякі спрощення, так само, як і спеціальні пра-
вила та винятки, особливо для ощадних і кооперативних банківських 
груп і малих банків.  

Наглядовий процес  
(SRP) 

Наглядовий огляд і процес 
оцінювання (SREP) 

Процес внутрішнього оцінювання  
адекватності капіталу (ICAAP) 
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4. qŠ`Šrq bopnb`dfemm“  
dncnbnpr a`gek| II b mPle))hmP 

З 1 січня 2007 року банки Німеччини повинні визначати їх міні-
мальні вимоги до капіталу відповідно до “Норм платоспроможності”. 
Однак для сприяння переходу до нових правил у 2007 році було вве-
дено так звані тимчасові норми, в яких банкам була запропонована 
можливість визначати їх регуляторний основний тариф як згідно з 
принципом I банківського акта, так і згідно з “Нормами платоспромо-
жності”. Фактично більшість банків у Німеччині скористалися пере-
вагами цих тимчасових норм і висунули свої мінімальні вимоги до 
капіталу згідно з принципом I. У таблиці 4 показано, що тільки 37 з 
2 016 банків впровадили вимоги Базеля II в 2007 році. 

2020 

Таблиця 4 
Підходи до управління кредитними ризиками за секторами, 

2007–2009 рр. 

Показник 2007 р. 2008 р. Січень 2009 р. 

Загальна кількість банків 2,016 100 % 1,980 100 % 1,981 100 % 

Кредитні ризики 

Стандартний підхід 21 1 % 1,939 98 % 1,929 97 % 

IRBA 16 1 % 41 2 % 52 3 % 

Принцип I 1,979 98 % − − − − 

Операційні ризики 

BIA 22 1 % 1,953 98 % 1,901 95 % 

SA 15 1 % 17 1 % 70 4 % 

AMA − − 10 1 % 10 1 % 

 
З цих 37 банків 21 банк обрав стандартний підхід, а інші 16 у сво-

їх розрахунках кредитного ризикового капіталу ґрунтувалися на IRBA. 
Стосовно вимог до капіталу на основі операційних ризиків, то в 2007 р. 
22 банки використовували BIA, в той час як 15 банків користувалися 
SA. Використання найбільш складних методів як для кредитних, так і 
для операційних ризиків дозволено лише з 1 січня 2008 року. 

                                           
20 Таблиця 4 базується на щорічних звітах FFSA за 2007 та 2008 роки, а та-

кож на звіті Центрального банку Німеччини за січень 2009 року. 
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4.1. Регуляторні вимоги до капіталу  
на основі кредитних ризиків 

1 січня 2008 року 41 банку було дозволено використовувати IRBA 
для визначення своїх вимог до капіталу на основі кредитних ризиків. 
Ця цифра становить 2 % від усіх німецьких банків. Інші 1 939 банків у 
2008 році використовували стандартний підхід. Отже, лише невелика 
кількість банків вирішила застосовувати більш передові методи аналізу. 
Серед цих банків 15 належать до групи комерційних банків, 11 банків 
є спеціалізованими і 11 банків є ощадними банками, в той час як 
останні 4 належать до сектора кооперативних банків. Серед банків, які 
застосовували IRBA, приблизно половина використовувала передовий 
IRBA; всі інші керувалися стандартною версією IRBA. 

2121 
1 січня 2009 року кількість банків, які почали користуватися IRBA, 

дещо зросла і досягла рівня 52 банків, що становить 3 % від загальної 
кількості банків у Німеччині. З цих банків 20 використовували пере-
дову версію IRBA. 7 банків подали заявки на використання IRBA. Ри-
сунок 9 показує, що комерційні банки займають лідируючу позицію в 
застосуванні IRBA, 

22
22 вони становлять 44 % всіх банків, що застосо-

вують цей підхід. 
Цікаво, що банки, які застосовують IRBA, володіють 62 % загаль-

них активів німецької банківської системи (рис. 9).  

 
Рис. 9. Впровадження методів оцінки кредитних ризиків 

Таким чином, IRBA в основному використовується великими 
банками. Банки, які впроваджують IRBA, є або великими універса-
льними банками, або малими і середніми спеціалізованими банками. 

                                           
21 Див. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2008). 
22 Ці дані були отримані зі звіту Центрального банку Німеччини за січень 

2009 року.  

Кількість застосувань IRBA 
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банки 
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балансового звіту за типом  
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підхід  
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Перші з вищеназваних володіють значними ресурсами і тривалою ін-
формаційною історією для того, щоб застосовувати внутрішній підхід, 
заснований на рейтингах. Спеціалізовані банки, такі як іпотечні банки, 
будівельні та кредитні спілки, споживчі кредитні банки і спеціалізо-
вані кредитні банки, навпаки, потребують лише малої кількості внут-
рішніх рейтингових систем для того, щоб покрити весь спектр своїх 
операцій. 

23
23 Малі та середні універсальні банки надають перевагу ви-

користанню менш складного стандартного підходу. 
Отже, незважаючи на те, що “Дослідження кількісного впливу” 

(QIS), які були проведені для визначення впливу Базеля II на основні 
вимоги банків, визначили, що використання передових методів було б 
особливо корисним для малих та середніх банків, 

24
24 ці банки надають 

перевагу використанню стандартного підходу. Доцільно відмітити, що 
існує можливість часткового застосування IRBA, згідно з яким банки 
можуть використовувати рейтингову систему на покроковій основі 
протягом 5 років. Фактично середній період впровадження у випадку 
часткового використання становить 3 роки. 

Хоча кількість рейтингових систем, наданих для затвердження, рі-
зниться від 1 до 50, найбільш поширеними методами є експертні сис-
теми, моделювання і системи кредитних балів. 

25
25 Останній метод вико-

ристовує кількісні та якісні дані для надання позичальнику певної 
кількості балів, які відбивають його кредитоспроможність. Найбільш 
популярними статистичними інструментами є дискримінантний аналіз 
і модель вірогідності. 

26
26 Система кредитних балів в основному викорис-

товується в роздрібній торгівлі і для малих та середніх підприємств. 
Експертні системи використовуються для оцінки кредитних ризиків ве-
ликих корпоративних позичальників. Нарешті, методи моделювання 
використовуються для спеціалізованих кредитувань і проектних фінан-
сів. На практиці ці три методи також використовуються в комплексі. 

27
27 

4.2. Методика модельної ратифікації 
Який би з вищеназваних методів не застосовувався для моделю-

вання кредитних ризиків, він має бути високоякісним для того, щоб 
забезпечити правильне відображення даних про банківські кредитні 
ризики. Різні методи ратифікації були розвинені для оцінювання якості 
внутрішніх рейтингових моделей. Базель II приділяє спеціальну увагу 

                                           
23 Див. Deutsche Bundesbank (2009). 
24 Див. Deutsche Bundesbank (2006). 
25 Див. Deutsche Bundesbank (2009). 
26 Дані моделі включають лінійну вірогіднісну модель, logit модель, probit 

модель. 
27 Див. Deutsche Bundesbank (2009). 
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ратифікації; банки, які подають заявки для застосування IRBA, мають 
переконати наглядові органи в доцільності своєї моделі. Одним зі спо-
собів затвердження рейтингової моделі є оцінка її дискримінаційної 
сили, тобто спроможності визначати різницю між платниками і непла-
тниками. Найбільш популярні методи ратифікації враховують “Про-
філь кумулятивної точності” (CAP) та “Операційні характеристики 
одержувача” (ROC). 

28 28 

4.2.1. Операційні характеристики одержувача  
Розглянемо рейтингову модель, в якій позичальник класифікується 

як потенційний неплатник, якщо його рейтинг перевищує певний рі-
вень, і як потенційний платник в іншому випадку. У цьому випадку 
можливі два типи помилок, а саме: неплатник неправильно визначений 
як платник і платник неправильно визначений як неплатник (табл. 5). 

Таблиця 5 
Таблиця вірогідності 

Отримані результати в t = 1  
Невиплати Виплати 

Невиплати A B  Прогноз у t = 0 
Виплати C D 

 

Процентне значення неплатників, які були правильно визначені 
як неплатники, визначається як рівень влучання (HR), в той час як від-
соток платників, які були неправильно визначені як неплатники, нази-
вається рівнем фіктивної тривоги (FAR): 

HR A
A C

≡
+

 and FAR .B
B D

≡
+

 (1) 

Криву операційних характеристик одержувача отримуємо шля-
хом відображення рівня влучання проти рівня фіктивної тривоги для 
різних значень рейтингу s позичальника, як показано на рис. 10.  

Сектор під ROC-кривою (жирна лінія на рисунку 10) називається 
сектор під кривою (AUC). Чим більший цей сектор, тим краща рейти-
нгова модель. Чим ближче ROC-крива до ідеальної рейтингової функ-
ції (тонка лінія), тим точніше модель може відрізняти платників від 
неплатників. Значення AUC в 0,5 (пунктирна лінія) відповідає моделі 
без дискримінаційної сили, в той час як AUC-значення в 1 характери-
зує ідеальну модель. У межах моделі ROC важливо, щоб боржники з 
низькою кредитоспроможністю отримували гірші рейтинги, ніж ті, хто 
має високу кредитоспроможність.  

                                           
28 Дана залежність базується на Beinert/Reichling/Vogt (2007). 



 

33 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FARs

HRs 

Довільна рейтингова 
функція 

Ідеальна рейтингова 
 функція 

1

1 

 
Рис. 10. Операційні характеристики одержувача 

4.2.2. Профіль кумулятивної точності 
Ще однією популярною методикою ратифікації є профіль кумуля-

тивної точності. Для того, щоб отримати CAP-криву, позичальники кла-
сифікуються за їх рейтингами від найбільш ризикованих до найбільш 
безпечних. Потім креслимо частку боржників з найгіршими рейтинга-
ми (WR) стосовно рівня влучання. Шляхом повторення цієї процедури 
для кожної рейтингової категорії s складаємо CAP-криву, що відобра-
жено на рис. 11.  

 
 

WRs

HRs 

Довільна рейтингова 
функція 
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DR

1 

1
 

Рис. 11. Профіль кумулятивної точності 
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Пряма пунктирна лінія під CAP-кривою на рисунку 11 являє собою 
рейтингову систему з довільним значенням кредитних балів, у той час 
як CAP-крива рейтингової системи з точно прогнозованим значенням 
(тонка лінія) визначається рівнем невиконання (DR) даного портфеля. 
Дійсні рейтингові функції зазвичай будуть знаходитися між цими дво-
ма крайніми випадками. 

Прогнозоване значення рейтингової системи складається з коефіці-
єнта точності (AR). Цей коефіцієнт визначається як відношення сектора 
між CAP-кривою рейтингової функції під перевіркою і довільною 
CAP-кривою до сектора між ідеальною і довільною CAP-кривими. 

29
29 

Чим ближче значення AR до одиниці, тим краща рейтингова модель.  

4.2.3. Стохастична тенденція 
Стохастична тенденція також може бути використана для визна-

чення, чи різняться між собою рівень влучання і рівень фіктивної три-
воги. У дискретній моделі дистрибуція рівня фіктивної тривоги має 
тенденцію бути стохастично більшою, ніж дистрибуція рівня влучання, 
якщо відносний ефект (RE) перевищує 0,5: 

( )1
1 0 0

1 , where 0.
2 2

s s
s s

s

HR HRRE FAR FAR HR FAR−
−

+
≡ ⋅ − > = ≡∑  (2) 

З RE вище 0,5 компанії, які залишаються кредитоспроможними, 
мали високий рейтинг, а неплатники мали тенденцію отримати низький 
рейтинг. Відносний ефект і сектор під кривою разом становлять проду-
кти рівня фіктивної тривоги і кумулятивного рівня влучання. Отже, оби-
дві концепції вираховують сектор під ROC-кривою.  

Тепер визначимо, що Sd та Snd означають рейтинг боржників, які 
стали некредитоспроможними, і тих, хто залишився кредитоспромож-
ним відповідно. Тоді, в приблизній інтерпретації, рівні влучання і рів-
ні фіктивної тривоги є: 

( ) and ( )d nd
s sHR Pr ob S s FAR Pr ob S s .= ≤ = ≤  (3) 

У випадку незалежних рейтингів це призводить до наступної інте-
рпретації відносного ефекту і сектора під кривою відповідно: 

30 

( ) ( )1
2

d nd d ndRE AUC Pr ob S S Pr ob S S .= = < + ⋅ =  (4) 

                                           
29 Sobehart/Keenan/Stein (2003) and Engelmann/Hayden/Tasche (2003). 
30 Bamber (1975). 
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Сектор під кривою відповідає вірогідності, що некредитоспромож-
на компанія отримала гірший рейтинг, ніж боржник, який залишився 
кредитоспроможним (де вірогідність рівних рейтингів оцінюється по-
рівну). Зверніть увагу, що відносний ефект не реагує на трансформацію, 
яка зберігає порядок. 

31
31 Таким чином, відносний ефект, сектор під кри-

вою і показник точності відповідають звичайним рейтинговим балам. 
Незалежно від того, чи рейтингова функція надає можливості для на-
рахування балів або можливості дефолту, ці вимірювання призводять 
до відповідного результату, якщо вирахувані можливості дефолту збі-
льшуються за внутрішнім рейтингом. 

Як проміжний результат, ми отримуємо, що сектор під ROC-кри-
вою дорівнює відносному ефекту стохастичної тенденції. Обидва тер-
міни знаходяться в лінійній залежності від показника точності. Таким 
чином, ці виміри диференціальної сили мають ідентичні результати.  

4.3. Регуляторні вимоги до капіталу  
на основі операційних ризиків 

На початку 2008 року 98 % банків Німеччини визначили вимоги 
до капіталу на основі операційних ризиків згідно з BIA. Лише 17 бан-
ків використали більш новітній SA, і ще менша кількість банків отри-
мала дозвіл застосовувати найбільш вибагливий AMA. 

На початку 2009 року вже 70 банків використовували SA, що ста-
новило більш ніж 3 % німецьких банків. Ситуація з AMA не змінила-
ся, все ще тільки 10 банків розраховують свої вимоги до капіталу на 
основі операційних ризиків за цим методом. Серед банків, які викори-
стовують AMA, шість належать до групи комерційних банків і один до 
спеціалізованих банків. Сектор ощадних банків представлений двома 
банками, в той час як сектор кооперативних банків лише одним ба-
нком. AMA-банки становлять 46 % загального балансового звіту всіх 
банків, SA – лише 24 %, а банки, які застосовують BIA, відповідають 
30 % загального балансового звіту. Хоча “Норми платоспроможності” 
дозволяють застосування AMA для частини банків, більшість з банків, 
які використовують AMA, не використовують можливість часткового 
застосування.  

Таким чином, AMA, який використовується менш ніж 1 % банків, 
не дуже поширений у Німеччині. Це пояснюється деякими трудноща-
ми, пов’язаними з вимірюванням операційних ризиків. Одна з проб-
лем – це нестача даних. Випадки збитків за операційними ризиками 

                                           
31 Див. Bamber (1975). 
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трапляються дуже рідко в межах одного окремого банку. У результаті 
банківська внутрішня інформація по операційних збитках містить ли-
ше декілька фактів. “Норми платоспроможності” дозволяють банкам 
доповнювати свої внутрішні дані джерелами зовнішньої інформації і 
аналізами сценаріїв. Зовнішні дані, отримані з інших банків, можуть, 
однак, не підлягати порівнянню з власним потенціалом збитків банку. 
Таким чином, банк повинен вирішити, наскільки релевантними є зби-
тки іншого банку порівняно з його власними внутрішніми операціями. 

Найбільш поширеним новітнім підходом до оцінки операційних 
ризиків є підхід до розподілу збитків (LDA), який складається з трьох 
основних компонентів. По-перше, має бути встановлений розподіл час-
тоти збитків для того, щоб змоделювати їх кількість, які можуть відбу-
тися протягом установленого періоду. Частотність збитків описується 
за допомогою дискретного розподілу. Другий крок вимагає оцінювання 
розподілу точності збитків для моделювання суми індивідуальних зби-
тків, які виникають протягом певного конкретного періоду часу. Точ-
ність збитків описується за допомогою безперервного розподілу. На 
даний момент не існує консенсусу щодо обсягу розподілу точності 
збитків.  

Нарешті, потрібно поєднати розподіл точності збитків і їх частот-
ності для того, щоб отримати сукупний розподіл збитків. Всі німець-
кі банки, які застосовують LDA, використовують розподіл Poisson 
для моделювання частотності збитків. Стосовно точності збитків вико-
ристовується декілька припущень розподілу, а обирається той розподіл, 
який найкраще підходить до існуючих даних. Два банки додатково ви-
користовують емпіричний розподіл для моделювання точності втрат. 
Загальна дистрибуція втрат вираховується з використанням сукупного 
підходу. 

Статистична ратифікація моделі оцінювання операційних ризиків 
залишається складним завданням, оскільки існуючі дані є недостатніми 
для досягнення даної мети. Отже, всі банки, які застосовують AMA, 
використовують не тільки статистичний аналіз, але й якісні методи та 
експертні висновки для ратифікації моделі.  

bhqmnbjh 

Банківська система Німеччини є універсальною зі структурою, яка 
складається з трьох рівнів і враховує комерційні, ощадні і кооперати-
вні банки. Останні два сектори можуть бути далі поділені на регіона-
льні банки та їх центральні установи, в той час як група комерційних 



 

37 

банків охоплює великі банки, регіональні банки та філії іноземних ба-
нків. Кооперативний сектор є найбільшим сектором за кількістю банків, 
у той час як сектор ощадних банків є найбільш важливим за кількістю 
активів. 

Всі три банківські групи зменшувалися за кількістю банків, яка в 
Німеччині знизилася більше ніж на 45 % за останні два десятиріччя. 
Зменшення було найбільш значним у сфері кооперативних банків. Ще 
однією ознакою розвитку німецької банківської системи є зниження 
ефективності діяльності згідно з основними показниками.  

На своєму шляху до ратифікації угоди Базель II Німеччина мала де-
кілька сприятливих рис, які сприяли процесу переходу. Однією з цих 
ознак є існування двох наглядових установ: Центрального банку Німеч-
чини та федерального фінансового контролюючого органу (FFSA). Хоча 
регуляторні функції Центрального банку Німеччини та FFSA чітко роз-
ділені, існує постійна взаємодія між цими установами для покращення 
нагляду. Обов’язки Центрального банку Німеччини та FFSA регулю-
ються банківським актом. 

Ще однією попередньою умовою для успішного впровадження 
нової Базельської домовленості було введення нових норм у німецьке 
законодавство. Це завдання було виконане через поправки до банківсь-
кого акта, “Норми платоспроможності” і “Мінімальні вимоги до управ-
ління ризиками” (MaRisk). У той час як частини I і III Базеля II відобра-
жені в “Нормах платоспроможності”, частина II представлена в MaRisk. 
Те, що MaRisk був уже опублікований у 2005 році, також вплинуло на 
впровадження Базеля II, оскільки німецькі банки мали достатньо часу 
для адаптації своєї системи управління ризиками до нових вимог. Хоча 
норми Базеля II були повністю трансформовані в національне законо-
давство, були внесено декілька змін для того, щоб взяти до уваги спе-
ціальну структуру банківської системи Німеччини і захистити малі та 
середні банки. 

З січня 2007 року всі банки Німеччини зобов’язані визначати свої 
мінімальні вимоги до кредитів відповідно до нових норм. Застосування 
найбільш складних методів дозволено лише з січня 2008 року і вимагає 
підтвердження наглядовими органами. Однак тільки відносно невелика 
кількість банків обрали складні методи, зокрема метод, заснований на 
внутрішньому рейтингу (IRBA), та провідний метод оцінювання (AMA) 
для вимірювання своїх вимог до капіталу в кредитних та операційних 
ризиках. У січні 2009 року лише 3 % всіх німецьких банків застосову-
вали IRBA; менше ніж 1 % звернулися до AMA.  
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Це не дивно, оскільки не існує загальноприйнятої методики для 
внутрішньої оцінки операційних ризиків. Більш того, практичне оціню-
вання збитків за операційними ризиками, так само як і моделювання, 
стикаються з викликом з боку обмеженої наявності даних. У результаті 
новітні методи в основному використовуються великими банками та 
банками, які діють на міжнародному рівні. Для малих і середніх банків 
зусилля при застосуванні цих методів перевищують вигоди, які вони 
отримують від їх використання. Отже, ця категорія банків застосовує 
менш вибагливі методи для визначення своїх мінімальних регулятор-
них капіталів.  
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Подяка. Цей матеріал був написаний, коли автор знаходився з ві-

зитом у доцента факультету економіки і фінансів Університету Гонкон-
гу. Автор хотів би подякувати факультету за гостинність і забезпечення 
можливостями для дослідження і завершення даної роботи. 

bqŠro 
1 січня 2007 року Гонконг став однією з перших юрисдикцій, яка 

ввела нові міжнародні стандарти з капіталу та ризик-менеджменту, 
більш широковідомі як Базель ІІ, який містить три основні компоненти: 
достатність основного капіталу, відкритість наглядового процесу та ди-
сципліну ринку. Більш конкретно, компонент І є відносно формалізова-
ним, модель даного підходу будується на встановленні вимог до мініма-
льного капіталу з урахуванням операційного, кредитного та ринкового 
ризиків; компонент ІІ встановлює необхідність наявності у банків чіт-
ких внутрішніх процедур з оцінки достатності капіталу, які ґрунтуються 
на ретельній оцінці ризиків, а також надання офіційним контролюю-
чим закладам повноважень перевірки банків щодо необхідності наяв-
ності у них капіталу понад встановлений регулятивний мінімум відпові-
дно до оцінки ризиковості діяльності банків; компонент ІІІ доповнює 
два інші в аспекті ринкової дисципліни та прозорої діяльності банків; 
висуваючи вимогу до банків здійснювати публічне розкриття інфо-
рмації про достатність капіталу, своїх ризиків і управління ними [4]. 
Гонконг вже використовує підхід для оцінки кредитного ризику на 
основі внутрішніх рейтингів (IRB) відповідно до Базеля ІІ. 

12Він був 
прийнятий у 2007 р., однак набрав чинності у 2008 р. Крім цього, ба-
нківська система Гонконгу – одна із систем із самою високою часткою 
банків, які використовують внутрішньорейтинговий оціночний підхід. 

                                           
© Кам Хон Чу, 2011 
1 Тут не дається повний аналіз IRB. Для теоретичних і технічних деталей та 

критичних зауважень див., наприклад, Vorotto (2008) та Bank and Lavrenz (2003). 
Дані про те, як IRB-підхід застосовується в Гонконзі, можна знайти в посібнику з 
політики нагляду валютно-фінансового управління Гонконгу (2008).  
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Є декілька причин, чому Базель ІІ є цікавим і важливим прикладом 
для вивчення банківського регулювання в рамках базельського підходу. 
Насамперед Базель ІІ розроблений регуляторами індустріальних країн. 
Цікаво розглянути, чи підходить рекомендована “краща практика” для 
молодих чи менш розвинутих країн. Починаючи з введення у 1988 р. 
Базельської угоди, Гонконг став одним зі світових лідерів по впрова-
дженню міжнародної практики згідно з рекомендаціями Базельського 
комітету з банківського нагляду та основними принципами ефективного 
банківського нагляду. Наприклад, банки у Гонконзі вже досягли мініма-
льного співвідношення достатності основного капіталу – 8 % до 1989 р., 
трьома роками раніше, ніж така мета, затверджена Базельським коміте-
том у 1992 р.; у 1994 р. Гонконг увів директиву з ризик-менеджменту 
фінансових деривативів, що ґрунтуються на рекомендаціях Базельського 
комітету. Чи є нормативно-правова база, рекомендована Базельським 
комітетом, основним фактором зростання значення Гонконгу як міжна-
родного фінансового центру? 

По-друге, Гонконг має найвищий рейтинг економічної свободи у 
світі 12 років поспіль [18]. Незважаючи на те, що банківське регулю-
вання значно посилилося після серйозної банківської кризи в середині 
1980-х рр. [23], уряд Гонконгу до останнього часу залишався менш за-
лученим до фінансового та банківського бізнесу порівняно з урядами 
інших країн. Наприклад, до 1993 р. Центральний банк не функціонував 
і система фінансового захисту була практично відсутньою до початку 
реалізації схеми захисту депозитів 2006 року. На цій основі виникає де-
кілька цікавих питань щодо Базеля ІІ та його третього компонента зок-
рема. Наскільки ефективною є дисципліна ринку в підтриманні банків-
ської стабільності? Якою мірою банківська система буде стійкою та 
ефективною, якщо дисципліна ринку і прямий урядовий нагляд функ-
ціонують разом? 

По-третє, у структурі існуючого Базеля ІІ основна увага приділя-
ється адміністративно-господарському нагляду на мікрорівні з перева-
жаючою думкою про те, що потужність окремих фінансових інститутів 
буде сприяти стабільності всієї фінансової системи. Останнім часом 
деякі економісти підкреслюють значення встановлення адміністратив-
но-господарських меж на макрорівні для фінансового нагляду і регу-
лювання (наприклад, [6; 31]), оскільки макроекономічна нестабільність, 
як, наприклад, нестабільність цін, може призвести до фінансової неста-
більності і навіть до фінансової кризи. Гонконгівський грошово-кре-
дитний досвід у межах нинішньої системи обмінного курсу – варіант си-
стеми валютного “коридору” – може пропонувати ідею про взаємоза-
лежність між банківською і макроекономічною стабільністю. 
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Останнє, але не менш важливе. Велика кількість емпіричних даних 
свідчить про те, що розвиток фінансового сектора відіграє вирішальну 
роль у стимулюванні економічного зростання (наприклад, [33]). Еконо-
мічне зростання Гонконгу і розвиток фінансового сектора за останні 
три десятиліття були феноменальними. Чи є регульована банківська 
система більш сприятливою для підтримання банківської стабільності 
та фінансового розвитку, ніж невтручання і вільний банкінг? 

Ось деякі з основних питань, які будуть розглянуті у даному ро-
зділі. Я сподіваюся, що досвід Гонконгу може допомогти у вирішенні 
даних питань у банківській системі і стати певним уроком для інших 
країн. 

Цей розділ побудований таким чином. У наступній частині дається 
короткий огляд структури банківського сектора Гонконгу, а також опис 
інноваційного підходу в банківському регулюванні і нагляді. У ІІІ ча-
стині оцінюється ефективність роботи банківської системи з урахуван-
ням вибраних фінансових і економічних показників. У передостанньому 
розділі, перед висновками, розглядаються деякі потенціальні проблеми 
регулювання, з якими може зіткнутися Гонконг у найближчому майбу-
тньому. 

1. a`mjPbq|j` qhqŠel` cnmjnmcr  
Š` ЇЇ mnpl`Šhbm` a`g` 

Існуючий режим фінансового регулювання в Гонконзі ґрунтується 
на інституціональному підході – наданні фінансовому закладу юридич-
ного статусу, чи то є банк, страхова компанія або фондове брокерське 
агентство, визначається, який регулятор є головним і безпосередньо 
відповідає за нагляд за діяльністю закладу. Чотири основні регулятори 
були створені відповідно до основних напрямків діяльності або функ-
цій фінансових посередників. Центральний банк, зокрема управління 
грошово-кредитного регулювання Гонконгу (НКМА), відповідає за ре-
гулювання і контроль за традиційною банківською діяльністю. Комісія 
з цінних паперів і ф’ючерсів (SFC) відповідає за регулювання торгівлі 
цінними паперами та ф’ючерсами та пов’язану з ними діяльність щодо 
первинного публічного розміщення. Ринок страхових послуг регулюєть-
ся адміністрацією страхування. І насамкінець, Фонд обов’язкового за-
безпечення резервування регулює схеми збереження приватних вкла-
дів, його мета полягає в забезпеченні оплачуваного виходу на пенсію 
робітників Гонконгу. 
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Більшість банківських груп у Гонконзі є фінансовими конгломера-
тами або організаціями з надання послуг широкого спектра, такі як ба-
нкінг, операції з цінними паперами та страхування, тому фінансові кон-
гломерати, такі як HSBC або Банк групи Китаю – на практиці є об’єктом 
для різних регулюючих органів з нагляду. Однак існує розподіл праці 
між регулюючими органами. НКМА підписало меморандуми про спів-
працю з SFC і Адміністрацією страхування у 2002 і 2003 роках відповід-
но. Таким чином, якщо, наприклад, банк займається лише цінними па-
перами та ф’ючерсами, то НКМА буде головним керівником з нагляду 
за діяльністю даного банку (оскільки це юридично закріплено за бан-
ком), але в той же час є зареєстрованим у SFC і виконує його вимоги. 
SFC має право зупинити діяльність банку з проведення операцій з цін-
ними паперами і ф’ючерсами. З іншого боку, якщо банк створює філію, 
яка додатково працює з цінними паперами і ф’ючерсами, то SFC буде 
головним керівником з нагляду за діяльністю даної філії. Аналогічні за-
ходи застосовуються також у випадку з банками у страховій сфері. 
Мета полягає у розподілі праці, запобіганні дублювання в регуляторній 
діяльності та підвищенні ефективності регулювання. 

Через обмежений простір і, що ще більш важливо, центральну роль 
банків і розмір банківського сектора стосовно всієї фінансової системи, 
ми сконцентруємося на регулюванні і нагляді за банками, що працюють 
за ліцензією. Незважаючи на широке визнання, необхідно ще раз підк-
реслити, що ефективність і стійкість банківської індустрії визначають-
ся не тільки банківським регулюванням, але й взаємодією між різними 
регулюючими органами. Ми пізніше повернемося до даного питання в 
цьому розділі. 

З 1981 року в Гонконзі банківська система функціонує відповідно 
до трирівневої організації, в рамках якої депозитарні або уповноважені 
установи (Ais) розподіляються на три категорії: ліцензовані банки, бан-
ки, що працюють за обмеженою ліцензією, і депозитні компанії. Ліцен-
зовані банки за законом зобов’язані мати зареєстрований і сплачений 
акціонерний капітал у розмірі не менше 150 мільйонів гонконгівських 
доларів. Крім того, кожний ліцензійний банк зобов’язаний задовольня-
ти мінімальну потребу в розмірі 3 млрд. гонконгівських доларів за де-
позитами клієнтів і 4 млрд. за сукупними. Тільки ліцензовані банки 
можуть вести поточні й ощадні рахунки, а також приймати і сплачува-
ти чеки. Вони можуть приймати депозити будь-яких розмірів і ступенів 
надійності від фізичних осіб, їм дозволяється здійснювати банківську 
діяльність як з фізичними, так і з юридичними особами. На відміну від 
цих банків, для банків з обмеженою ліцензією можуть бути встановлені 
менші вимоги до капіталу – не менше 100 млн. гонконгівських дол. заре-
єстрованого і сплаченого капіталу. Вони мають право приймати вклади 
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на суму 500 000 і більше гонконгівських доларів без обмеження строку. 
Ці банки в основному займаються оптовою та інвестиційною банків-
ською діяльністю. Вимоги до капіталу для депозитних компаній самі 
низькі серед всіх Ais – тільки оплачена частина акціонерного капіталу – 
2,5 мільйони гонконгівських доларів. Однак вони можуть тільки прий-
мати депозити в розмірі не більше 100 000 гонконгівських доларів з пе-
рвинним строком погашення принаймні до трьох місяців. 

За станом на кінець 2008 року налічувалося 145 ліцензійних ба-
нків, 27 банків з обмеженою ліцензією і 28 депозитних компаній. Крім 
того, 71 закордонний банк був представлений місцевими відділеннями. 
Ці три категорії разом створюють мережу із більш ніж 1 300 філій, а їх 
загальний обсяг депозитів і активів становить відповідно 5 904 млрд. 
і 10 705 млрд. гонконгівських доларів. Власниками левової частки ак-
цій були ліцензовані банки. Внаслідок їх важливості, основну увагу в 
цьому розділі сконцентровано на регулюванні ліцензійних банків.  

Закон у банківській сфері забезпечує правову основу для регулюва-
ння і банківського нагляду в Гонконзі. Регуляторна база складається із 
(I) центрального банку, наприклад, HKMA; (II) консультативних комі-
тетів – консультативного комітету біржового фонду, банківського консу-
льтативного комітету і консультативного комітету депозитних компаній, 
які допомагають уряду в банківських та валютних питаннях; (III) Асоці-
ації банків Гонконгу (HKAB) – офіційного органу, який встановлює 
правила і стандарти для банківської практики і обмінюється думками 
з урядом щодо майбутнього розвитку галузі. 

До 1 квітня 1993 року в Гонконзі не було центрального банку, по-
ки він не був створений шляхом злиття Управління біржового фонду з 
Управлінням представників урядового банку. HKMA не має монопо-
льного права емісії грошей, на відміну від центральних банків інших 
країн. Банкноти в Гонконзі емітуються трьома приватними комерцій-
ними банками, представленими банківською корпорацією Гонконгу 
(більш відомою як міжнародний HSBC), Standard Chartered Bank і Ба-
нком Китаю. Основні завдання і функції центрального банку в HKMA 
такі: (I) підтримка стабільності гонконгівського долара в рамках об-
мінного курсу на основі раціонального управління біржовим фондом, 
грошово-кредитною політикою і використанням інших заходів, які є 
необхідними; (II) сприяння безпеці і стабільності банківської системи 
шляхом регулювання банківської діяльності та бізнесу по залученню 
депозитів, а також нагляду уповноважених установ; (III) посилення ефе-
ктивності і єдності розвитку фінансової системи, зокрема у сфері виплат 
і врегулювання домовленостей.  

Стосовно другого завданя, то основними цілями нагляду в HKMA 
є: (I) впровадження заходів щодо захисту вкладників і (II) сприяння 
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стабільному та ефективному функціонуванню банківської системи шля-
хом регулювання і нагляду уповноваженими органами (Ais) та їх під-
розділами. 

Процедура ведення HKMA банківського нагляду за багато років 
пройшла декілька етапів. У 2000 році HKMA почав перехід від нагляду 
за капіталом до підходу, який передбачає нагляд за ризиками; він підк-
реслює важливість виявлення і управління ними. Функціонування да-
ного підходу здійснюється строго в рамках Базельських рекомендацій і 
полягає в оцінці й управлінні різноманітними видами ризиків. Даний 
підхід був вперше застосований до середніх і невеликих місцевих бан-
ків у 2001 році, а потім до великих місцевих та іноземних банків уже в 
наступному році. У принципі, HKMA використовує підхід, орієнтова-
ний на ризики, для нагляду і оцінки безпеки та надійності Ais на пос-
тійній основі. Безперервний контроль здійснюється таким чином: 

1. Контроль на місцях: HKMA оцінює ризики, як мовиться, з пе-
рших рук, шляхом здійснення його органами управління і контролю 
через визначений проміжок часу, котрий може варіюватися залежно від 
того, яка перевірка здійснюється: вибіркова чи повна. Завдання полягає 
в тому, щоб оцінювати якість активів, методи ризик-менеджменту та 
сфери ризику в основних напрямах ведення бізнесу. Частота перевірок 
на місцях коливається від одного року до трьох років, залежно від 
CAMEL-рейтингу даного закладу. 

2 
2. Дистанційний контроль: щоб забезпечити безперервний додат-

ковий контроль на місцях, HKMA проводить дистанційний аналіз фі-
нансових умов і якості менеджменту, виявлення ризиків на основі регу-
лярно отриманих статистичних даних. 

3. Адміністративні зібрання: засідання HKMA і вищого керівниц-
тва фінансових підприємств проводяться не рідше одного разу на рік 
для відслідковування якості управління, поточної ділової ситуації і 
перспектив з метою вияснення конкретних питань, а також обговорен-
ня адміністративно-господарських проблем.23 

                                           
2 CAMEL – абревіатура від С – достатність капіталу; А – якість активів; М – 

управління; Е – доходи; L – ліквідність – п’ять компонентів, які є умовами оцінки 
банківськими регулюючими органами. Після оцінки банку регулятор присвоює рей-
тинг CAMEL як резюме з урахуванням стану справ у банку. У 1997 році наймену-
вання рейтингу CAMEL було змінено на CAMELS шляхом введення шостого ком-
понента S – чутливість ринку до ризику. CAMEL або CAMELS-рейтинги мають 
конфіденційний характер, відомі тільки вищому керівництву банку та регулюючим 
органам. Вони ніколи не оголошуються публічно і не друкуються, навіть по закін-
ченні певного строку. В офіційних документах HKMA зазначено, що рейтингова сис-
тема CAMEL використовується. Однак вона в дійсності може бути використана на 
практиці, якщо шостий компонент уже врахований у CAMEL-рейтинг. 
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4. Зовнішній аудит. Зовнішні аудитори відіграють важливу роль у 
наглядовому процесі, тому що банківське законодавство потребує впе-
вненості у відповідності банківського прибутку дозволеним нормам. 
HKMA проводить щорічні трьохсторонні переговори з фінансовими 
установами та їх зовнішніми аудиторами з таких питань, як щорічні 
перевірки, адекватність провізій, виконання банківського законодавства 
та погодження адміністративних заходів. 

5. Обмін інформацією з іншими органами нагляду: HKMA підтри-
мує регулярні контакти з іншими місцевими і закордонними спостері-
гачами і має юридичні повноваження. Указ про банківську діяльність 
розкриває їм інформацію, щоб допомогти виконанню наглядової фун-
кції. Обмін інформацією має все більше значення на тлі глобалізації 
фінансових послуг і фінансових конгломератів.  

На практиці наглядовий підхід, що базується на ризику, склада-
ється з шести основних етапів: 1) розуміння фінансових інститутів, які 
надають стислий огляд їх структури і фінансового стану; 2) оцінки фіна-
нсових інститутів у загальних рисах ризику; 3) планування наглядової 
роботи; 4) визначення експертизи діяльності; 5) виконання заснованих 
на ризику обстежень на місці, повідомлень про результати перевірки й 
огляду системи CAMEL; 6) проведення тривалого спостереження “без 
втручання”, враховуючи наглядову діяльність. Ці заходи проводяться 
на постійній основі з безперервним циклом і доповнені різними переві-
рками, адміністративними інтерв’ю, щорічними трьохсторонніми нара-
дами і нарадами членів ради директорів на відповідних етапах наглядо-
вого циклу.  

Процес оцінки ризику цього наглядового підходу враховує профіль 
ризику фінансових інститутів у системі CAMEL-рейтингу. Асоціація 
менеджменту Гонконгу визначає вісім видів ризику: кредитний; проце-
нтної ставки; ринковий; ліквідності; оперативний; репутації; юридич-
ний і стратегічний. Рівень ризику фінансових інститутів у кожному з 
притаманних підприємницькій діяльності напрямів ризику, адекватність 
існуючих систем управління ризиками і вплив зовнішніх факторів ри-
зику є визначальними, і метод “ризик-матриця” застосовується для ви-
значення ризику фінансових установ загального профілю. На підставі 
здійснення оцінки ризиків оцінка управління ризиками присвоюється 
та обліковується CAMEL-рейтингом фінансових установ. Шкала рейти-
нгу ранжується від одного до п’яти, де один бал означає ефективність 
з управління ризиками, а п’ять балів свідчать про критичну відсутність 
ефективної практики управління ризиками. Остання потребує негайної 
і особливої контролюючої уваги. 
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Заснований на ризику наглядовий підхід і рейтингова система 
CAMEL доповнюють один одного. Відповідно до Указу про банківську 
діяльність, всі фінансові інститути повинні підтримувати адекватну лі-
квідність і адекватність капіталу, надавати до Асоціації менеджменту 
Гонконгу необхідну фінансову інформацію, а також виконувати інші 
положення цього указу. Зокрема, Указ про банківську діяльність, прий-
нятий у липні 2005 року, який обумовлений Правилами капіталу і пра-
вилами розкриття інформації, забезпечує правову основу Асоціації ме-
неджменту Гонконгу для здійснення Базеля ІІ. 

У межах достатності капіталу у Гонконзі, відповідно до вимог 
Базельської угоди ІІ, викладених у рамках компонента І, всі, локально 
включені фінансові інститути, повинні підтримувати мінімальний ко-
ефіцієнт достатності капіталу (CAR) у розмірі 8 %, розрахований відпо-
відно до Правил капіталу. Співвідношення ґрунтується на базі капіталу 
уповноваженої установи до величини вартості кредитного ризику цієї 
установи, ринкового та операційного ризиків. Правила капіталу дета-
льно встановлюють різні підходи до розрахунків. Крім цього, відпові-
дно до компонента ІІ Базеля ІІ, Асоціація менеджменту Гонконгу має 
право вимагати від ліцензованого банку підтримувати коефіцієнт доста-
тності капіталу (CAR) до 12 %, а банк з обмеженою ліцензією або ком-
панії, що приймають депозити, до 16 %. 

Крім показника CAR, фінансові установи повинні підтримувати 
обов’язковий коефіцієнт ліквідності на рівні 25 % відповідно до змін 
до Указу про банківську діяльність у 1986 році. Фінансовим інститутам 
необхідно мати ліквідні активи (банкноти та монети, золото та ін.) сто-
совно до своїх кваліфікаційних пасивів (в основному зобов’язань про-
тягом одного місяця). Щоб відповідати міжнародним стандартам і пере-
довому досвіду, Асоціація менеджменту Гонконгу видала рекомендації 
щодо політики нагляду (останні з яких видані в 2004 році) для того, щоб 
підвищити ефективність управління ризиком ліквідності фінансових 
установ. Крім цього, Асоціація менеджменту Гонконгу також є креди-
тором останньої інстанції, надаючи ліквідність банківській системі через 
договори дисконтного вікна, введені у вересні 1998 року після азійської 
валютної кризи для того, щоб замінити Фонд корегування ліквідності, 
затверджений у 1992 році [17]. 

Як і в інших розвинутих країнах, роль Асоціації менеджменту 
Гонконгу як кредитора останньої інстанції є однією з двох ключових 
компонентів фінансової безпеки у доповненні до Базельської норма-
тивної бази. Але, на відміну від інших країн, за останні два роки Го-
нконг не мав іншої компоненти – чіткої схеми страхування вкладів. 
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Система захисту депозитів була створена у вересні 2006 року як дода-
тковий захід щодо забезпечення захисту вкладників. Ще однією метою 
є підтримання банківської стабільності, оскільки малі вкладники можуть 
не мати стимулів управляти своїм банком, якщо їх вклади гарантовані 
(наприклад, Diamond and Dybvig, 1983). Згідно з початковою схемою, 
як вклади у гонконгівському доларові (НК$), так і в іноземній валюті, 
що зберігаються у фінансових інститутах, покриваються до $НК 100 000 
у разі банкрутства фінансового інституту. Щоб полегшити загальнові-
домий моральний ризик, пов’язаний з проблемою страхування вкладів, 
премія оцінюється і базується на CAMEL-рейтинзі. Чим більш сприя-
тливим є CAMEL-рейтинг, тим нижчі премії. Однак як тимчасовий захід 
для збільшення довіри до місцевої банківської системи проти фінансо-
вого цунамі DPS (дивіденди на кожну акцію), при підтримці біржового 
фонду, у жовтні 2008 року почав гарантувати повне повернення всіх 
депозитів клієнтів фінансових інститутів, за винятком деяких депозитів 
до кінця 2010 року. 

До кінця картелю процентної ставки в липні 2001 року Асоціація 
банків Гонконгу в НКМА відігравала важливу роль у визначенні рівня 
процентної ставки, що регулювалась угодою про процентну ставку між 
банками. Ще одна важлива роль, яка залишилась у неї, – презентува-
ти погляди банківської індустрії, надавати консультативну допомогу, 
у тому числі уряду, у розробці банківської політики. Хоча банківська 
ліцензія надається НКМА, ліцензований банк не може працювати, якщо 
він не є членом НКМВ, і тому є суб’єктом правил, установлених Гон-
конгівським банківським управлінням (НКМВ). 

У цілому, банківське регулювання в Гонконзі ґрунтується на вза-
ємодії державного регулювання НКМА з одного боку, і саморегулю-
вання, що очолюється НКМВ, та фахівцями з банківської справи різних 
консультативних комітетів – з іншого. 

2. dP“k|mPqŠ| a`mjPbq|jnЇ qhqŠelh 

Для систематичності викладення матеріалу ми спочатку оцінимо 
ефективність роботи банківської системи в рамках CAMEL, а потім 
оцінимо її загальну стабільність протягом останнього десятиліття. 
У таблиці 1 наведені деякі основні показники для оцінки ефективності 
діяльності банку з 2002 року, коли засновані на ризику підходи стали 
ефективно використовуватися до всіх банків. 
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Таблиця 1 
Фінансовий стан банківської системи Гонконгу, 2002–2008 рр., %  

Рік 2008  2007 2006 2005 2004 2003 2002 

Адекватність капіталу 
Норматив адекватності капіталу 13,8 13,4 15,0 14,9 15,4 15,3 15,7 

Якість активів 
Погашені кредити 96,57 97,59 96,65 95,97 93,76 89,53 88,87 

Кредити особливого призначення 2,19 1,57 2,24 2,66 3,99 6,53 6,09 

Класифіковані кредити 1,24 0,85 1,11 1,38 2,36 3,93 5,04 
Субстандартні 0,50 0,34 0,44 0,58 0,98 1,42 1,86 

Сумнівні 0,67 0,45 0,55 0,55 0,88 1,74 1,97 

Безнадійні 0,07 0,06 0,12 0,25 0,40 0,77 1,21 
Прострочені кредити 0,49 0,36 0,54 0,68 1,05 2,04 2,77 

Пролонговані кредити 0,19 0,20 0,26 0,23 0,44 0,83 0,61 

Основні види 
Іпотечні кредити 
Коефіцієнт  
прострочених кредитів 0,05 0,11 0,20 0,19 0,38 0,86 1,06 

Пролонговані 0,14 0,20 0,26 0,35 0,47 0,52 0,46 

Позики за кредитною картою 

Коефіцієнт прострочених кредитів 0,35 0,36 0,39 0,39 0,46 0,94 1,28 
Списані кредити 0,77 0,68 0,78 0,68 0,94 2,05 3,78 

Доходи Неофіційні дані 
Прибуток на активи  
(після відрахування податків) n.a. 1,24 1,01 0,97 0,97 0,81 0,81 

Неповернені борги / сумарні активи 0,16* 0,04 0,03 0,01 0,01 0,24 0,24 

Чиста відсоткова маржа 1,84 1,31 1,29 1,18 1,18 1,41 1,52 
Безвідсотковий дохід /  
загальний операційній дохід n.a. 52,1 46,7 45,7 44,4 37,1 32,6 

Відношення витрат до доходів 45,2 46,6 50,8 50,4 48,7 45,8 46,3 

Ліквідність 
Коефіцієнт ліквідності 45,0 51,0 47,7 45,9 43,7 46,2 46,9 
Відношення банку кредитів  
до депозитів 54,2 50,5 51,9 56,8 55,8 57,1 62,6 

Примітки: 1. Усі цифри подані у відсотках. 
 2. Цифри наприкінці вересня. 
 3. n.a.: цифри, які на даний момент недоступні. 
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З точки зору достатності капіталу банки Гонконгу є одними з 
найбільш капіталізованих у світі, як це видно з їх високих коефіцієнтів 
капіталомісткості активів. Як видно із таблиці 1, CAR для банківської 
галузі в цілому перевищувала майже в два рази мінімально необхідний 
8 %-й коефіцієнт протягом багатьох років, починаючи з 2002 року. З то-
го часу як Базель II набрав чинності в 2007 році, CAR дещо знизився 
до 13,4 % у 2007 році та 13,8 % за станом на кінець вересня 2008 року. 
Та це зниження відбувається головним чином через більш жорсткі пі-
дходи до розрахунку CAR, а не як ерозія банківської капітальної бази. 
Після фінансового цунамі багатьом провідним банкам у розвинутих 
країнах потрібні ін’єкції капіталу від свого уряду для того, щоб зали-
шитися на плаву. Після неодноразових відмов приймати урядові капі-
тальні ін’єкції, HSBC Holdings, материнська компанія найбільших ба-
нків Гонконгу, яка в березні 2009 року розпочала додатковий випуск 
акцій для акціонерів компанії на суму £ 12,5 млрд. (найбільший у фі-
нансовій історії як Гонконгу, так і Великобританії), для приведення 
рівня основного капіталу з 8,5 до 9,8 % на кінець 2008 року. Додатко-
вий випуск акцій був частково обумовлений значними втратами банку 
у своєму бізнесі в США і частково за рахунок тиску та необхідності 
мати коефіцієнт достатності капіталу відповідно до провідних міжна-
родних банків. Незважаючи на те, що результати місцевих банків на 
2008 рік були найгіршими за останні роки, вони все ще перевищують 
результати більшості провідних банків у світі. Зокрема, HSBC є єди-
ним провідним міжнародним банком, котрий не потребує ін’єкції ка-
піталу з боку уряду у фінансовому цунамі. У цілому, внутрішні опе-
рації банків Гонконгу залишаються міцними, і їх капітал є сильним та 
адекватним. 

До недавньої фінансової кризи якість активів банків Гонконгу, як 
і раніше, залишалася високою і значно покращилася до кінця 2007 року. 
Для банків, що мають філійну мережу та беруть активну участь у роз-
дрібних банківських операціях, майже 98 % від загального обсягу креди-
тів були розцінені як прострочені кредити. Кредити особливого призна-
чення становили лише 1,57 %, значно знизившись з 6,5 % на кінець 
2003 року. Кредити, які класифікуються як неякісні, сумнівні або збит-
кові, становили лише 0,85 % від загального обсягу банківських кредитів, 
набагато нижче, ніж на кінець 2002 року. Прострочені кредити більше 
ніж за три місяці становили 0,36 %, у той час як пролонговані кредити 
були мізерними – 0,2 % від загального обсягу кредитів. Останні дані по-
казують погіршення якості активів, про що свідчить зниження частки 
погашених кредитів. На щастя, два основні види роздрібних кредитів 
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залишаються у доброму стані. Коефіцієнт прострочених іпотечних кре-
дитів під заставу житлового будинку залишався на низькому рівні – 
0,05 %, а реструктуровані іпотечні кредити становили 0,14 %, що є 
позитивним порівняно з 2002 роком. Крім того, процент за простро-
ченими кредитами і ставки списання з рахунку кредитування за кре-
дитною картою були 0,31 та 0,69 % відповідно, знизившись з показни-
ків 1,28 та 3,78 % у 2002 році. Всі приведені вище дані свідчать про те, 
що роздрібні банки були в хорошому стані, в крайньому випадку до 
початку фінансового цунамі. Разом з тим, яким чином якість банківсь-
ких активів буде погіршуватися внаслідок поглиблення фінансової кри-
зи від часу Великої депресії, ще потрібно з’ясувати. Зокрема, незрозу-
міло, чи буде друга або третя хвиля фінансового цунамі. 

Якість банківських активів відображається на якості їх управлін-
ня. Серед компонентів CAMEL-рейтингу якість управління є найбільш 
складною, якщо не неможливою для кількісного оцінювання. Традицій-
но місцеві банки були більш розсудливими та обережними в їх креди-
тній та інвестиційній політиці. Сучасні навички банківського менедж-
менту, котрі надають більшої ваги зростанню прибутку та цілей, наукові 
ілюзії про теперішні методи управління ризиками, жорсткої конкуре-
нції та глобалізації, здається, спонукали місцеві банки до більш агре-
сивного та ризикованого кредитування та інвестиційних стратегій. Зайве 
говорити про те, що вони не захищені від останніх фінансових цунамі. 
На щастя, ніхто з них не зник під натиском суворих випробувань. Од-
нак останні банківські звіти свідчать про те, що управління ризиками є 
далеким від досконалості (буде обговорюватися в наступному параг-
рафі). Є можливість для покращення не лише контролю ризику, але й 
внутрішнього контролю. Наприклад, колишній заступник голови пра-
вління Банку Китаю в Гонконзі був звільнений зі своєї посади в 2003 ро-
ці, а потім звинувачений у фінансових злочинах. Зовсім недавно, у че-
рвні 2008 року, Банк Східної Азії (BEA), п’ятий за величиною банк у 
Гонконзі, виявив втрати від торгівлі на суму $HK 93 млн. внаслідок 
несанкціонованих маніпуляцій у торгівлі власними деривативами самим 
трейдером. На щастя, це не був Ніколас Лісон на цей раз, і BEA уник 
долі, котра спіткала Barings у 1995 році. Хоча ці події є ізольованими, 
і банки Гонконгу управляються відповідно до міжнародних стандартів, 
важливість ефективного банківського менеджменту та корпоративного 
управління в підтримку статусу Гонконгу як міжнародного фінансово-
го центру повинні бути завжди в центрі уваги. 

Протягом 2004–2007 рр. банки були прибутковими через покра-
щення якості активів і збільшення оперативної ефективності. У кінці 
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2007 року плата за безнадійними боргами зменшилася до 0,04 % від 
загального обсягу активів порівняно з 0,24 % на кінець 2002 року. Та ця 
цифра помітно зросла на 0,16 % за станом на кінець вересня 2008 року. 
Вочевидь, що на прибуток банку за 2008 рік негативно вплинуло 
фінансове цунамі. Так, наприклад, прибутки BEA знизилися на 99 % у 
минулому році, у той час як два найбільші місцеві банки – банківська 
корпорація Гонконгу і Ханг Сенг банк – зареєстрували зменшення на 
70 та 23 % відповідно. Однак їх ефективність ще позитивно порівняна 
з більшістю провідних банків у світі. Більш того, банк Гонконгу збері-
гав високу рентабельність протягом багатьох років, навіть під час азі-
атської валютної кризи. Рентабельність активів зростала поступово і в 
середньому затвердилася на рівні 1,24 % в 2007 році (див. табл. 1). Як 
і в інших банківських системах, розмір прибутку від традиційної бан-
ківської діяльності продовжує зменшуватися. За останні десять років 
існує тенденція зменшення чистої процентної маржі за рахунок жорс-
ткої міжбанківської конкуренції, а також дерегулювання процентних 
ставок. Щоб уникнути війни міжбанківських процентних ставок, з ли-
пня 1964 року ставки за депозитами були під управлінням HKAB (тоді 
відомий як Асоціація банків з обміну валют). Для збільшення ефекти-
вності банківської системи та сприяння справедливій конкуренції між 
банками картель процентних ставок згодом був скасований на початку 
жовтня 1994 року, а остаточно – з 1 липня 2001 р. Процентні ставки на 
даний момент визначаються ринковими силами. Одним із впливів де-
регулювання процентної ставки є висока нестабільність процентної ста-
вки, особливо тоді, коли “гарячі гроші” переміщаються в/із Гонконгу на 
фоні спекуляцій при збільшенні валютного курсу Рейнмінбі (китай-
ський юань) або реформи, пов’язаної з системою обмінного курсу. Не-
зважаючи на ризик більш високих процентних ставок, місцеві банки 
не повідомляють про те, що потерпають від значних збитків, у зв’язку 
з невідповідністю вимогам та зобов’язанням за строками їх активів і 
пасивів. Щоб компенсувати негативний вплив зменшення чистої про-
центної маржі з прибутку, банки зараз більше покладаються на непро-
центні доходи як джерело доходів. Частка непроцентних доходів у зага-
льному обсязі операційних доходів зросла приблизно з 33 % у 2002 році 
до понад 50 % у 2007 році. У цілому, банки продовжують функціону-
вати ефективно. Коефіцієнт витрати/доходи, визначений як операційні 
витрати в процентах від загального обсягу операційних доходів, підт-
римується на рівні приблизно 45 % протягом останніх декількох років. 
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Крім CAR, ліквідність банківської системи залишається високою 
більшу частину часу. Протягом багатьох років коефіцієнт ліквідності 
залишався вище 40 %, значно вищим, ніж встановлене законом 25 %-не 
співвідношення. Крім того, висока ліквідність відображається низьким 
кредитно-депозитним коефіцієнтом, який знизився з 63 % у 2002 році 
до 54 % у 2008 році. Це, головним чином, було зумовлено обачливою 
кредитною політикою місцевих банків і частково послабленим попитом 
на позики у місцевій економіці, особливо в 2008 році. За останні роки 
ризик ліквідності не є серйозною стурбованістю для більшості банків, 
особливо після угод вікна знижок, котрі були укладені в 1998 році. Бан-
ківська система була переповнена кредитним капіталом, що відображе-
но в аномально низьких ставках за депозитами. Наприклад, економічна 
депозитна ставка, запропонована HSBC, становила 0,01 % за станом на 
кінець 2008 року, в той час як процентна ставка “пройм” становить 5 %. 
По суті, банки більше турбуються про те, як застосувати свої джерела 
засобів для підтримання зростання прибутку. 

У цілому, діяльність банків Гонконгу вражає з точки зору CAMEL-
рейтингу, принаймні до третього кварталу 2008 року. Вірогідно, що 
2009 рік буде дуже складним для банків, оскільки місцева економіка 
очікує зниження показника реального ВВП на 2–3 %, що є першим 
спадом за десятиріччя. Не дивно, що якість банківських активів і при-
бутковість позитивно пов’язані з бізнес-циклом. Емпіричні дані пока-
зують, що чим вищі реальні темпи зростання ВВП, тим вища дохідність 
банків [26; 43]. Дійсно, вражаючі показники банків за останні декілька 
років можна частково пояснити досить сприятливим макроекономіч-
ним середовищем з 2004 року – стійкий високий реальний ВВП, зме-
ншення безробіття, низький рівень інфляції, платіжного балансу, профі-
циту і низьке коливання процентних ставок та обмінного курсу (табл. 2). 

Співіснування вражаючої банківської діяльності та макроекономі-
чних умов зміцнює давно відому точку зору, що макроекономічна стабі-
льність, стабільність цін зокрема, сприяє стійкій банківській діяльності 
та має найважливіше значення для фінансової стабільності (наприклад, 
[14; 37]). Вона також здійснює відповідну підтримку аргументу щодо 
адміністративно-господарського контролю на макрорівні для банківсь-
кого фінансового нагляду та регулювання [31]. Інакше кажучи, нинішня 
схема Базеля, заснована на адміністративно-господарському контролі на 
мікрорівні – з наголосом на надійність окремих фінансових інститу-
тів, є недостатньою для забезпечення системної стабільності, якщо мак-
роекономічна стабільність відсутня. 
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Таблиця 2 
Вибрані макроекономічні показники, 1998–2008 рр. 

Рік 
Показник 

2008. 2007 2006 2005 2004 2003 2002 
Зростання реального ВВП 2,5 6,4 7,0 7,1 8,5 3,0 1,8 

Рівень безробіття 3,4 4,0 4,8 5,6 6,8 7,9 7,3 

Рівень інфляції 4,3 2,0 2,0 1,0 –0,4 –2,6 –3,0 
Платіжний баланс/ВВП 11,9* 7,1 3,2 0,8 2,0 0,6 –1,5 

Процентні ставки:        

- ставка “прайм” 5,0 6,85 7,75 7,64 5,0 5,0 5,0 
- шестимісячний HIBOR* 1,48 3,40 3,88 4,31 0,53 0,19 1,47 

Збільшення грошової маси        

- М1 4,7 25,4 13,1 –10,3 17,2 39,8 14,6 

- М3 2,7 20,6 15,5 5,2 8,6 8,3 –0,9 
Індекс ефективного  
обмінного курсу 87,1 91,9 96,1 97,4 98,3 100,7 104,0 

Примітки: 1. Усі цифри наведено у відсотках, крім індексу ефективності обмінного 
курсу. 

2. Цифри наприкінці вересня 2008. 
3. HIBOR – Hong Kong Interbank Offered Rate (процентна ставка, за якою 
банки Гонконгу надають один одному кредити). 

 
Стабільність банківської системи Гонконгу, відповідно, також час-

тково пояснюється стабільністю грошової системи. З моменту свого 
створення в жовтні 1983 року зв’язана система обмінного курсу в ці-
лому була успішною в підтримці стабільних макроекономічних умов 
для Гонконгу більшу частину часу і пережила тяжкий період – такий 
як інцидент на площі Тіанман у 1989 році, та азійську фінансову кризу 
1997/98 [17]. Зв’язана система обмінного курсу сама по собі є недо-
статньою для підтримки банківської стабільності. Наприклад, протягом 
1982–1986 рр. у Гонконзі була одна із найгірших банківських криз в 
його історії, зі збоями та поглинанням урядом ряду місцевих банків і 
депозитних компаній. Ця криза була обумовлена цілим рядом факторів, 
таких як політична нестабільність, слабке банківське регулювання і не-
вимушене зростання грошової маси [23]. Незважаючи на те, що зв’яза-
ний обмінний курс зміг знайти якір для місцевої валюти, тяжко собі 
уявити, що могло б запобігти кризі, яка відбулася декілька років тому. 

Результатом цієї кризи стало прийняття постанови про банківсь-
ку діяльність у 1986 році, котра набрала чинності з 1 вересня 1988 р. 
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Постанова укріплює нормативно-правову базу в трирівневій банківсь-
кій системі та, що ще більш важливо, передбачає мінімальний коефіці-
єнт ліквідності і мінімальний коефіцієнт достатності капіталу на рівні 
8 %. Інші міжнародні практики, рекомендовані Базельським комітетом, 
також були прийняті та запроваджені в наступні роки. Банківська сис-
тема була достатньо стабільною протягом більшої частини часу після 
прийняття базельської схеми банківського нагляду і зв’язаної системи 
обмінного курсу. Це саме той випадок, коли порівнюється розвиток бан-
ківського сектора за останні два десятиріччя. З цієї точки зору можна 
стверджувати, що більш суворе регулювання банківської системи спо-
нукало до банківської стабільності, тому що декілька років поспіль не 
виникало жодних системних банківських криз [32]. Навіть азіатська ва-
лютна криза не могла спричинити провал будь-якого банку або AI. На-
справді останнє банкрутство банку в Гонконзі було крахом Банку креди-
ту і міжнародної торгівлі (BCCI) в 1991 р. 

Проте крах BCCI був викликаний неефективним управлінням в 
Dao Heng Банк, Citibank і Standard Chartered Bank. Більшість людей, 
особливо регулятори, розглядають неефективне управління банком як 
ознаку банківської нестійкості, оскільки це є соціально дорогим. Піз-
ніше був схожий випадок у BEA у вересні 2008 р., незабаром після 
спалаху фінансового цунамі. Саме тому, залежно від того, наскільки 
це стосується управління банком, банківська система неповністю вра-
злива до нестійкості, незважаючи на виконання Базельських рекомен-
дацій з регулювання. 

Проте ситуація, що трапилася у BEA, може й не зовсім погана. 
Навпаки, це може інтерпретуватися як знак, що відображає фундаме-
нтальну розумність і стабільність банківської системи Гонконгу. На-
самперед цей тип управління не розповсюдився на інші “здорові” банки 
і не викликав системну паніку. Його можна розглядати як ефективний 
тип управління, який підтримує сильну ринкову дисципліну для того, 
щоб забезпечити повну банківську стабільність у довгостроковому пе-
ріоді управління. Можна сказати, що необґрунтовані зловмисні чутки 
були злочинними і викликали те, що трапилося у BEA, і вказали на 
спекулянтів-шахраїв. Але і ця ситуація не була обґрунтованою. Наспра-
вді BEA давав позики Lehman Brothers і AIG, не кажучи вже про його 
втрати від торгівлі деривативами і структурованими продуктами. Оче-
видно, вкладники, навіть малі вкладники, не обов’язково були такими 
ж наївними і повністю неінформованими, як припускали більшість регу-
ляторів. Управління банком є соціально дорогим, оскільки воно перери-
ває фінансове посередництво. Можливість управляти банком має соціа-
льні переваги, оскільки забезпечує стимули для розсудливої банківської 
практики. Саме тому, поки цей тип управління виявляється в окремих 
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банках, а не у всій банківській системі, це стимулює ринкову дисципліну 
для підтримання довгої керованої стабільності [28]. 

У цілому, і структура Базеля банківського нагляду, і зв’язана сис-
тема обмінного курсу посприяли підтримці і просуванню банківської 
стабільності. Проте банківська система Гонконгу не була повністю ста-
більна, оскільки до такого типу управління вже зверталися час від часу. 
З точки зору ефективності управління банком це може бути розгляну-
то як ознака ринкової дисципліни в роботі, а не справжня нестійкість. 
Врешті-решт, банківські кризи і управління банком – це не феномена-
льні явища для вільних ринків [39]. 

3. de“jP onŠem0PimP opnakelh 

Незважаючи на позитивні показники стабільності, банківська си-
стема Гонконгу залишається уразливою для певних потенційних про-
блем або ризиків. 

Фінансове цунамі, що відбулося нещодавно, показує, що контро-
лююча система Базеля не може повністю гарантувати фінансову ста-
більність. Як не дивно, фінансове цунамі виникло саме в той рік, коли 
Гонконг прийняв Базель II. Тим часом деякі коментатори та економісти 
вказували на фінансову лібералізацію, яка за минулі два десятиліття ста-
ла причиною останнього фінансового розладу; безперечно, що аме-
риканська фінансова система – одна з найбільш регульованих у світі, а 
американські регулятори – піонери не тільки в ухваленні Базеля II, але 
також і у впровадженні різних фінансових правил регулювання, напри-
клад, добре відомого закону Sarbanes-Оxley 2002, який має значний 
вплив у всьому світі. За іронією долі американська банківська система 
стала джерелом недавнього фінансового шторму, який “промчався” че-
рез фінансові ринки у всьому світі. Само собою зрозуміло, що Гонконг є 
невразливий для недавнього фінансового цунамі, що підтверджується 
втратами, про які повідомляють деякі місцеві банки. Хоча Гонконг все 
ще живе досить добре порівняно з більшістю інших країн, але недавні 
події в місцевому фінансовому секторі викликали глибоку стурбова-
ність. 

Візьмемо для прикладу структуровані продукти Lehman Brothers – 
цінні папери, які можна викупити після погашення кредиту (також всім 
відомі як міні-облігації у Гонконзі). Ці продукти високого ризику були 
продані банками і брокерами широкому загалу. У цілому, починаючи 
з 2002 року, 19 місцевих банків продали 34 000 інвесторів міні-облігацій 
на суму HК$ 12,7 млрд. Після краху Lehman Brothers у вересні 2008 р. 
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HKMA і SFC отримали рекордну кількість скарг на банки, що пропагу-
вали ці фінансові продукти як альтернативу низького ризику депозитам, 
тоді як фактично міні-облігації не були традиційними облігаціями, а 
швидше структурованими продуктами високого ризику або фінансо-
вими деривативами. Навіть банкам, які продавали ці продукти, важко 
оцінити їх основну цінність і ризик, не кажучи вже про дрібних вкла-
дників. Цей інцидент викликає декілька проблем для занепокоєння. 

По-перше, ці ризиковані моделі або інші моделі, які зазвичай ви-
користовуються фінансовими установами в ризик-менеджменті, часто 
не в змозі точно і своєчасно оцінити ступінь впливу ризику. Більшість, 
якщо не всі моделі, описані в сучасній фінансовій літературі, базують-
ся на вимірному ризику з параметричними розподілами вірогідності, а 
не на справжній невимірній невпевненості у сенсі Knightian (Knight, 
1922). Навіть якщо ризики підлягають кількісній оцінці, ці моделі є 
об’єктом відомого критичного аналізу Лукаса [34] або закону Гудхар-
та [15] через постійні фінансові та економічні умови, що швидко змі-
нюються. Наприклад, ВЕА повідомила про зменшення свого прибутку 
в 2008 р. на 99 % через істотне списання з рахунку майнових боргових 
зобов’язань і структурованих інвестиційних засобів. Безумовно, банк 
є не єдиною установою, яка прорахувалася у ризику. Незважаючи на те, 
що фінанси перетворилися в кількісну і, очевидно, наукову дисципліну 
після Другої світової війни, вони, як і інші природничі науки, все ще є 
далекими від ідеалу у створенні точних прогнозів. Як не дивно, довго-
строкове капітальне управління (LTCM) занепадало, незважаючи на 
наявність декількох нобелівських лауреатів у галузі економіки серед ви-
щого керівництва. Обмеження методів оцінки ступеня ризиків і моде-
лей припускають, що компонент II, можливо, не відповідає очікуванням. 

По-друге, було визнано, що фінансовий досвід регуляторів не в 
змозі змагатися із швидким темпом фінансових нововведень на ринку. 
Отже, є тимчасові затримки для регуляторів, щоб визнати потенційні 
або фактичні проблеми і сформулювати та здійснити відповідні про-
філактичні або корегуючі заходи. У випадку з міні-облігаціями, напри-
клад, їх високий ризик був невизнаний протягом багатьох років до краху 
Lehman Brothers, хоча HKMA захищав свої позиції, стверджуючи, що 
попереджав про ризики заздалегідь. Так само керівник HKMA був не-
давно підданий критиці за те, що потерпів невдачу в ефективному ко-
нтролі HSBC і недооцінці основних принципів банку, і за те, що ввів в 
оману широку публіку, повідомивши на законодавчій раді, що ринкові 
ціни (на акції HSBC) можуть не відображати основоположні принци-
пи [35]. 
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Інцидент з міні-облігаціями також порушив таку близьку пробле-
му, як відрегульованість фінансових установ та їх відповідальність. Згі-
дно з сучасними правилами, ALS безпосередньо регулюються HKMA, 
але вони також підпорядковані інструкціям SFC. Кризовий випадок з 
міні-облігаціями означає нестачу координації між HKMA і SFC у на-
гляді за операціями з цінними паперами і також сіру зону у нагляді. 
Як наслідок цієї ситуації, уряду Гонконгу рекомендують три підходи: 
1) прийняття комплексного підходу, тобто один універсальний регулю-
вальник відповідає за спостереження за усіма фінансовими установами; 
2) підхід Twin Peaks 

3
4  [41]; 3) удосконалення поточної регулюючої стру-

ктури так, щоб забезпечити розвиток ринку (SFC, 2008). Огляд поточ-
ного регулюючого режиму необхідний, щоб підтримати статус Гонкон-
гу як міжнародного фінансового центру. Краще пізно, ніж ніколи. 

Не лише обов’язки регуляторів дещо неточно визначені, як по-
казує випадок з міні-облігаціями, але не вистачає прозорості в певній 
частині звіту про розслідування, що відоме широкому загалу. Доціль-
ність такої дії уряду Гонконгу пояснюється бажанням підтримати стабі-
льність фінансової системи і захистити суспільні інтереси. Але аргумент 
суспільного інтересу може інколи бути виправданням або політичною 
доцільністю для регулювальників, щоб просунути їх власні інтереси (на-
приклад, [5; 27]. Нестача прозорості також існувала у приватному сек-
торі. Наприклад, HSBC був не в змозі своєчасно попередити про скру-
тне становище у 2008 році. Інакше кажучи, контролюючі органи всі ці 
роки наслідували кращі міжнародні практики, щоб збільшити прозо-
рість їх політики і задовольнити вимоги відкритості. Але останні події 
очевидно суперечать вимогам компонента III, який підкреслює важли-
ву роль ринкової дисципліни та прозорості. Політичні чинники можуть 
перешкоджати ефективності та дієвості Базеля II. 

Можна стверджувати, що повна відкритість інформації може бу-
ти неоптимальним засобом. Наприклад, банківські оцінки CAMEL не 
відкриті громадськості, тому що регулятори бояться, що така інфор-
мація підштовхнула б вкладників до обговорення банків з низькими 

                                           
3 Підхід Твіна Пікса полягає в тому, що традиційний інституціональний під-

хід до фінансового регулювання більше не є оптимальним, тому що наразі в ре-
зультаті фінансових інновацій важко розмежувати банкінг, бізнес цінних паперів і 
страхування. Цей підхід передбачає застосування двох незалежних регуляторних 
установ – однієї, що відповідає за офіційне регулювання для підтримки система-
тичної стабільності, та іншої, що відповідає за захист споживачів. Однак цей підхід 
породжує дві проблеми: 1. Чи повинні всі фінансові інститути бути під наглядом 
одного регулятора? 2. Чи має центральний банк відповідати за офіційне регулюван-
ня? (див. Goodhard and Schoenmaker, 1995). 



 

59 

рейтингами, наражаючи таким чином на небезпеку банківську стабі-
льність. Враховуючи надзвичайно високий ступінь невпевненості че-
рез фінансове цунамі, вибіркове розкриття інформації суспільству на 
розсуд уповноважених чиновників може бути виправдане на підставі, 
що громадськість втратила б упевненість у фінансовій системі і було б 
недоречно, якби вона інтерпретувала розкриту інформацію. 

Поза всяким сумнівом, банківська справа – це бізнес довіри. Вра-
ховуючи турбулентність міжнародних фінансових ринків після фінан-
сового цунамі, DPS розширюють повне покриття депозитів до кінця 
2010 р., щоб зміцнити впевненість вкладників у розміщенні депозитів 
у банках задовго до того, як з’являться сумніви. Історичні факти вка-
зують на те, що страхування депозиту має терапевтичний ефект по за-
кінченні фінансової кризи і відновленні упевненості вкладників (на-
приклад, [13]). Проте, зрештою, вона також має тенденцію до ефекту 
дестабілізації, оскільки дає поштовх підвищенню моральної небезпеки 
і спокушає банки до надмірного перекладання ризиків [10]. Навіть при 
тому, що контролюючі органи стверджують, що моральна проблема 
ризиків може бути зменшена належно створеною системою захисту ефе-
ктивного банківського нагляду, кращим корпоративним управлінням і 
високим рівнем розкриття фінансової інформації банками, тимчасові 
заходи дійсно викликають деяке занепокоєння. 

Моральна проблема ризиків асоціюється не лише з системою стра-
хування депозиту, але також і з політикою регулятора стосовно широ-
кої проблеми правил/свободи дій (наприклад, [2]), відомою у попере-
дній літературі як правила або влади [40]. Розсудливий тимчасовий 
захід повного покриття депозиту може інтерпретуватися, правильно чи 
ні, як небажання контролюючих органів дозволити будь-яку банківську 
нестійкість або банкрутство банку, особливо якщо банк є занадто ве-
ликим, щоб зазнатити невдачі (наприклад, [36]). Навіть пізніше, коли 
закінчиться повне покриття депозиту у 2010 році, банки все ще мо-
жуть взяти на себе надмірний ризик, якщо вони впевнені, що HKMA 
запропонує страхування депозиту або виручить банки під час фінансо-
вого лиха. 

Звичайно, економісти і вищі чиновники на користь розсуду або вла-
ди будуть стверджувати, що фінансове цунамі – це таке екстраординар-
не явище, яке потребує екстраординарних заходів, щоб підвищити впев-
неність широкої публіки, і що було б надмірно жорстким дотримуватися 
правил, оскільки наслідки можуть бути згубними. У цьому аргументі є 
частка правди. Проте це не вирішує спірну проблему непослідовності 
у виконанні грошово-кредитної і банківської політики, не кажучи вже 
про вирішальну і постійну проблему того, як зробити регулювальників 
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відповідальними або тих, хто регулює регулювальників. Згідно із зако-
ном керівник HKMA призначається фінансовим секретарем уряду. 
Але немає жодних чітких правил і формальних процедур, якими керу-
ються при призначенні керівника на певний термін. Існуючий керівник, 
пан Джозеф Ям, виконує службові обов’язки з того часу, коли в 1993 р. 
був створений HKMA. Його відставка у вересні 2009 р. може викликати 
невпевненість у можливостях грошово-кредитної і банківської нестій-
кості через зміну режиму. 

Одна з головних проблем – чи продовжить новий керівник здійс-
нювати теперішній зв’язаний режим обмінного курсу, який, безпереч-
но, посприяв грошово-кредитній і банківській стабільності. Однак го-
нконгівський долар піддався декільком спекулятивним нападам, коли 
були спалахи головних економічних або політичних подій усередині 
країни або у світі. Це такі події, як крах фондової біржі в 1987 р., війна 
в Затоці в 1990 р., і особливо азіатська валютна криза, під час якої став-
ка “овернайт” піднялася до рекордно високого рівня – 300 % у жовтні 
1997 р. і викликала найсерйозніший економічний спад у післявоєнній 
історії Гонконгу [17]. Дійсно, як було вже відмічено десятиліття тому, 
теперішня зв’язана система обмінного курсу може бути більше неоп-
тимальною для місцевої економіки через збільшення економічних і по-
літичних зв’язків Гонконгу з Китаєм [25]. Дуже високі процентні став-
ки і висока волатильність навряд чи повторяться знов, після введення 
засобу регулювання ліквідності в 1998 р. Отже, реформа існуючої сис-
теми зв’язаного обмінного курсу з підтримки стійкої зовнішньої купіве-
льної сили гонконгівського долара і, що ще важливіше, стійкого макрое-
кономічного довкілля, з одного боку, і послідовної інтеграції з Китаєм, з 
іншого боку, залишаються незавершеною справою. 

Як невелика відкрита економіка з високим ступенем капіталу Го-
нконг може продовжувати зазнавати шоків від світових ринків у по-
дальшому. Млява робота місцевих банків у 2008 р. була обумовлена 
значною мірою несприятливими подіями на міжнародних фінансових 
ринках, зокрема – американському. Після фінансового цунамі очікуєть-
ся дугоподібний розворот, який повністю змінить глобальну тенденцію 
фінансової лібералізації за попередні два десятиліття до жорсткішого 
фінансового регулювання. Проте фінансова глобалізація продовжува-
тиметься. Як міжнародний фінансовий центр Гонконг повинен підси-
лити свою комунікацію і співпрацю з іншими банківськими регулюва-
льниками у світі, особливо з Китайською банківською регулюючою 
комісією. Це не лише урок, який регулювальники повинні засвоїти з 
фінансового цунамі, але й першочергова проблема, на яку потрібно зве-
рнути увагу, щоб відновити міжнародну фінансову архітектуру. 
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У цьому розділі досліджувався досвід Гонконгу стосовно вико-
нання Базельської угоди про банківський нагляд. Розкриття цієї про-
блеми у даному випадку не є вичерпним, і також неможливо глибоко 
проаналізувати кожну із розглянутих тем. Крім того, впровадження 
нового регулюючого режиму може зайняти роки до повного його впливу 
на всю банківську систему. Оскільки Базель II був упроваджений у Гон-
конзі починаючи з 2007 р., на даному етапі передчасно давати повну 
оцінку його ефективності і дієвості у підтримці і забезпеченні банків-
ської стабільності. Зокрема, регулююча дія деякою мірою спотворена 
екстраординарним випадком – фінансовим цунамі, який не знаходиться 
під контролем регулювальників у Гонконзі. Проте Гонконг пройшов 
шлях від відносно вільної банківської системи до відрегульованої ба-
нківської системи в рамках Базеля, заснованого на капіталі Базеля I в 
1988 р., до підходу, що заснований на вимогах до капіталу Базеля II, 
на основі оцінки ризиків у 2007 р., на початку нового тисячоліття. До-
свід Гонконгу може бути важливим для економістів, регуляторів і ви-
щих чиновників в інших країнах. 

Хоча регулятивна структура Базеля була розроблена регуляторами 
індустріальних країн, досвід Гонконгу насамперед показує, що вона 
може також бути успішно використана економічними системами, що 
розвиваються, або новими індустріальними країнами. Звичайно, пот-
рібно підкреслити, що це не еталон для всіх регулюючих режимів. На-
приклад, є глобальна тенденція для країн запозичувати передовий дос-
від, який рекомендує Міжнародний валютний фонд, і встановлювати 
системи страхування депозитів. Але емпіричний доказ вказує, що стра-
хування депозиту має тенденцію дестабілізації для країн зі слабким ін-
ституціональним довкіллям, а також тенденцію стабілізації для країн із 
сильним інституціональним довкіллям (Demirgiic-kunt і 2002 Detra-
giache). Тому так звані “кращі методи”, які рекомендуються Базельсь-
ким комітетом, не обов’язково є найкращими для деяких країн. 

Після виконання Базельської угоди в 1988 р. банківська система 
Гонконгу стала більш стійкою порівняно з попередніми роками, оскі-
льки спостерігалося менше банкрутств банків і відсутність системної 
банківської кризи. Але лише банківські регулятивні правила не при-
водять до стабільності всієї банківської системи. Зв’язана система об-
мінного курсу Гонконгу, яка забезпечила стійке макроекономічне до-
вкілля і зростання Китаю як головної світової економічної сили, також 
внесла свій вклад. До того ж сильна структура регулювання і добре 
капіталізовані банки позитивно посприяли підвищенню Гонконгу як 
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міжнародного фінансового центру. Але важко уявити, як Гонконг досяг 
би успіху без інших чинників сприяння, таких як макроекономічна 
стабільність, політична стабільність, китайський чинник, високий рі-
вень економічної свободи та ін. [24]. Досвід Гонконгу після введення 
зв’язаної системи обмінного курсу також висуває на перший план ва-
жливість адміністративного регулювання на макрорівні в забезпеченні 
банківської стабільності. Існуюча структура Базеля, яка підкреслює 
адміністративне регулювання на мікрорівні, може бути неадекватною 
в забезпеченні банківської стабільності. Підходи макро- і мікрорівнів 
взаємодоповнюють один одного. 

Безумовно, структура мікрорівня дійсно сприяла банківській ста-
більності в Гонконзі. Очевидно, банки в Гонконзі підготувалися задо-
вільно, щоб витримати фінансове цунамі, і вони не потребували ні-
яких капітальних ін’єкцій від уряду завдяки їх сильній капітальній 
базі, відповідно до вимог достатності капіталу згідно з Базелем I і Ба-
зелем II. Проте немає жодного приводу для самовдоволення. Однак 
достатність капіталу та вимір ризиків і методів управління не сприя-
ють зменшенню фінансових криз. Навпаки, вони, можливо, були при-
чиною недавнього фінансового цунамі, коли ввели в оману банкірів і 
регулювальників, щоб мати наукову ілюзію і, відповідно, вважати, що 
всі ризики були повністю під контролем.  

Банківська стабільність не може покладатися тільки на урядові ін-
струкції. Банківська система навряд чи залишиться стійкою, якщо вона 
спиратиметься тільки на I і II компоненти Базеля II. Банківська система 
навряд чи буде стійкою, якщо вона спиратиметься на третій компонент 
лише через періодичність спадів на ринку. Проте еволюція Гонконгу в 
міжнародний фінансовий центр, його фінансове поглиблення і дивне 
економічне зростання, особливо протягом 1970-х і 1980-х рр., можуть 
бути приписані безпосереднім ринковим силам більше, ніж урядовим 
проектам. Його успіх у жодному випадку не дарований – ефективність 
була отримана за рахунок фінансової нестійкості. 

З точки зору суспільства існує обмін між фінансовою ефективніс-
тю і стабільністю. Ринок відіграє важливу життєву роль у забезпечен-
ні фінансової ефективності і стабільності. Банківська система, ймовір-
но, буде стійкою, якщо вона у своїй діяльності використовуватиме всі 
три компоненти Базеля II. І що найважливіше, всі три компоненти ма-
ють бути врівноважені. Якщо хоч один компонент стане слабкішим, 
то він спричинить підрив банківської системи. 

Останнє, але не менше важливе. Недавній досвід Гонконгу пока-
зує, що три сильні компоненти необхідні для місцевої банківської сис-
теми, щоб протистояти фінансовому цунамі або подібним зовнішнім 



 

63 

шокам. Але цього недостатньо. Враховуючи фінансову глобалізацію, 
банківські системи у світі пов’язані одна з одною і не можуть існувати 
самостійно. Коли одна з них руйнується, є негативні ефекти рівномір-
ного поширення на інших. Покращення комунікації і співпраця серед 
регуляторів на міжнародному рівні необхідні для успіху Базеля II. 

На момент написання цієї статті залишається неясним те, яким чи-
ном на банківську систему Гонконгу надалі несприятливо впливатиме 
недавнє фінансове цунамі. Безперечним є існування можливостей для 
збільшення контролюючої структури HKMA [7]. Проблеми реформи 
не були викликані обмеженим простором. Можливо також, що деякі 
проблеми цього розділу не були повністю розкриті або навіть зали-
шаються без відповіді, оскільки питання регулювання банківської си-
стеми є завжди спірними. Тому я не хочу робити висновок про те, чи є 
Гонконг успішним прикладом виконання Базеля II. Проаналізувавши 
емпіричний досвід країни, Барс та ін. [3] переконливо стверджували, 
що дотримання Базеля II, можливо, не є оптимальною стратегією для 
країн зі слабким інституціональним довкіллям. Я сподіваюся, буде ко-
рисним, якщо досвід Гонконгу запропонує певні уроки або надасть 
деяку інформацію для роздумів економістам і вищим чиновникам, які 
причетні до банківських регулятивних правил і реформ. 
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1.1. Характеристика та структура  
банківського сектора в Чеській Республіці 

У сучасному фінансовому секторі Чеської Республіки протягом 
його короткого розвитку відбулося безліч змін, пройшов період екс-
пансії та кризи. Банківська система Чеської Республіки дворівнева та 
складається із центрального банку – Чеський національний банк і 37 ко-
мерційних банків. Банківський сектор у Чеській Республіці має пос-
тійну кількість комерційних банків (37 банків з 2006 року), при цьому 
структура їхньої власності змінюється у зв’язку з постійно прогресую-
чим процесом концентрації капіталу (фузія банків), а також з появою 
нових філій іноземних банків. 36 

Мова йде про типову структуру фінансової системи універсаль-
них банків, що застосовується в країнах Центральної Європи, що ба-
зується на універсальній банківській справі. Саме створення великих 
фінансових груп, на чолі яких знаходяться найчастіше банківські уста-
нови, дозволяє формувати довгострокові відносини між банком і клієн-
том. Ці фінансові групи, що охоплюють як універсальні банки, так і 
спеціалізовані банківські установи на кшталт будівельних ощадних 
банків, іпотечних банків та інших інвестиційних компаній, страхових 
компаній, пенсійних фондів, лізингових і факторингових компаній, зда-
тні запропонувати своїм клієнтам широкий спектр фінансових проду-
ктів в одному місці або за допомогою електронних каналів розподілу. 
У більшості випадків ці фінансові групи перебувають у руках європей-
ських власників, таких як UniCredit, Societe Generale, KBC, Erste, Райф-
файзен, а також Citi і GE. 

                                           
© Ольга Шефлова, 2011 
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1.1.1. Універсальні банки 
Чеський банківський сектор характеризується високою концент-

рацією банківських операцій у декількох суб’єктів. Домінуюче ста-
новище має група великих універсальних банків (якщо йдеться про 
балансову вартість, більше 150 мільярдів крон). До цієї групи протягом 
багатьох років належить так звана “Велика четвірка”, що об’єднує:  
 Чехословацький торговельний банк (ČSOB); 
 Чеський ощадбанк (Česká Spořitelna); 
 Комерційний банк (Komerční banka); 
 Юні Кредит Банк Чехія (UniCredit Bank). 

Завдяки зростанню їхнього капіталу й процесу злиття відбуваєть-
ся зміцнення сектора середніх банків (з балансовою вартістю від 50 до 
150 млрд. крон), до цих банків також належать Citibank, Райффайзен 
Банк; Іпотечний Банк, GE Money Bank. Більшої стабільності досяг і 
підсектор малих банків, крім того, в ЧР були створені нові філії інозе-
мних банків. 
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Відділення іноземних банків

Будівельні ощадні банки
 

Рис. 1. Частка окремих груп банків у балансовій вартості  
банківського сектора в 2008 році, % 

Джерело: власна розробка відповідно до http://www.ЧНБ.cz. 

1.1.2. Спеціалізовані банки  
Невід’ємною частиною чеського фінансового сектора стали спе-

ціалізовані установи банківського типу, які спеціалізуються на наданні 
конкретних банківських продуктів. Це спеціалізовані банки з повною 
або частковою державною власністю, такі як: 
1. Чесько-Моравский банк гарантії і розвитку – CMZRB.  

Власником банку CMZRB на 72 % є держава, а 18 % належить 
приватним банкам. Цей банк спеціалізується на підтримці малого та 
середнього бізнесу у формі надання пільгових гарантій (за кредити в ін-
ших банках, за внески капіталу); надання пільгових кредитів (“Старт”, 
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“Ринок”, “Прогрес”, “Інновація”); надання внесків (ринок – одержання 
сертифіката якості), раніше надавав і субсидії під процентні ставки. 

Забезпечує він також підтримку власників панельних будинків 
при їхній реконструкції, надає пільгові кредити для проектів у сфері 
водопостачання (очищення стічних вод, водоочисні станції питної во-
ди та ін.), є фінансовим менеджером коштів, які надаються ЄС Чеській 
Республіці для фінансування розвитку інфраструктури (головним чи-
ном автомагістралей), і реалізує короткострокові програми фінансової 
підтримки у випадку виникнення надзвичайної ситуації (наприклад, 
ліквідація збитку після повеней у 1997, 2002 та ін.); 
2. Чеський експортний банк – ЧЕБ.  

Цей банк тісно співпрацює з експортною та гарантійною страхо-
вими компаніями – EGAP (обидві компанії повністю (100 %) належать 
державі), що спрямовані на підтримку експорту.  

ЧЕБ надає пільгові кредити постачальникам (експортний кредит) 
і споживчі кредити (імпортний кредит), а також кредит рефінансуван-
ня (іншим банкам) зі строком погашення від 2 до 10 років при експор-
ті 50 % товарів чеського походження, крім того, на невиконані банків-
ські гарантії, якісно виконаний договір і на повернення авансу. Надає 
також короткострокові експортні кредити на комерційній основі.  

EGAP – забезпечує страхування всіх продуктів ЧЕВ, а також екс-
портного фінансування іншими банками від виникнення довгостроко-
вих комерційних і територіальних ризиків. 
3. Інші приватні банки, які спеціалізуються насамперед на фінансуван-
ні проектів будівництва житла, таких як:  
а) будівельні ощадні банки. Їхня кількість знизилася після злиття 

з 6 до 5 банків:  
 Чесько-Моравський будівельний ощадбанк а.о. (фінансова група 
ČSOB); 

 Будівельний ощадбанк Чеського ощадбанку а.о. (фінансова гру-
па ČS); 

 Блакитна Піраміда – будівельний ощадбанк а.о. (фінансова гру-
па KB); 

 Райффайзен будівельний ощадбанк (фінансова груп RFB у 2008 р. 
провела злиття з Hypo-будівельним ощадбанком) Wüstenrot буді-
вельний банк а.о. 
Будівельні ощадбанки – це приватні банки, які спеціалізуються на 

фінансуванні житлових потреб, тобто здійснюють прийом внесків 
учасників будівельних заощаджень (у Чеській Республіці такі внески 
мають найвищу частку (пенетрація) на ринку будівельних заощаджень 
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у всій Європі – приблизно 6 млн. учасників будівельних заощаджень), 
надання спеціальних кредитів для житлових потреб учасникам після 
встановлення певного оціночного бала й досягнення певного рівня за-
ощаджень; надання спеціального кредиту під розрив у платежах до 
суми цільового показника; посередництво при значній державній до-
помозі (у розмірі 15 % від щорічних нагромаджень у розмірі до 20 тис. 
крон і протягом обов’язкового періоду – 6 років); 

б) іпотечний банк. Мова йде про 2 банки, які спеціалізуються на іпо-
течних кредитах: 

 Іпотечний банк, a.о. (раніше Чесько-Моравський іпотечний банк); 
 Wustenrot іпотечний банк, a.о. 
Інші універсальні банки, але які одержали ліцензію від ЧНБ на 

емісію іпотечних облігацій (HZL), наприклад: 
 Česká spořitelna, a.s. – Чеський ощадбанк, а.о. 
 Československá obchodní banka, a.s. – Чесько-Словацький торгове-
льний банк, а.о. 

 GE Capital bank, a.s. – GE Capital bank, a.s. 
 UniCredit Bank CR, a.s.  
 Komercni banka, a.s. 
 Raiffeisenbank, a.s.  
 LBBW Bank CZ, a.s. 
 Volksbank CZ, a.s. 
Іпотечні банки є приватними банками і спеціалізуються на видачі 

цільових і нецільових іпотечних кредитів (американська іпотека), за-
безпечених заставою майна. Для своєї діяльності ці банки одержують 
довгострокові джерела переважно шляхом випуску іпотечних облігацій, 
на які повинні одержати спеціальний дозвіл від ЧНБ; 

в) кооперативні банки. Діяльність цих установ регулюється окремим 
законом про ощадні та кредитні кооперативи. Їхніми клієнтами є члени 
кооперативів, які добровільно об’єднуються, самі обирають свої керівні 
органи й мають право голосу відповідно до кількості акцій. Приймають 
членські внески, надають кредити, здійснюють платежі, пропонують 
послуги лізингу та ін. Із квітня 2006 року їхнім регулятором є Чеський 
національний банк. У 2008 році в Чеській Республіці було 17 коопера-
тивних банків. 

1.2. Регулювання банківського сектора  
в Чеській Республіці 

Однією із найбільших змін у сучасному розвитку фінансового се-
ктора в Чеській Республіці можна вважати інтеграцію нагляду за фі-
нансовим ринком. Всю відповідальність за стан фінансового ринку 
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взяв на себе Чеський національний банк від 01.04.2006. Таким чином, 
відбулося об’єднання існуючих чотирьох регуляторів, серед них:  
 Чеський національний банк для банківського сектора (універсальні 
банки та будівельні ощадні банки); 

 Міністерство фінансів для страхових компаній і пенсійних фондів 
(пізніше ÚDPF – Управління з нагляду за пенсійними фондами); 

 Комісія з цінних паперів на ринках капіталу; 
 Управління з нагляду за кооперативними банками сектора коопера-
тивних ощадбанків. 
Висока ефективність діяльності та нагляду ЧНБ з допомогою ком-

плексного моніторингу може сприяти більш ефективному функціонува-
нню фінансового ринку і забезпечити його стабільність.  

Основним документом, що регламентує діяльність комерційних ба-
нків, є закон про банки № 21/1992.  

Чеський національний банк як банк банків здійснює ведення ра-
хунків банків у кліринговому центрі, банківське регулювання та на-
гляд.  

Чеський національний банк здійснює регулювання банківської ді-
яльності шляхом:  
 надання банківських ліцензій;  
 керування платіжними відносинами і грошовим обігом; 
 встановленням правил обачного управління банками;  
 забезпечення банківського нагляду;  
 визначення заходів щодо усунення недоліків у діяльності банків і 
фінансових установ, що підлягають банківському нагляду;  

 виконання функцій “кредитора останньої інстанції” для комерційних 
банків;  

 формування зведеної інформації про банківський сектор. 
Передавання платежів між банками в Чеській Республіці забезпе-

чує кліринговий (розрахунковий) центр Чеського національного банку 
(далі – КЦ). Кожний банк має свій кроновий рахунок у КЦ ЧНБ, з до-
помогою якого відправляє або, навпаки, приймає платежі відповідно 
до укладеного договору. Проведення розрахунків між банком і КЦ 
проводиться тільки в чеських кронах, на основі вхідних файлів, відпо-
відно до правил і графіків, що визначаються міжбанківськими угода-
ми. Рахунки всіх банків знаходяться в цьому центрі, який надає послу-
ги на таких умовах: 
 валові розрахунки у режимі реального часу; 
 обов’язкова безпосередня участь всіх комерційних банків; 
 прямий взаємозв’язок між центральною частиною кожного банку 
та кліринговим центром ЧНБ; 
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 розрахунок проводиться через рахунки міжбанківських платежів; 
 безвідкличність операцій, які приймаються кліринговим центром; 
 не допускається на рахунках мати дебетове сальдо; 
 ЧНБ надає кредит на подолання (подвійну дисконтну ставку); 
 непокриті розрахунки здійснити неможливо; 
 здійснення різних видів угод тільки в кронах ЧР; 
 надання кредиту “овернайт” з боку ЧНБ. 

1.3. Основні показники розвитку  
банківського сектора в ЧР 

Балансова вартість банківської системи постійно зростає і в 2008 р. 
становить більше 4 мільярдів крон.  

Комплексним вираженням міцності банківського сектора є пока-
зник достатності капіталу, що характеризує якість структури капіталу 
банку та ризик його діяльності. Достатність капіталу в банківському 
секторі є стабільно високою протягом декількох років, наприклад, з 
2000 до 2003 року середній показник коливався в основному від 14 до 
16 %. Це майже в два рази перевищувало нормативний ліміт – 8 %, 
який всі банки, що діють на території Чеської Республіки, без проблем 
виконали. З 2004 року достатність капіталу, однак, трохи знизилася й 
наблизилася до середнього показника банків у країнах з розвинутою 
економікою, в останні роки знову простежується деяке збільшення, на 
кінець 2008 року вона коливалася в межах 12,33 %. 

У сфері банківського регулювання здійснення банківського на-
гляду на консолідованій основі почало відбуватися з 2003 року. Це 
пов’язано з тим, що вирішальну роль у фінансових групах відіграють 
банки (не менше 80 % від загального обсягу балансової вартості), при 
цьому на їхню стабільність можуть вплинути й інші члени групи, хоча 
і меншою мірою. Із вступом Чехії в ЄС проходило поступове узгоджен-
ня правил регулювання й директив ЄС.  

Причиною зниження загального обсягу кредитів до 2003 року бу-
ла насамперед низька кредитна діяльність деяких банків у результаті 
підвищених вимог при наданні нових позик у зв’язку з високим рів-
нем кредитного ризику, що зберігається в чеській економіці. Зниження 
кредитної активності відбулося в основному в групі великих банків, 
інші групи банків, особливо філії іноземних банків, постійно демон-
струють зростання обсягу кредитів. Починаючи з 2004 року ця тенде-
нція змінюється, загальна кредитна емісія банківського сектора знову 
зростає, а її частка в загальному обсязі активів банків у 2004 році перев-
щила 40 %. Завдяки історично низьким процентним ставкам у період 
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2004–2007 років особливо динамічно збільшувалися іпотечні кредити. 
Одночасно розширилася мережа продуктів і послуг, що надаються під-
приємствам, спостерігається зростання споживчих кредитів, що нада-
ються громадянам.  

В умовах глобальної фінансової кризи в майбутньому можна очі-
кувати стагнацію або зниження кредитних емісій, які, однак, у чеському 
банківському секторі не будуть мати довгострокового характеру. 

Найбільш важливим джерелом прибутку банків як у минулому, 
так, імовірно, і в майбутньому залишаться кредити. Кредити також є 
основним джерелом фінансування підприємств. Іпотечні кредити й кре-
дити будівельних ощадбанків є також одним із основних джерел фі-
нансування будівництва житлових будинків і квартир у Чехії. Завдяки 
рішучому вступу банків у сферу надання кредитів для громадян, зокрема 
споживчих кредитів з високою процентною маржею, почала позитивно 
змінюватися тенденція підвищення маржі банківського сектора. На по-
чатку 90-х років ХХ ст. процентна ставка залишається близько 5–6 %, а 
до 2003 року процентна маржа знизилася до 2,03 %, тоді як у 2008 ро-
ці вона становила 3,01 %. 

Певною проблемою чеського банківського сектора, але вже не та-
кою значною, як раніше, є якість кредитного портфеля та кредитних ри-
зиків. Можна помітити позитивні тенденції в розвитку класифікованих 
кредитів. Зниження їхньої частки насамперед було наслідком триваю-
чого процесу переведення певних активів з великих чеських банків у 
Консолідаційний банк (з 01.09.2001 у Чеське консолідаційне агентство – 
ЧКА). Якість кредитів у наступні роки продовжувала покращуватися, 
і в структурі кредитного портфеля за 2000–2004 роки відбувся рух, го-
ловне, помітне зниження класифікованих кредитів майже з 20 % у 
2001 році до 5,2 % в 2007 році та 6,3 % в 2008 році. Позики, що пере-
бувають під загрозою, зіставні із середньою вартістю у країнах ЄС. Іс-
тотний вплив на підвищення рівня ефективності кредитної діяльності 
й поліпшення якості кредитного портфеля здійснив обмін інформацією 
банками в рамках функціонуючих банківських і небанківських креди-
тних регістрів (регістр боржників): 

1. Банківський реєстр клієнтської інформації (БРКІ) використову-
ється переважною більшістю банків на ринку інформації про кредито-
спроможність, чесність і платіжну мораль клієнтів – фізичних осіб. Він 
містить інформацію тільки про кредитні операції та відстежує активне 
сальдо клієнта. База даних надає банкам інформацію не тільки про пото-
чний стан заборгованості клієнта, але й про його стан за останні 4 роки. 
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Згадуються в ньому, наприклад, овердрафтові кредити, кредитні карти, 
споживчі та іпотечні кредити. 

2. Небанківський реєстр клієнтської інформації (НРКІ) являє собою 
базу даних про кредити, які надають своїм клієнтам лізингові компанії, 
і компанії, що надають кредити з розстрочкою платежів. Знову ж, у ці-
лому, свідчать про кредитну здатність, чесність і платіжну мораль кліє-
нтів – фізичних осіб.  

Обидва реєстри БРКІ й НРКІ об’єднані в Національний реєстр кліє-
нтської інформації ЧКБ (Чеське кредитне бюро). 

3. Реєстр SOLUS, керований Асоціацією по захисту лізингу та кре-
дитів для споживачів, збирає тільки негативну інформацію про борж-
ників. До нього входять тільки ті позичальники, які не виконують сво-
їх зобов’язань стосовно членів асоціації. Доступ до них мають банки, 
лізингові компанії, компанії, що пропонують платежі в розстрочку, та ін. 

4. Центральний реєстр кредитів (CRU) збирає інформацію про 
кредитні зобов’язання фізичних і юридичних осіб, а також забезпечує 
оперативний обмін інформацією між учасниками CRU. Учасниками 
CRU є всі банки й філії іноземних банків, що працюють на території 
Чеської Республіки. Гарантом цього проекту та подальшого розвитку 
системи CRU є Чеський національний банк. 

Наступною важливою частиною прибутку є банківські збори й ко-
місії, які банки одержують за свої послуги від клієнтів. Банківські збо-
ри до 2007 року суттєво зростали, їх сума стала предметом обговорення 
серед експертів і громадськості, в результаті чого відчувався певний 
тиск на їхнє скорочення. 

Тривале помірне зростання початкових внесків у банківському 
секторі та обмежений ефективний попит на ризиково прийнятні кре-
дити змушували банки розміщувати свої ресурси в інші активи. Це 
стосується насамперед державних цінних паперів, активів на рахунках 
у центральному банку, казначейських векселів ЧНВ і уряду й кредитів 
іншим банкам. Банки зосереджують зростаючий обсяг фінансових ре-
сурсів в інших банках, особливо за кордоном. Вільні пасиви банки ін-
вестують в основному в облігації й операції з похідними цінними па-
перами. У цій сфері, однак, бере участь лише обмежена група банків, 
особливо деякі середні банки й великі філії іноземних банків. Банки 
орієнтуються головним чином на постійні термінові угоди із процент-
ними й валютними інструментами. 

У результаті глобальної фінансової кризи в 2008 році деякі банки 
стикаються із труднощами при одержанні середніх внесків, тому що 
попит з боку суб’єктів, які торгують на міжбанківських грошових ри-
нках, значно знизився практично в цілому світі. Цього не уникла і Чехія, 
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однак банки на чеському ринку належать до тих, які забезпечені ресур-
сами достатньою мірою. 

На початку нового століття для банківського і фінансового секто-
рів характерний процес виразної зміни структури нагромадження чесь-
ких домогосподарств, конкретного відхилення від банківських вкладів у 
формі традиційних продуктів типу строкових вкладів, ощадних раху-
нків, поточних депозитів в іноземній валюті на користь альтернативних 
форм заощаджень. До нових депозитних форм належать насамперед 
найбільш швидко зростаючі інвестиції в пайові інвестиційні фонди; 
будівельні заощадження, які становлять понад 20 % всіх заощаджень 
чеських домогосподарств; страхування життя, пенсійне страхування, 
стагнуючі на сьогодні прямі інвестиції в цінні папери. 

Починаючи з 2000 року фінансова ситуація значної частини бан-
ківського сектора в Чеській Республіці повною мірою покращилася, 
наслідком чого було досягнення прибутку в цілому по галузі після де-
кількох років постійних збитків. Це відбулося, незважаючи на низькі 
процентні ставки й деяке зниження процентної маржі. 

Перші роки ХХІ сторіччя характеризувалися зростанням рента-
бельності банківського сектора, продуктивності та якості кредитних 
портфелів, також відбулося значне зниження класифікованих кредитів 
у банківських активах, що призвело до зниження корективів, тим са-
мим скоротилися видатки. Стосовно рентабельності власного капіталу 
ROE (капітал відповідно до формули Tier 1) чеська банківська справа 
зі своїми 33 % у 2008 році належить до однієї із найбільш рентабель-
них у світі. Одночасно зросла й рентабельність активів (ROA) всієї га-
лузі, особливо для великих банків, і перевищила 1,3 %. Значну частину 
прибутку в банківській діяльності становлять в основному процентні 
доходи, які залишилися практично на попередньому рівні через низькі 
процентні ставки й поглиблення конкуренції. 

Пошук внутрішніх резервів банків і оптимального підходу до клі-
єнтів призвів до зниження операційних видатків і до оптимізації ме-
режі їхніх відділень. Після первісного зниження кількості філій пос-
тупово стала збільшуватися кількість пунктів обслуговування клієнтів 
у банках, особливо в період від 2003 до 2005 року. У зв’язку із цим 
згадується “Ренесанс мережі філій”, у 2008 році було 1 994 банківські 
місця у Чеській Республіці. 

Спостерігалося й незначне зниження кількості працівників у бан-
ківському секторі (з 39 720 в 2001 році до 37 540 в 2005 році), наслідком 
якого було зростання чистого прибутку на одного працівника. Із цим пе-
вною мірою пов’язане й посилення концентрації в банківському секторі, 
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що характеризується виникненням сильної групи середніх банків. Цьому 
сприяє з одного боку зростаюча активність цих банків, а з іншого – 
злиття банків. У 2006 і 2007 роках у зв’язку з відродженням банківсь-
кої мережі пов’язане й зростання кількості банківських працівників 
у банківській сфері, в 2007 році знову було 41 207 працівників, з 2008 р. 
у зв’язку з фінансовою кризою можемо спостерігати повторне знижен-
ня – до 39 003, що зайняті в банківській сфері.  

З початку нового сторіччя відбувається постійне значне зростання 
прибутковості банківського сектора Чехії, приблизно з 17 млрд. крон 
у 2001 році до майже 47 млрд. крон у 2007 році й понад 45,5 млрд. крон 
у 2008 році.  

Прогрес був досягнутий і в удосконаленні правової бази для ко-
мерційних банків – це закони про банкрутів, приватних екзекуторів, 
позасудові аукціони та ін., що сприяло більш прискореному вирішен-
ню питань з проблемними кредитами. На вдосконалення банківської 
діяльності були спрямовані постійні зусилля з боку Чеської банківсь-
кої асоціації, членами якої є банки, що діють на території Чеської Рес-
публіки. 

Наслідки глобальної фінансової кризи 2008 року відображаються 
на прибутковості банків, що працюють на чеському ринку, дуже селе-
ктивно. У цілому, однак, можна відзначити, що ці банки порівняно із 
цілим рядом банків, що працюють у сусідніх країнах, є досить стабі-
льними (це пов’язано з тим, що вони пройшли у фінансовому відно-
шенні дуже складний процес консолідації і стабілізації), достатньо капі-
талізовані й у більшості випадків мають необхідний обсяг первинних 
внесків. 

Банківський ринок у Чеській Республіці порівняно із ситуацією в 
банківському і фінансовому секторах у багатьох країнах світу ще не 
був безпосередньо порушений фінансовою кризою, виявив гарну стій-
кість до проблем, пов’язаних із глобальною фінансовою кризою, а та-
кож затвердив свій подальший розвиток у всіх сегментах. Деякі банки 
в 2008 році суттєво скоротили свій прибуток, що було викликане збит-
ками через іноземні інвестиції (CSOB). Інші банки, однак, досягли ви-
нятково високих прибутків (Чеський ощадбанк – 15,8 млрд. крон чис-
того прибутку; Комерційний банк – 13,2 млрд. крон, UniCredit Bank 
Банк ЧР – 4,9 млрд. крон і т.д.). Однак прив’язаність ринку і доміную-
ча частка іноземних юридичних осіб у власності банків почали прояв-
лятися на господарських результатах банків або на перенесенні їхньої 
ліквідності на материнський банк. 
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Причиною задовільного стану банків у Чеській Республіці порів-
няно з розвиненими економіками є насамперед:  
 більша схильність до відносно менш ризикових банківських проду-
ктів; 

 невелика частка й діапазон пропонованих продуктів інвестиційної 
банківської справи у зв’язку з меншим розвитком грошового ринку 
та ринку капіталу;  

 мінімальна участь вітчизняних банків у структурованих інвестицій-
них інструментах; 

 висока ліквідність вітчизняного банківського сектора, що знижує за-
лежність вітчизняних банків від кредитів на міжнародному ринку; 

 низька заборгованість населення й підприємств порівняно із інши-
ми країнами; 

 довгострокова стабілізація банківського сектора завдяки дотриман-
ню правил уважного та обачного підприємництва банків і стабіліза-
ції структури власності у вітчизняних банках після попередньої ма-
сивної фінансово складної консолідації й стабілізації банківського 
сектора (близько 200 млрд. крон) ( табл. 1). 

Таблиця 1 
Окремі показники стану банківського сектора в ЧР  

до 31.12.2007 і 31.12.2008, млрд. крон 

Балансова  
сума 

Чистий  
прибуток 

Первинні  
внески 

Кредити  
небанківським  

клієнтам 
Рік 

Банк 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 
ČSOB 925,4 824,5 10,87 1,0 562,0 525,2 391,7 393,6 
Česká spořitelna 814,1 862,2 12,38 15,8 591,6 646,0 418,4 461,4 
Komerční banka 661,8 699,0 10,17 13,2 540,8 554,6 304,5 364,0 
UniCredit Bank  268,9 278 3,24 4,9 166,1 149,0 153,2,8 173,3 

Джерело: ТОП-фінанси – спеціальний місячний випуск. Банківська справа й 
щотижневик Ekonom Резюме фінансового ринку та ринку капіталу в ЧР – 2007, 
2008, опрацювала Šeflová, 2009. 

 
Важливу роль у стабілізації цілого банківського сектора в ЧР ві-

діграв і Чеський національний банк. Його грошово-кредитна політика 
набула широкої популярності серед учасників ринку. Цей банк вва-
жають самим комунікаційно здатним банком у Центральній та Східній 
Європі. Банк тісно співпрацює з Європейським центральним банком і 
відіграє вирішальну роль у впровадженні вимог Базеля II як якісно но-
вого підходу до оцінки ризиків, а також по-новому здійснює нагляд за 
цілим фінансовим ринком ЧР. 
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2. njpelP `qoejŠh pe`kPg`0PЇ a`gek“ II  

2.1. Умови й стан реалізації правил Базеля II  
в чеській банківській справі 

Підготовка до реалізації нових європейських правил відповідно 
до концепції Базель II у чеських умовах проходила досить тривалий 
час, і процес адаптації чеського законодавства до нових вимог був заве-
ршений до 01.07.2007, з моменту набрання чинності закону № 120/2007 
Збірника та відповідного указу Чеського національного банку № 123/2007 
ЧНБ як регулятора чеського банківського сектора. 

Банки, однак, мали можливість у перехідному періоді до кінця 
2007 року вільно вибрати варіант застосування старих і нових правил 
відповідно до стану їх готовності. 

Зокрема, великі банківські групи із самого початку були зацікав-
лені в реалізації сучасних підходів порівняно із прогнозами, заснова-
ними на дослідженні, проведеному в 2005 році, що було значною не-
сподіванкою. У впровадженні інноваційних підходів банки побачили 
значну можливість економії капіталу, загального поліпшення методів 
оцінки й управління ризиками, що, як правило, управляється на кон-
солідованій основі (на основі управління всією групою підприємств, ке-
рівництво як правило здійснюється особою, що має найбільший вплив, 
виходячи із частки власності в групі), а також більш вигідне станови-
ще на конкурентному ринку й можливість краще себе презентувати. 
Швидше почали розроблятися більш сучасні методи для розробки моде-
лей, спрямованих на подолання класичних проблем через відсутність 
даних про кредитний ризик, які на початку реалізації були основною 
перешкодою на шляху широкого застосування сучасних підходів. 

Базель II запропонував національним регуляторам інноваційні під-
ходи до нового типу стверджуючих процедур. Директива 2006/48/ЄC, 
що впроваджує Базель II в ЄС у фінансові й банківські групи, спрощує 
весь процес подачі заявки до спеціального підходу. Домашньому органу 
нагляду подаються групові заявки, а той у свою чергу проводить кон-
солідований нагляд за цілою групою на рівні ЄС. Цей орган нагляду має 
також найвищий рівень повноважень щодо прийняття рішень. Приймає 
остаточні рішення (схвалення/відхилення заявки про нестандартний пі-
дхід), призначений також для надання інформації й проведення консуль-
тацій з гостьовими органами нагляду, які здійснюють нагляд за окреми-
ми членами груп в інших країнах. Ця процедура, з погляду контрольних 
органів, є порушенням повноважень.  
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Розробці цієї процедури в чеському законодавстві передувало ши-
роке обговорення. Певна частка недовіри супроводжувала й перші прак-
тичні кроки по її здійсненню. До цілого процесу схвалення було підклю-
чено багато суб’єктів, мінімально чотири (звичайно, банки в гостьовій 
країні – гостьовий орган нагляду – материнський банк – орган нагляду 
материнського банку), які повинні співпрацювати ефективно, тому що 
їхнє рішення буде опубліковано протягом шести місяців з моменту за-
явки (якщо заявка є повною). Крім того, існували побоювання, якою 
мірою домашні органи нагляду будуть сприймати які-небудь зауваження 
й думки Чеського національного банку (ЧНБ), які є майже винятково в 
компетенції гостьового органу нагляду. 

Умовою успіху є головним чином якісна підготовка, що завжди 
передує процедурі офіційного затвердження й часто згадується як так 
звана “попередня перевірка” і далі кваліфікація працівників нагляду, а 
також здатність проводити переговори з усіма суб’єктами, що беруть 
участь. У Чеській Республіці переходу на нові правила й використанню 
досить нестандартних підходів дуже допоміг спільний проект по впро-
вадженню Базеля II, в якому співпрацювали Чеська банківська асоціація, 
Чеський національний банк як регулятор, відповідальний за впрова-
дження, і Палата аудиторів Чеської Республіки (як професійний орган 
першокласних експертів). 

Регульовані суб’єкти в Чеській Республіці зрозуміли необхідність 
спілкуватися із Чеським національним банком із самого початку й 
здійснювали “попередню перевірку”, що, як правило, починалася за 
шість місяців до подачі заявки на офіційне затвердження спеціального 
підходу. Це дозволяє даному суб’єктові одержувати попередню думку 
від органу нагляду, а також вчасно ліквідувати передбачувані недолі-
ки так, щоб заяву було сприйнято позитивно.  

Складна структура власності європейської банківської системи, а 
також обов’язки і повноваження, що випливають із позиції материн-
ської й дочірньої компаній, є причиною деяких повільних процесів 
впровадження правил Базеля II. 

Певні проблеми викликали невеликі розходження, пов’язані з роз-
порядженнями в окремих країнах, що стосуються, зокрема, застосуван-
ня, національної дискретності (наприклад, розходження у визначенні 
та використанні забезпечення).  

Досвід Чеського національного банку у процесі впровадження 
Базеля II у співпраці з іншими регулювальними органами, тобто гос-
тьовою стороною, які насамперед контролюють групові моделі, є до-
сить позитивним, і всі його важливі зауваження щодо групових моде-
лей були повною мірою прийняті. 
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2.2. Комплексність нових правил Базеля II  
на основі принципу трьох основних компонентів 

Базель II являє собою перегляд первісної угоди про достатність 
капіталу Базеля I. Нова концепція є реакцією на швидкий розвиток 
фінансових ринків. Її мета така:  
 підвищення безпеки й стабільності фінансової системи, 
 впровадження більш точних і чітких правил управління ризиками  
й розрахунку регуляторного капіталу,  

 зближення вимог регуляторного капіталу з виміром ризику, 
 стимули для більш широкого розкриття ризикових експозицій у 
банках для того, щоб роль регулятора частково відігравав і ринок. 
Головним напрямом у досягненні цих цілей є детальний підхід до 

виміру ризику залежно від ризикового профілю банку та більш точний 
порядок квантифікації регуляторного капіталу кожного окремого банку. 

Нова Базельська угода (Базель II) ґрунтується на 3 основних ком-
понентах, відображених у такій схемі (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Три компоненти нової концепції Базель II  

Джерело: власна графічна розробка. 

Компонент I встановлює вимоги до капіталу щодо кредитного, 
ринкового, а також операційного ризику. Потреба в капіталі для рин-
кового ризику залишається в концепції Базель I практично незмінною. 
Введення вимоги до капіталу щодо операційного ризику є повністю 
новим. У центрі уваги першого компонента є кредитний ризик, де від-
буваються значні зміни. Основна частина першого компонента поля-
гає у встановленні мінімальних вимог до капіталу, які базуються на 
трьох основних елементах: визначення регулятивного капіталу, визна-
чення активів, зважених з урахуванням ризику, й установлення мініма-
льного співвідношення капіталу й активів. Одночасно враховується вну-
трішня рейтингова система і її компоненти, рейтингові моделі й проце-
си. Наступною невід’ємною частиною першого компонента є мінімальні 
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вимоги регулятора – ЧНВ на якість моделей оцінки ризику. Мова йде 
про якісні вимоги до моделей, наповнення яких є передумовою для 
їхнього затвердження регулятором і подальшим законним викорис-
танням. Моделі оцінки ризику повинні охоплювати всі важливі сфери, 
бути точними та схваленими незалежною особою (тобто регулятором), 
а також повинні використовуватися в щоденній діяльності банку. Точ-
ність параметрів цих моделей завжди повинна бути заснована на істо-
ричних даних. Відповідно до Базеля II компонент I забезпечує гнуч-
кість можливостей, які суб’єкти можуть вибрати для оцінки ризику та 
визначення вимоги до капіталу. 

Компонент II визначає процес оцінки (тобто права й обов’язки) 
достатності капіталу даного банку національним регулятором. У Че-
ській Республіці таким регулятором є Чеський національний банк, що 
оснащений безліччю інформаційних прав, нормативних і санкційних 
повноважень.  

Завданням банківського нагляду є не тільки забезпечення дотри-
мання банками зобов’язання достатності по сумі банківського капіталу 
для покриття банком переданих ризиків, але й одним з найбільш важ-
ливих завдань нагляду є контроль надійності та прогнозування ефек-
тивності внутрішніх банківських методів виміру ризику й, отже, в ос-
таточному підсумку це стимулювання банків до впровадження більш 
удосконалених технологій управління ризиками. 

Банк повинен мати у своєму розпорядженні відповідні внутрішні 
ресурси, які дозволять йому оцінити адекватність його капіталу у зв’язку 
з ризиком, який формується банком. Регулятор має право вимагати 
збільшення розміру капіталу на вищу суму, ніж офіційний розрахунок 
банку, якщо визначена банком потреба в капіталі не відповідає його 
профілю ризику. Другий компонент базується на припущенні, що су-
б’єкт із більш високим сприйняттям ризику є потенційно уразливим і 
повинен бути краще забезпечений капіталом. Межа достатності капі-
талу в розмірі 8 % залишається і в подальшому абсолютним мінімумом, 
залежно від ризикового профілю банку, однак достатність банківського 
капіталу повинна досягати більш високих показників. 

Компонент III за концепцією Базель II спрямований, зокрема, на 
проблематику транспарентності та надання інформації банками. Цей 
елемент є доповненням I і II компонентів. Ринкова дисципліна означає 
розкриття інформації про ключові показники ризику. Кожен банк зо-
бов’язаний інформувати й документувати те, як оцінює свій ризик, як 
його ризиковий профіль виглядає в деталях, скільки власного капіталу 
пропорційно до прийнятого ризику необхідно мати в резерві, а також 
які його економічні показники, структура діяльності та ін. Ця необхідна 
транспарентність у середньостроковому плані повинна виявитися і в 
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сфері господарських змін. Кредитні установи зобов’язані впроваджува-
ти сучасні системи управління ризиками, іншими словами, постійно їх 
вдосконалювати й уточнювати. Кредитний портфель, керований сучас-
ними методами, ризиковість якого для спостерігача є очевидною, буде 
в остаточному підсумку оцінений ринком, тому що таким чином акціо-
нери та клієнти мають краще уявлення про ризиковий профіль банку. 
Все це створює тиск на дисципліноване поводження банків. 

У таблиці 2 наведені основні розходження між нормами Базеля I і 
Базеля II. До основних розходжень належать насамперед у рамках Ба-
зеля II інноваційне впровадження операційного ризику; зміна ризико-
вого значення щодо кредитного ризику залежно від ризиковості клієн-
та, розширення визначення забезпечення та ін. 

Таблиця 2 
Результат порівняння основних розходжень між Basel I та Basel II 

Basel I Basel II 
Банківський нагляд односторонньо  
спрямований на відповідність капіталу  

3 компоненти: мінімальна вимога до капіталу,  
активність банківського нагляду, ринкова дисципліна  

Потреба в капіталі встановлюється  
залежно від кредитного  
та ринкового ризиків  

Потреба в капіталі встановлюється  
залежно від кредитного, ринкового  
та операційного ризиків  

Єдиний спосіб визначення потреби  
в капіталі  

Більше методів для визначення потреби  
в капіталі залежно від окремих ризиків  

Ризикова вага і, відповідно,  
сума потреби в капіталі  
щодо кредитного ризику залежать  
від типу клієнта і не залежать  
від реального прохідного ризику  

Ризикова вага і, відповідно, сума потреби в капіталі 
щодо кредитного ризику залежать від типу ризиковості 
клієнта, що в стандартизованих методах виходить  
із зовнішнього рейтингу, а в методах ІРБ (інтегрований 
рейтинг клієнта) від внутрішнього рейтингу клієнта, 
встановленого банком 

Мінімальний розмір  
визнаного забезпечення  

Значне розширення визнаного забезпечення  

Можливість впровадження власних  
моделей виміру ризиків для розрахунку 
вимоги до капіталу тільки  
щодо маркетингового ризику  

Можливість впровадження власних моделей виміру 
ризиків для прорахунку вимоги до капіталу  
і для кредитного та операційного ризиків  

Банки не були мотивовані  
до кращого управління ризиками 

Банки мотивовані до кращого управління ризиками, 
тому що так можуть досягти більш низьких потреб  
в капіталі  

Більш низькі видатки,  
що пов’язані з адміністративним  
розрахунком потреб у капіталі 

Значно вищі видатки, що пов’язані  
з адміністративним розрахунком потреб у капіталі 

Джерело: Управління комерційними банками. Власта Кашпарова а колл., 
2006. – С. 89. 
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У зв’язку з тим, що Базель II порівняно з Базелем I вносить зміни 
насамперед у відносини до кредитних ризиків і в рамках розрахунку 
достатності капіталу, по-новому визначає потребу в капіталі щодо опе-
раційного ризику, а при цьому зміни стосовно ринкових ризиків не є 
значними, необхідно зосередити увагу насамперед на кредитних та 
операційних ризиках. Саме кредитний ризик істотно впливає на масш-
таб загальної потреби в капіталі.  

2.3. Потреба в капіталі  
залежно від кредитних і операційних ризиків  

Потреба в капіталі визначається встановленою сумою капіталу, 
що спрямовується на покриття відповідного типу ризику: кредитного, 
ринкового й оперативного. 

Кап банку = Кап ДО + Кап Р + Кап O, (1)  
де Кап банку – потреба в капіталі банку; 
 Кап ДО – потреба в капіталі до кредитного ризику;  
 Кап Р – потреба в капіталі до ринкового ризику;  
 Kaп O – потреба в капіталі до оперативного ризику. 

 
Підходи окремих банків до розрахунків вимог капіталу щодо ри-

зику за Базелем II можуть бути зовсім різними.  
Перевагою нових правил Базеля II є гнучкість (флексибільність) у 

виборі методів розрахунку потреби в капіталі й можливість таким чи-
ном установити вимоги до капіталу безпосередньо на рівні окремих 
банків відповідно до профілю їх ризику. Кожний банк може вирішити, 
який з дозволених підходів за правилами Базеля II обрати для розра-
хунку вимог до капіталу. Банк завжди сам може вибрати найбільш 
ефективні стандартні методи або методи, що засновані на більш про-
гресивних власних моделях (нестандартні методи). Їх застосування по-
винно бути погоджене з національним регулятором. У Чеській Респуб-
ліці – це Чеський національний банк. 

Загальновідомо, що більшість великих чеських банків використо-
вують прогресивні методи, власні моделі (всі банки “великої четвірки”). 

2.3.1. Вимоги до капіталу щодо кредитного ризику 
У зв’язку з розвитком фінансових ринків і постійно зростаючою 

кількістю банківських продуктів відбуваються значні зміни та впрова-
джуються інновації, що призводить до зростання кредитного ризику, 
який є практично основним серед банківських ризиків. Це стало при-
чиною зміни існуючих правил Базеля I таким чином, щоб досягти більш 
ефективного використання капіталу та забезпечити зниження ризику 
при наданні кредиту. 
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Метою визначення кредитного ризику є кількісна оцінка ризику, 
тобто визначення можливої втрати по кредитних операціях. На основі 
кількісної оцінки можливих втрат банк ухвалює рішення щодо реалі-
зації операцій, про розмір процентної ставки й спосіб його забезпечен-
ня, створення резервів або коректування позицій, а також про наступні 
способи спостереження за ними.  

Прагненням кожного банку є звести до мінімуму кредитні ризики 
на рівні окремих операцій із клієнтами. Результатом процесу оцінки 
кредитного ризику є виявлення кредитного рейтингу клієнтів (серед-
ній узагальнений показник якості правових, фінансових і економічних 
характеристик клієнта, які є важливими індикаторами його здатності й 
готовності виконати зобов’язання перед банком) і включення кредитної 
операції в певну рейтингову категорію (під рейтингом мається на ува-
зі процес визначення кредитоспроможності клієнта і його виражень за 
допомогою чітко встановленої шкали).  

Існують дві основні форми рейтингу: 
 зовнішній рейтинг – установлюється зовнішніми рейтинговими аге-
нтствами; 

 внутрішній рейтинг – установлюється самим банком. 
Зовнішній і внутрішній рейтинги виражені за допомогою шкали. 

Окремі позиції у випадку зовнішніх оцінок, як правило, виражаються 
з використанням букв (ААА, ВВ і т.д.), але можуть бути виражені за 
допомогою інших позначень. Кожна позиція потім являє собою певну 
міру інвестиційного ризику. Після визначення позиції внутрішнього 
рейтингу банк, як правило, використовує комбінацію методів (напри-
клад, експертні оцінки внутрішніх фахівців у цій сферіі або математи-
ко-статистичні методи).  

Подібним чином, використовуючи різні способи, можна розрахува-
ти потребу в капіталі стосовно операційного ризику. Можливі підходи 
до вибору способу розрахунку потреби в капіталі стосовно кредитного 
ризику наведені на рис. 3, стрілка вказує на зростаючу складність засто-
совуваних методів.  

 
Кредитний ризик 

Прогресивний IRB-підхід 
Основний IRB-підхід 

Стандартизований підхід 

Рис. 3. Методи визначення потреби в капіталі  
стосовно кредитного ризику 

Джерело: Pelikanova Алена. Вплив Базеля II на сегмент фірмових клієнтів, 
дипломна робота, BIVS, 2009.  
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Стандартизований метод є найпростішим способом для визначен-
ня потреби в капіталі стосовно кредитних ризиків. Для стандартних 
методів характерно, що рівень ризику в процесі визначення активів, 
зважених на ризик, випливає із рейтингу, що встановлюється зовнішнім 
рейтинговим агентством (наприклад, Standard & Poor’s, Fitch Rating і 
т.д.) і/або експортним агентством. Оцінку рейтингу цих установ схва-
лює національний регулятор, що відповідає за визнання такого агент-
ства. Національний регулятор складає список установ, чиї рейтинги 
банки зможуть використати для визначення рівня ризиків активів. Ві-
дповідно до концепції Базеля II в такому списку повинні бути устано-
ви, що відповідатимуть шести критеріям: 
 об’єктивність – методологія повинна бути чіткою, систематичною та 
перевіреною історичним досвідом (повинна проводитися поточна 
ревізія); 

 незалежність; 
 транспарентність; 
 публічність; 
 достатність джерел – достатність джерел інформації, методології, ін-
формаційних технологій, процесів та ін.  

 довірливість. 
Розрахунок потреби в капіталі щодо кредитних ризиків при вико-

ристанні стандартизованих методів можна подати таким чином: 
 розподіл експозицій на заздалегідь певні категорії (наприклад, ка-
тегорії експозицій по державах і їхніх центральних банках, категорії 
експозицій до банків, категорія експозицій до підприємств та ін.);  

 поділ експозицій на ризикові класи на основі зовнішнього рейтингу; 
 визначення рівня ризиків відповідно до ризикових класів; 
 розрахунок активів, зважених на ризик, як складової частини об-
сягу експозицій в окремих ризикових класах і визначення рівня 
ризиків;  

 розрахунок потреби в капіталі для кредитних ризиків буде кратне 
коефіцієнта 0,08 і активів, зважених на ризик. 
З метою становлення ризикових ваг експозиції, відповідно до  

1-го кроку, розподілені на кілька категорій. Наприклад, запропоновані 
ризикові ваги в експозиціях стосовно фірмової клієнтури, тобто до пі-
дприємств, у таблиці 3 встановлюються залежно від зовнішнього кре-
дитного рейтингу.  

Одержувачі кредиту, які не мають зовнішнього кредитного рей-
тингу, одержують єдину ризикову вагу 100 % (що еквівалентно вимозі 
до капіталу 8 %).  
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Таблиця 3 
Рівень ризику при впливі на підприємства 

Кредитна  
оцінка 

AAA  
до AA- 

A+  
до A- 

BBB+  
до BB- 

Нижче  
ніж BB- 

Без  
рейтингу 

Ризикова вага 20 % 50 % 100 % 150 % 100 % 

Джерело: Управління комерційними банками, Власта Кашпарова а колл., 
2006. – С. 87. 

 
Одержувачі кредиту, які не мають зовнішнього кредитного рейти-

нгу, одержують єдину ризикову вагу 100 % (що еквівалентно вимозі до 
капіталу 8 %).  

Розрахунок потреби в капіталі для покриття кредитного ризику, 
відповідно до стандартного підходу, є: 

 
Кап відповідно  
до стандартизованого (2) 
підходу  
 

IRB-підходи (Internal Rating Based) до кредитних ризиків дозво-
ляють банкам, які в змозі статистично виміряти відповідний ризик 
конкретного фінансування, щоб своє забезпечення капіталу адекватно 
регулювати відповідно до їхніх індивідуальних ризиків. Банк викорис-
товує для оцінки кредитних ризиків своїх позичальників внутрішній 
рейтинг, однак тільки при виконанні чітких методологічних і звітних 
вимог, установлених національним регулювальним органом. У системі 
методів внутрішніх рейтингів банк повинен розподілити свої активи 
на п’ять класів:  
 борги підприємств; 
 борги держав; 
 борги банків; 
 борги дрібних клієнтів; 
 інвестиції в акції. 

Для кожного із цих класів активів варто розрізняти три основні 
елементи для IRB-підходу (Internal Rating Based): 
 ризикові компоненти – оцінки ризикових характеристик самого ба-
нку або регулятора; 

 функція ризикової ваги – спосіб, з допомогою якого компоненти 
ризику перетворяться в ризиковозважені активи й вимоги до капі-
талу; 

 мінімальні вимоги – вимоги, які банк повинен виконати для того, 
щоб використати IRB-підходи (Internal Rating Based) до конкретних 
класів активів. 

 =  сума кредиту ⋅ ризикова вага ⋅ достатність капіталу (8 %) 
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Основні характеристики ризиків, з якими IRB-методи працюють:  
 імовірність дефолту (Probability of Default, PD) – імовірність того, 
що боржник не буде виконувати свої зобов’язання протягом зазна-
ченого періоду. Якою мірою існує ймовірність того, що позичальник 
протягом найближчих 12 місяців перестане платити (неплатоспро-
можність, подовження при платежах більш ніж 90 днів та ін.); 

 експозиція при дефолті (Exposure at Default, EAD) – загальна кіль-
кість активів, які схильні до ризику у випадку, якщо позичальник 
не виконує своїх зобов’язань. Якою буде передбачувана сума по-
гашення кредиту у випадку неплатоспроможності клієнта; 

 рівень втрати дефолту (Loss Given Default, LGD) – частка збиткових 
активів у тому випадку, якщо настане збій, виражений у %, LGD = 1 – 
прибутковість, де вона являє собою частку поверненої суми із загаль-
ної експозиції в тому випадку, якщо позичальник перестане сплачу-
вати заборгованість, наскільки великим буде передбачуваний збиток 
банку у випадку несплати з боку одержувача кредиту; 

 строк платежу (Maturity, М) – як правило, номінальний, вимірюється 
в роках. 
Суть IRB-методу полягає в тому, що визначаються непередбачу-

вані та передбачувані збитки. На цьому рівні оцінюється ймовірність 
дефолту або інші елементи ризику відповідно до обраного рівня під-
ходу. Імовірність збою буде слугувати важливим вступом у функцію 
ризикової ваги, або функцію вимоги до капіталу, що схематично відо-
бражено на рисунку 4.  

 
Рис. 4. Основні етапи при IRB-підході 

Джерело: Управління комерційними банками. Власта Каспарова та ін., 2006. – С. 88.  

Експозиція 

Внутрішній рівень рейтингу  

Вимоги до капіталу 

Правдивість дефолту 

Функція ваг ризику 
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IRB – основний підхід. З основного методу внутрішніх рейтингів 
банк може використати власні оцінки тільки у випадку ймовірності 
збитку клієнта (PD), а інші характеристики ризику буде забезпечувати 
регулятор.  

IRB – прогресивний підхід. При прогресивному підході внутріш-
нього рейтингу банк буде оцінювати на підставі власної оцінки всі ри-
зикові характеристики для встановлення ризикових ваг. 

Сегментація клієнтів. Базель II передбачає класифікацію клієнтів 
на п’ять класів: 
 дрібна клієнтура – приватні особи, підприємці та малі підприємст-
ва із зобов’язаннями перед банком у розмірі менше 1 млн. євро; 

 фірмова клієнтура – середні і великі підприємства та спеціалізова-
не фінансування; 

 фінансові установи – насамперед банки; 
 держави; 
 акціонери компаній. 

Кожний клієнт повинен бути, відповідно до Базеля II, включений 
у правильний сегмент. Це пов’язано з тим, що для кредитів категорії 
“малої клієнтури” необхідно тримати в резерві менше капіталу, ніж 
для корпоративних кредитів. Причиною є більш низький ризик, що 
обумовлений більш високим ступенем диверсифікованості й меншим 
обсягом кредитування.  

За певних умов і припущень банки мають можливість розглядати 
малі й середні підприємства із зобов’язанням у розмірі нижче 1 млн. 
євро стосовно відповідності капіталу як приватних осіб, і таким чином 
можуть під кредити для малих і середніх підприємств формувати 
більш низькі резерви капіталу. 

2.3.2. Вимоги до капіталу під операційні ризики 
При вимірі операційного ризику з метою включення його в роз-

рахунок достатності капіталу, відповідно до Базеля II, банки, особливо 
останнім часом, інвестують значні ресурси. 

Завдяки бурхливому розвитку банківського ринку останнім часом 
відбулася істотна зміна в характері операційного ризику. Найбільш 
важливі фактори включають суттєве зростання важливості банківсь-
ких інформаційних систем (банки повністю залежать від електронних 
засобів комунікації, розширення використання електронного банків-
ського обслуговування як переважного способу комунікації й дистри-
буції продуктів між банком і клієнтом), введення все нових і нових 
продуктів та ін. Операційний ризик, отже, починає становити значну 
частину ризикового профілю банків. 
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На відміну від кредитних ризиків, його важко виміряти. Базель II 
визначає тільки основні рамки, які дають банкам більший рівень авто-
номії та не перешкоджають їхній ініціативі в розробці своїх власних 
моделей. Він визначає три способи розрахунку вимоги до капіталу під 
операційні ризики, які перераховані на рисунку 5 і відрізняються один 
від одного складністю розрахунків, стрілка вказує на зростаючу скла-
дність використаних методів.  

  
Операційний ризик 

AMA-метод – удосконалений підхід  
Стандартизований підхід  

BIA-метод – базовий метод показників 

Рис. 5. Методи розрахунку вимоги до капіталу під операційні ризики 
Джерело: Pelikanova Алена. Вплив Базеля II у сегменті корпоративних кліє-

нтів. Дипломна робота. BIVS, 2009.  
 
Вибір методу, що банк буде використовувати, залежить не тільки 

від рішення менеджменту банку. Використання більш прогресивних ме-
тодів схвалює регулятор, а банки повинні виконати мінімальні вимоги, 
встановлені для методу. Ці вимоги багаторівневі й використовуються 
таким чином, щоб банки самі складні методи могли використати для 
якісного управління операційними ризиками. Параметри окремих мето-
дів визначені так, щоб банки були мотивовані до використання більш 
складних методів. Вимога до капіталу є найвищою у найпростішого ме-
тоду й знижується зі зростаючою складністю використовуваного методу.

 BIA-model (Basic Indicator Approach) – базовий метод показників. 
Цей метод призначений насамперед для малих банків, які виконують 
більш прості операції й мають менш розвинену систему управління 
операційним ризиком. Він є придатним і для банків, в яких економія 
капіталу при переході до стандартизованого методу перевищувала б 
витрати на впровадження стандартизованих методів. 

Розрахунок вимоги до капіталу під операційний ризик з викорис-
танням моделі BIA Базель II визначає в такий спосіб: 

KBIA = GI ⋅ α, (3) 
де KВІА – вимога до капіталу під операційний ризик; 
 GI – є валовий дохід банку (валовий дохід = (+) процентний до-

хід; (–) видатки на відсотки; (+) – надходження від зборів і 
комісій; (–) – видатки на збори й комісії, (+) – прибуток 
і/або збиток від фінансової діяльності, (+) – прибуток від 
акцій і часток; (+) – інші операційні доходи); 

 α – фіксований відсоток, установлений регулятором.  



 

90 

Для розрахунку валового капіталу використовується середня ве-
личина валового доходу протягом попередніх трьох років. 

Стандартизований підхід. Цей метод є більш складним порівняно 
з базовим методом показників BIA. Краще відображає реальний ризик 
банку. При використанні цього методу банк поділяє свою діяльність 
на вісім бізнес-ліній. У кожній бізнес-лінії встановлюються вимоги до 
капіталу за аналогічним принципом, як і в базовому методі. Для окре-
мих бізнес-ліній установлені різні коефіцієнти β. Ці коефіцієнти відрі-
зняються для кожного виду діяльності таким чином, щоб показник ві-
дображав рівень їх ризиковості (табл. 4). 

Вимога до капіталу визначається множенням коефіцієнта і вало-
вого доходу для даної бізнес-лінії.  

 
Таблиця 4 

Розподіл діяльності комерційних банків на бізнес-лінії 
Бізнес-лінія Процес Коефіцієнт β, %

Corporate Finance  Андерайтинг фінансових інструментів, послуги, 
пов’язані з андерайтингом, інвестиційний  
консалтинг 

18 

Trading & Sales  Позиції, що відкривають за рахунок власних коштів, 
виконання функцій маркет-мейкера 18 

Retail Banking Банківське обслуговування фізичних осіб 12 

Commercial Banking Банківське обслуговування юридичних осіб 15 

Payment & Settlement  Здійснення платежів і розрахунків, надання  
кредитів, фінансового лізингу, гарантій, зобов’язань  12 

Agency Services  
& Custody 

Агентські послуги  18 

Asset Management Управління активами  15 

Retail Brokerage Управління портфелем, частками у фондах  
колективного інвестування 12 

Джерело: Управління комерційним банком, Власта Каспарова й ін. – С. 142.  
 
Загальний обсяг вимоги до капіталу є сумою вимог окремих бізнес-

ліній: 
KSTA= сума (GI

1–8 · x β
1–8

), (4) 

де KSTA – вимога до капіталу при операційному ризику; 
 GI – валовий дохід банку з кожної бізнес-лінії;  
 Β – бета-коефіцієнт для кожної бізнес-лінії.  
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AMA-модель – удосконалений метод. Банк може при використанні 
цього методу впливати на суму вимоги до капіталу, враховуючи при-
пущення про те, що на основі історичних збитків можна передбачити 
дистрибуційну функцію розподілу збитків. Згодом передбачаються очі-
кувані й неочікувані збитки від операційних ризиків. І в цій моделі не-
обхідно застосовувати розподіл на окремі бізнес-лінії. Для підвищення 
чутливості до ризику, крім восьми бізнес-ліній, застосовується сім ви-
дів збитків при операційному ризику, наведених у таблиці 5. 

Комбінуючи бізнес-лінії й тип збитку, виникає певна матриця. 
Для кожної комбінації бізнес-лінії і типу збитку розраховується пот-
реба в капіталі. Загальний обсяг потреби в капіталі для операційного 
ризику розраховується як сума окремих вимог до капіталу за кожною 
комбінацією бізнес-лінії і типу збитку. Цей метод міг би відображати 
ризик банку якнайкраще (табл. 6). 

Таблиця 5  
Вид збитку 

Тип події Визначення збитків 

Внутрішнє шахрайство Збитки, викликані поведінкою, метою якої є шахрайство,  
незаконне присвоєння майна, ігнорування законів, внутрішніх 
 розпоряджень, стандартів однієї із зацікавлених сторін 

Зовнішнє шахрайство Збитки, викликані дією третіх осіб, метою яких є шахрайство,  
незаконне присвоєння майна або ігнорування закону 

Трудові відносини й безпека 
праці 

Збитки, викликані діями, які йдуть у розріз із законом, договорами, 
що стосуються зайнятості й охорони здоров’я та безпеки,  
відшкодування шкоди, нанесеної здоров’ю, й випадки  
дискримінації 

Клієнти, банківські продукти, 
ділова практика  

Збитки, викликані ненавмисним поводженням, що призвело до 
нездатності платити зобов’язання перед клієнтом, з урахуванням 
компенсації за порушення довіри або за недоречне поводження, 
або за збитки, викликані змістом або формою продукту  

Завдання збитків  
матеріальним активам 

Збиток, нанесений майну катастрофою  
або іншим стихійним лихом 

Збій систем Збитки, викликані порушенням діяльності або збоєм системи  

Управління процесами,  
поставки, трансакції 

Збитки, викликані збоєм при обробці трансакцій або  
при управлінні процесами, збитки, пов’язані із відносинами  
між постачальником і підрядником  

Джерело: Управління комерційним банком. Каспарова Власта. – 2006.  
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Таблиця 6 
Порівняння 3 методів для розрахунку вимоги до капіталу  

під операційний ризик 

Параметр BIA Стандартизований  
підхід AMA 

Згода органу нагляду  
з використанням методу 

Як правило,  
немає необхідності 

Як правило,  
немає необхідності 

Завжди необхідний 

Вимоги до управління 
операційним ризиком 

Основні вимоги  Основні вимоги +  
+ і додаткові для TSA 

Основні вимоги + 
+ квантитативні  
вимоги для АMA 

Процес розрахунку  
вимоги до капіталу 

Визначається  
Чеським  
національним  
банком 

Визначається Чеським 
національним банком 

Формують фінансові 
інституції за допомогою 
квантитативних вимог 
для AMA 

Поділ на бізнес-лінії Немає Так Так 
Можливість зниження  
вимоги до капіталу  
на суму страхування 

Немає Немає Так, за певних умов 

Джерело: Грдинова Люція. Управління ризиками в банках. Дипломна робота. 
BIVS, 2009. 

2.4. Оцінка результатів впровадження нових правил 
Базеля II у Чеській Республіці 

У 2007 році на Базель II перейшло тільки 6 банків, однак лише 
5 банків запровадили IRB-метод (сучасний підхід для розрахунку капі-
талу під кредитний ризик). 7 банків застосували метод АМА (сучасний 
підхід для розрахунку капіталу для операційних ризиків). Це означає, 
що застосування пройшло у двох третіх банківського сектора (віднос-
но балансової суми). Головним чином, це було викликано насамперед 
і тим, що нові норми Базеля II дозволяють банкам вибирати свій влас-
ний метод оцінки ризиків у зв’язку з їхньою діяльністю. Якщо банк ви-
рішить використати в рамках розрахунку кредитних ризиків більш 
складні методи, зокрема свої власні, може застосовувати індивідуаль-
ний підхід до оцінки ризику для окремих клієнтів за допомогою різних 
способів забезпечення. Це дає можливість знизити вимогу до капіталу, 
взаємозалежного від відповідності капіталу, якої повинен дотримува-
тися кожний банк. Банк, однак, повинен мати достатню кількість від-
повідних даних про своїх клієнтів, їх фінансову ситуацію, а також мати 
іншу інформацію стосовно, наприклад, економічного розвитку фірми, 
змін на ринку або додаткової потреби у фінансуванні. Такий індивідуа-
льний підхід до оцінки ризиків повинен бути схвалений регуляторним 
органом – ЧНБ. Це одночасно вимагає складного підходу до управлін-
ня ризиками насамперед у самих банках. 
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У перший рік після впровадження Базеля II у банківському сек-
торі Чехії виявилися деякі несподівані моменти в сфері реалізації 
І компонента. Первісні кількісні показники першого компонента у ба-
нківському секторі Чеської Республіки показують, що загальний обсяг 
вимоги до капіталу після введення нових правил скоротився, особливо 
під впливом скорочення вимоги до капіталу під кредитний ризик, що 
не був перевищений нещодавно введеною вимогою під операційний 
ризик. Відповідно до інформації Чеського національного банку можна 
говорити про середнє зниження вимоги до капіталу за правилами Ба-
зеля II на 20 % порівняно із правилами Базеля I. 

Крім використання можливості застосування індивідуальних під-
ходів, схвалених Чеським національним банком, зниженню потреби в 
капіталі сприяла і можливість більш широкого використання методів 
зниження кредитного ризику, які можна врахувати з метою визначе-
ння вимоги до капіталу під кредитні ризики за конкретною угодою. 
Особливо розширився регулятором обсяг інформації щодо нерухомо-
сті, яка є забезпеченням, що належить третім сторонам, на нежитлову 
нерухомість на території держави, де місцевий регулятор визнає (у випа-
дку регульованих осіб, які використають підхід IRB) і деяке рухоме 
майно, а також окремі заборгованості. 

Незважаючи на зниження вимог до капіталу, наразі не спостеріга-
ється тенденція спаду самого капіталу. 

Стосовно структури вимоги до капіталу під кредитний ризик, 
який є найбільш важливою складовою банківських ризиків, то він на-
віть після введення нових правил має значну перевагу. Його частка до 
31.07.2007 становила приблизно 95 %, у результаті введення нових ви-
мог до капіталу у рамках Базеля II скоротилася приблизно до 85–90 % 
(рис. 6). 
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Рис. 6. Приблизні частки вимоги до капіталу за окремими ризиками  
в загальному обсязі вимоги до капіталу після впровадження Базеля II  

в банках Чеської Республіки, %  
Джерело: власна обробка. 
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Вимога до капіталу під операційний ризик за прогнозами з 2005 р. 
повинна становити близько 8 %, але до кінця 2008 року сума цього по-
казника була приблизно 10 %. Крім підходу АМА, ця вимога до капіталу 
заснована на дохідному показнику. Таким чином, банк із більш висо-
кою прибутковістю має вищі вимогу до капіталу під операційний ризик, 
що можна вважати певним негативним недоліком цього показника. Малі 
й середні банки можуть мати вимогу до капіталу в розмірі всього лише 
5 %, або ж 8–9 %, великі банки – близько 11 %. 

У зв’язку із цим очевидний певний недолік цього показника, що 
безпосередньо не залежить від розміру операційного ризику, але ви-
користовується при відсутності інших, більш простих загальноприйня-
тих варіантів. 

Підбиваючи підсумки щодо методів, які застосовуються для кіль-
кісного визначення основних банківських ризиків відповідно до нової 
концепції Базель II, можна зазначити, що: 
 кожному активу (експозиції) привласнюється своя ризикова вага; 
 чим вище ризик, тим вище ризикова вага; 
 ризик активів виражається так званими активами, зваженими на 
ризик, які дорівнюють добутку ваги ризикових активів і їх вели-
чини;  

 вимогою до капіталу є 8 % від активів, зважених на ризик; 
 для оцінки ризику можна використати статистичні методи із засто-
суванням історичних даних, замість експертних та інтуїтивних оці-
нок, як це робиться до цього часу;  

 банки можуть вибрати, який метод розрахунку вимоги до капіталу 
будуть використовувати (стандартний або розширений, або ж вла-
сний). 
Відповідно до компонента II суб’єкти банківських послуг на че-

ському ринку, згідно з Указом ЧНБ, зобов’язані інформувати Чеський 
національний банк один раз на рік до 30 червня про внутрішню сис-
тему формування капіталу. Для цього є різноманітні підходи, почина-
ючи з простих, як правило, зовнішніх методів оцінки, до складних ма-
тематичних підходів, заснованих на моделюванні. Певним недоліком 
всіх моделей є відсутність сформованої практики й досвіду перевіре-
них кроків. Таким чином, на сьогодні не так важливий “розрахунковий 
числовий показник”, як пошук конкретним банком кращого кількісного 
результату прийнятих ризиків або впливу майбутніх потенційних ри-
зиків. 

Метою компонента III є підвищення транспарентності ринку й 
поглиблення ринкової дисципліни, що детально описано в Указі про 
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ЧНБ. Він визначає зміст, форми, структуру, періодичність і строки 
опублікованих даних банком. Банки повинні публікувати інформацію 
про себе, про склад акціонерів, про структуру консолідованої одиниці, 
про проведену діяльність, про фінансову ситуацію у формі фінансової 
звітності (так звані “старі дані”), дані про дотримання передбачливос-
ті своїх кроків – про власний капітал, про достатність капіталу, про 
суму вимоги до капіталу, про підхід управління ризиками. Ці дані опуб-
ліковані або на індивідуальній основі (у банках без єдиної європейської 
ліцензії), або на консолідованій основі, тобто дані публікує вищестоя-
щий банк у групі або в холдингу. Той факт, що зобов’язання інформу-
вати є централізованим, тобто дані публікує банк, вищестоящий у стру-
ктурі власності, і тільки мовою своєї країни, найчастіше не дає можли-
вості ефективно реалізувати цей компонент. 

Концепція компонента III є невигідною для малих і менш значу-
щих гравців банківського ринку, які обов’язково повинні публікувати 
про себе повну інформацію на індивідуальній основі, а це не завжди бу-
ває ефективним. І, навпаки, якщо банки хочуть внести свій внесок у ви-
сокий рівень транспарентності ринку, вони можуть за власною ініціати-
вою добровільно публікувати більше інформації, ніж це необхідно. 

З погляду загальної оцінки випливає, що реалізація Базеля II для 
фінансового ринку, його стабільності і здоров’я, безумовно, є прогре-
сом, особливо в сфері управління ризиками, і в кінцевому підсумку в 
сфері більш ефективного розрахунку достатності капіталу.  

За словами Ludek Niedermaier, члена Ради ЧНБ, концепція Базель 
II дуже підходить для умов “стандарту розвитку” в банківському сек-
торі, оскільки майже винятково заснована на ретроспективних статис-
тичних даних. Під час глобальної фінансової кризи, однак, часто вияв-
ляється більш важливим здійснювати з боку регулятора банківського 
сектора “стрес-тести” з відповідним набором параметрів для оцінки де-
кількох варіантів майбутнього економічного розвитку (варіант помір-
ковано песимістичний, песимістичний і надмірно песимістичний). 

На наступному етапі можна припустити, що Базель II буде сприя-
ти більш швидкому розвитку сучасних методів управління з метою 
зміцнення централізації управління ризиками в банку або ж фінансо-
вої групи і тим самим зміцненню ролі консолідованого нагляду. 
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Франтішек Павелка, 
Голова департаменту фінансового ринку, 
проф. Чеського банківського інституту 

BASEL II 
lPfm`pndm` jnmbepcem0P“ 

bhlPpr j`oPŠ`kr P qŠ`md`pŠPb 
j`oPŠ`kr: nmnbkemhi oPduPd. 
dnqbPd )eq|jnЇ peqorakPjh 

1. u`p`jŠephqŠhjh a`mjPbq|jnЇ qhqŠelh 
)eq|jnЇ peqorakPjh 

Чеська банківська система містить у собі один центральний банк, 
тобто Чеський національний банк (ЧНБ), і 54 комерційні кредитні 
установи. З них 28 комерційних банків діють як універсальні банки, 
9 банків – як спеціалізовані та 17 як кредитні спілки. Іноземний капі-
тал залучено в 91 % всіх банків.  

Найбільші з цих банків створюють свої власні фінансові групи (ма-
теринський банк, страхова компанія, ощадний банк, інвестиційний фонд 
та ін.). 37 

2. nqmnbmP onj`gmhjh pngbhŠjr  
a`mjPbq|jnЇ qhqŠelh 

Кількість комерційних банків стабілізувалася протягом останніх 
5 років. Їх комерційна діяльність постійно зростає в обсязі (табл. 1).  

Таблиця 1 
Балансовий звіт банківського сектора Чехії 

крон, у кінці року  
Рік 

Активи 
2006  2007  2008  

Усього 3 151 3 750 4 044 
Фінансові активи, призначені для торгівлі 234 284 335 
Кредити та дебіторська заборгованість 1 845 2 215 2 471 
Зобов’язання та акції:    
- Фінансові зобов’язання, призначені для торгівлі 75 101 216 
- Депозити та аналогічні зобов’язання 2 762 3 156 3 357 

                                           
© Франтішек Павелка, 2011 
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Очевидно, існує наявний консервативний характер фінансово-гос-
подарської політики чеських банків.  

Депозити клієнтів залишаються найбільшим джерелом фінансу-
вання для банківського кредитування. Наприкінці 2007–2008 років 
вони були в 1,3 раза вищі, ніж кредити клієнтів, які більш ніж у два 
рази в середньому по країнах – членах ЄС. Великий обсяг депозитів 
клієнтів вітчизняних банків забезпечує захист проти швидкого висна-
ження ліквідності на ринку і в той же час стабільний і відносно низь-
кий за вартістю фонд порівняно з іншими формами зовнішнього фі-
нансування (табл. 2). Однак зростання вкладів значно нижче, ніж 
зростання кредитів у Чеській Республіці протягом декількох років, і 
ця тенденція буде продовжуватися. У результаті частка депозитів у 
банківських коштів буде зменшуватися в майбутньому, банкам дове-
деться реагувати на зміни в управлінні ліквідністю. Аналіз балансової 
звітності банку показує, що банківський сектор є досить стійким до 
відтоку депозитів і деяких інших гіпотетичних змін на фінансовому 
ринку. Однак у випадку крайнього варіанта тиску на ліквідність тіль-
ки установи з сильною депозитною базою будуть справді стійкими.  

Таблиця 2 
Окремі показники стабільності 

Рік 
Фінансова стійкість банку 

2005 2006 2007  2008  
Достатність капіталу, % 11,9 11,4 11,5 12,3 
І рівень достатності капіталу, % 11,3 10,0 10,3 11,6 
Невиконані кредити, % від загальної кількості 4,1 3,6 2,7 2,8 
Рентабельність активів, % 1,4 1,2 1,3 1,4 
Рентабельність власного капіталу компанії 25,2 22,5 24,5 26,0 

 
Збільшення кредитування також означає зростання кредитних ри-

зиків. Відношення дефолтових кредитів до загальної суми позик ста-
новило 2,7 % наприкінці 2007 року, що нижче на 0,9 процентних пун-
ктів порівняно з попереднім роком. Цей показник скоротився в усіх 
секторах економіки. Це було пов’язано головним чином зі сприятливим 
економічним середовищем. Високі темпи зростання кредитів у даний 
час, ймовірно, призводять до невеликого завищення їх якості, вираже-
ної у відсотках дефолтових кредитів.  

Хоча глобальні фінансові інститути значно постраждали від кре-
дитної кризи, чеська фінансова система залишилася ізольованою від 
глобальної турбулентності. Великі міжнародні банківські групи були 



 

99 

змушені визнати великі втрати, пов’язані прямо чи побічно зі знижен-
ням цін ризикованих активів, особливо цінних паперів, забезпечених 
іпотечними кредитами дефолту США. Чеські фінансові інститути про-
вели мінімальну кількість таких ризикованих активів, в основному че-
рез значну увагу банків та інших фінансових установ у Чеській Респуб-
ліці до традиційної (консервативної) бізнес-моделі на ще не насиченому 
ринку Чехії. Така спрямованість посилюється переважною іноземною 
власністю вітчизняних фінансових установ, тому що іноземні власники 
дозволяють їхнім дочірнім підприємствам у нових державах – членах 
ЄС – генерувати доходи в основному роздрібних банківських послуг, 
які динамічно розвиваються, в той час як адміністрація цінних паперів 
і похідних фінансових інструментів, як правило, зосереджена в мате-
ринській установі або відділеннях у фінансових центрах (Лондон і 
Нью-Йорк). Стабільності вітчизняного банківського сектора в період 
потрясінь на фінансових ринках також сприяв високий баланс ліквід-
ності, перевага фінансування кредитної експансії з первинними вкла-
дами і тим самим мінімальна залежність коштів від іноземних ринків 
або материнських компаній. Більше того, вітчизняні фінансові устано-
ви не належать до глобальних фінансових груп, які найбільше пост-
раждали від кризи.  

Наявні результати аналізів свідчать про те, що чеський фінансо-
вий сектор (зокрема банківський сектор) не піддається ризику криз, 
подібних тому, який трапився у субстандартному сегменті іпотечного 
кредиту США. Це пов’язано з досить консервативним співвідношенням 
кредиту до вартості, традиційно вищими вимогами до кредитоспромо-
жності, традиційними методами фіксації ставки прибутку, зменшенням 
використання зовнішніх іпотечних андерайтерів і відсутністю значної 
сек’юритизації кредитів. Однак важливо своєчасно постійно контро-
лювати цей сектор і оцінювати будь-які ознаки підвищення ризиків.  

3. nqnakhbnqŠP gdPiqmemm“ jnmŠpnk~ 
)eq|jhl m`0Pnm`k|mhl a`mjnl 

Чеський національний банк (ЧНБ) є центральним банком Чехії та 
органом, що здійснює нагляд за фінансовим ринком. ЧНБ наглядає за 
діяльністю суб’єктів, що діють на фінансовому ринку, аналізує ево-
люцію у фінансовій системі, стежить за змістом функціонування і ро-
звитку фінансового ринку в Чеській Республіці та робить внесок у за-
безпечення стабільності своєї фінансової системи в цілому.  

Чеський національний банк встановлює таке:  
а) у положеннях, опублікованих у бюлетені Чеського національного 

банку: – юридичні правила для банків, філій іноземних банків, 
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кредитних спілок, систем електронних грошей, зокрема й для філій 
іноземних закладів, які оперують електронними грошима, що діють 
у Чеській Республіці в рамках однієї ліцензії; 

б) в указі – юридичні правила для інших учасників грошового ринку, 
а також терміни та умови, за яких операції можуть бути виконані 
на грошовому ринку.  
ЧНБ регулює і контролює сучасні чеські банківські системи через 

свій спеціальний відділ. Його основні види діяльності:  
1. Ліцензування. Банк не має права займатися підприємницькою дія-
льністю інших видів, крім тих, які допускаються в його ліцензії. Ця 
вимога не поширюється на діяльність, здійснювану для іншої сто-
рони, за умови, що вона пов’язана з охороною її роботи та роботи 
інших банків, фінансових установ, та на допоміжні банківські пос-
луги компанії, в якій банк здійснює контроль.  
Банк визначає юридичні особи, які мають свої відділення, зареєс-

тровані в Чеській Республіці, засновані як акціонерні компанії, які 
приймають депозити від населення та надають позики, на які були на-
дані банківські ліцензії.  

Рішення про видачу ліцензії приймається Чеським національним 
банком.  

Для того, щоб ліцензія була надана, необхідно дотримуватися та-
ких умов:  
а) капітал та інші фонди банку повинні бути прозорими і бездоган-

ними за походженням, у достатній кількості і відповідності до ст-
руктури;  

б) капітал має бути сплаченим у повному обсязі;  
в) особи, які мають кваліфікаційну частку власності (стаття 17a (4)) в 

банку, повинні компетентно здійснювати права акціонера в бізнес-
діяльності банку;  

г) особи, які на основі трудового договору або іншого договору при-
значаються на керівні управлінські посади в банку з відповідними 
повноваженнями і обов’язками, закріпленими в Статуті (в подаль-
шому іменуються “Банківські службовці”), повинні володіти дос-
татньою компетенцією, надійністю і досвідом; 

д) банк повинен мати технічні та організаційні можливості для досяг-
нення своєї діяльності і реалізації функціональної та ефективної 
системи управління та контролю;  

е) банк повинен мати програму діяльності, виходячи зі стратегії своєї 
діяльності, засновану на реальних економічних розрахунках;  

є) будь-які групи осіб, що мають тісні зв’язки з банком, повинні бути 
прозорими; 



 

101 

ж) наявність тісних зв’язків у рамках групи, згаданої в підпункті є); не 
повинна перешкоджати здійсненню банківського нагляду;  

з) в іншій державі, на території якої групи, згадані в підпункті є), ма-
ють тісні зв’язки, не повинно бути ніяких юридичних або фактичних 
перешкод для здійснення банківського нагляду;  

и) зареєстровані офіси майбутнього банку повинні бути в межах те-
риторії Чеської Республіки.  
Ліцензія перестає бути дійсною на день:  

а) на який було прийнято рішення відкликати ліцензію, набирає чин-
ності;  

б) на який банк згортає свою роботу, коли він ліквідований,  
в) з якого, згідно з рішенням, прийнятим на загальних зборах, існуючий 

банк припинить займатися будь-яким видом діяльності, для якої 
потрібна ліцензія; 

г) на який банк виключено з торговельного реєстру, коли він припиняє 
діяльність без ліквідації.  
Мінімальний капітал банку повинен становити 500 000 000 крон і 

включати грошові внески принаймні на цю суму.  
2. Обов’язкові мінімальні резерви. Необхідні мінімальні резерви не 
можуть перевищувати 30 % від загальної суми зобов’язань установи 
і призначені тримати свої резерви, за вирахуванням його зобов’язань 
перед іншими такими установами. Якщо банк, філія іноземного бан-
ку або кредитна спілка не зможе підтримувати мінімально необхід-
них запасів, ЧНБ може помістити ці відсотки за подвійною ефектив-
ною ставкою ломбарду на кількість необхідних мінімальних резервів, 
які банк не надає.  

3. Операції на відкритому ринку: Чеський національний банк може 
придбати у банків або продавати їм:  
а) векселі з терміном погашення протягом шести місяців з дати їх 

придбання Чеським національним банком, підтверджені щонайме-
нше двома підписами, з яких хоча б одна особа – від імені банку; 

б) державні облігації або інші цінні папери, гарантовані урядом; їх, 
однак, Чеський національний банк може купити і тримати на 
строк не більше одного року.  

4. Нагляд повинен містити:  
а) рішення за ліцензією, дозволи та попереднє затвердження відпо-

відно до спеціальних правових норм;  
б) перевірку дотримання умов, зазначених у ліцензії і дозволах;  
в) перевірку дотримання законів, оскільки Чеський національний 

банк має право проводити такі інспекції відповідно до цього зако-
ну або спеціальних правових норм, перевірку дотримання указів 
і положень, виданих Чеським національним банком;  



 

102 

г) збір інформації, необхідної для виконання нагляду відповідно до 
спеціальних правових норм, а також повну та своєчасну переві-
рку правдивості даних;  

д) введення заходів щодо захисту та покарання відповідно до цього 
закону або спеціальних правових норм;  

е) розгляд відносно адміністративних правопорушень.  
5. Правила юридичного, змістового і відповідального кредитування та 
вимоги до достатності капіталу.  
Центральний регістр кредитів (ЦРК). Регістр містить інформацію 

з кредиту та аналогічних дебіторських заборгованостей банкам від 
клієнтів, а також визначення даних по цих клієнтах. Передавання ін-
формації до реєстру є обов’язковою для банків. Банк несе відповіда-
льність за забезпечення того, щоб інформація, яка вносилася до реєст-
ру, була достовірною, повною та актуальною. Оператором є ЧНБ.  

4. a`gek| II:  
gdPiqmemm“ oepxncn ophm0hor #  
lPmPl`k|mhu bhlnc dn j`oPŠ`kr 

Інтенсивна підготовка до впровадження Базеля II і фактичний пере-
хід на нові юридичні правила в декількох банках на 1 липня 2007 року 
були серйозною проблемою для банківського сектора в 2007 році. Ін-
ша частина сектора пішла на цей крок у січні 2008 року. У зв’язку з 
поступовим переходом до Базеля II відбулося невелике збільшення 
достатності капіталу. Це свідчить про те, що банки використовують 
можливості більш точної оцінки ризиків, які вони беруть на себе. Як і 
очікувалося, це призвело до зниження накопичення капіталу та більш 
ефективного його використання.  

Інформація про реалізацію впровадження Базеля II подана за ста-
ном на кінець 2007: 
 кредитний ризик. Кредитні ризики вимог до власних коштів від усіх 
вимог до фондів – 89,16 %. За підходами: Базель I: 57,09 %, 8,6 % SA, 
FIRB 34,31 %, 0 % AIRB;  

 операційний ризик. Оперативний ризик власних потреб від усіх 
власних вимог фондів – 5,39 %. За підходами: ВІА 0,92 %, 99,08 % 
SA, AMA 0 %; 

 ринковий ризик. Вимоги ринкових ризиків до власних коштів від 
сукупних власних вимог фондів – 5,01 %. За підходами: SA 89,8 %, 
10,4 % VaR.  
Імовірність дефолту (ІД) і втрати у випадку дефолту (ВВД) відіг-

рають важливу роль індикаторів у рамках Basel II. На основі даних з 
п’яти чеських банків, які подав Базель II IRB у середині 2007 року, 
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ВВД у середньому становив близько 42 %. Цей параметр був однако-
вим за впливом як на корпоративний сектор, так і на сектор домогос-
подарства. Якщо ця цифра і середній показник дефолту, що ґрунту-
ються на узагальнених даних з кредитних регістрів, були застосовані 
для впливу на господарства і корпорації на весь банківський сектор в 
2007 році, то можна порахувати сукупний капітал на весь банківський 
сектор у рамках підходу Базеля II IRB. Базовий сценарій, заснований 
на офіційних макроекономічних прогнозах ЧНБ, передбачає невелике 
підвищення ставки дефолту для корпорацій і господарств.  

Відповідно до стрес-тестів, фінансовий сектор у даний час є стій-
ким до ринкових, кредитних і деяких специфічних ризиків, яким він 
піддається. Однак крайній макроекономічний сценарій з істотно не-
сприятливим впливом на процентні ставки, обмінний курс і темпи зро-
стання ВВП потребують вкладення капіталу з метою забезпечення до-
тримання нормативних обмежень і підтримання достатньої адекватності 
капіталу у фінансових установах. Сукупні індикатори стабільності ба-
нківського сектора підтверджують, що триває процес оптимізації ка-
піталу в банківському секторі із незмінною стійкістю стосовно основ-
них ризиків.  

5. a`gek| II:  
gdPiqmemm“ dprcncn m`op“lr #  

opn0edrph jnmŠpnk~ 

Основні юридичні правила встановлюються безпосередньо відпові-
дно до закону про банки, наприклад, вимога мати адекватне управління, 
вимоги до підтримання достатності капіталу, обмежень на кваліфікацій-
ність холдингів банку в інших організаціях, заборона преференційної 
торгівлі з особами, що мають тісні особисті і майнові зв’язки з банком 
(особи, що мають особливе ставлення до банку), вимога про “китайську 
стіну” між операціями банків з кредитування та інвестицій. Ці правила 
конкретизуються в ряді положень ЧНБ та указів.  

Спостережні дії на 2007: інспекції на місцях – 7, загальна оцінка 
(SREP) – 0.  

Нагляд і регулювання всього фінансового ринку та фінансової про-
мисловості були об’єднані в ЧНБ з 2006 року.  

ЧНБ здійснює нагляд за: 
а) банками, гілками іноземних банків, кредитними спілками, систе-

мами електронних грошей та іншими виконавцями послуг елект-
ронних грошей відповідно до законодавства і змісту операцій бан-
ківської системи; 
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б) інвестиційними компаніями, емітентами цінних паперів, централь-
ними депозитаріями, іншими юридичними особами, веденням ре-
єстру інвестиційних інструментів, інвестиційними компаніями, ін-
вестиційними фондами, операторами системи розрахунків відповідно 
до законодавства;  

в) страхуванням і приватними пенсійними схемами відповідно до спе-
ціальних правових норм;  

г) безпечною, надійною і ефективною роботою платіжних систем від-
повідно до спеціальних правових норм;  

д) діяльністю інших організацій, які мають ліцензію відповідно до 
спеціальних правових норм.  
Комітет фінансового ринку. Комітет створений як консультативний 

орган при Раді банку у галузі нагляду за фінансовим ринком. Комітет 
здійснює контроль і обговорення:  
а) стратегії та підходів до нагляду фінансового ринку;  
б) значних нових тенденцій на фінансовому ринку і в сфері здійснен-

ня нагляду або його регулювання;  
в) системних національних і міжнародних питань, що стосуються фі-

нансового ринку і виконання їх контролю.  
Комітет також має право висловити аналогічні думки та надати 

рекомендації на адресу Міністерства фінансів.  

6. a`gek| II:  
gdPiqmemm“ ŠpeŠ|ncn ophm0hor #  

phmjnbnЇ dhq0hokPmh 

Розкриття інформації. Комітет має право надати Раді банку реко-
мендації щодо сфери нагляду на всіх фінансових ринках. У таких ви-
падках Голова має право брати участь в обговоренні рішення комітету 
або подавати рекомендацію до Ради банку. 

Як і всі акціонерні товариства в Чеській Республіці, банки зо-
бов’язані щорічно публікувати доповідь, що містить, серед іншого, їх-
ню фінансову звітність і доповідь зовнішнього аудитора. Починаючи з 
2002 року банки зобов’язані перевіряти свої внутрішні системи управ-
ління ризиками. Крім того, вони повинні надати чітку інформацію про 
свої приміщення для клієнтів і потенційних клієнтів, про їх умови і 
умови прийому вкладів (у тому числі інформацію про страхування 
вкладів) і надання кредитів та інших банківських послуг. Банки також 
зобов’язані впроваджувати ефективні механізми для розгляду скарг 
клієнтів та інформувати клієнтів про це.  
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Банки повинні також повідомляти на сайті основну інформацію 
про себе, свою структуру акціонерів, структуру повної групи, до якої 
вони належать, про свою діяльність і фінансове становище. Деякі банки 
мають також розкривати інформацію про дотримання правових норм.  

Стимулювання ринкової дисципліни. Відповідність інформації, що 
розкривається, до управління ризиками: ЧНБ зосереджується на за-
безпеченні того, щоб інформація, яка розкривається підконтрольними 
організаціями, правильно відображала їх фінансовий стан та фінансову 
оцінку ризиків і практики управління.  

Ефективність ринку і зниження ймовірності зловживань: ЧНБ 
прагне до того, щоб інформація, яка розкривається тими, кому це необ-
хідно, підтримувала ефективне функціонування фінансових ринків, од-
ночасно знижуючи ймовірність маніпулювання ринком і пом’якшення 
ризику зловживання внутрішньою інформацією. 

Співпраця із внутрішніми зацікавленими сторонами. Саморегулю-
вання: ЧНБ підтримує саморегулювання через професійні об’єднання 
об’єктів регулювання там, де це доречно зробити, наприклад, це сто-
сується виконання завдань з нагляду фінансового ринку. Усвідомлюючи, 
що в більшості випадків саморегулювання вимагає відповідної право-
вої бази, ЧНБ працює у співпраці з Міністерством фінансів Чеської 
Республіки та іншими центральними органами державної влади при 
підготовці відповідних законів.  

Спільне регулювання: ЧНБ, відповідно до європейських тенденцій, 
підтримує заплановані передавання деяких повноважень наглядового 
органу в певних сферах професійних об’єднань учасників ринку і од-
ночасно контроль за їх виконанням.  

Примітка автора. Дані подаються за статистикою ЧНБ.  
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Ольдріх Кнеіфлу,  
голова департаменту обліку та фінансів 

банківського коледжу  

g`kefmPqŠ| dnqŠ`ŠmnqŠP 
nqmnbmncn a`mjPbq|jncn j`oPŠ`kr 

bPd jkPJmŠq|jncn peiŠhmcr, 
oPduPd IRB dn jpedhŠmhu phghjPb 

Базель II є другою частиною Базельської угоди, являє собою ре-
комендації щодо банківського законодавства і правил, які прийняті 
Базельським комітетом з банківського нагляду. Мета Базеля II – ство-
рення міжнародного стандарту, який може використовуватися в бан-
ківському регулюванні при створенні правил про те, скільки капіталу 
банкам необхідно відкласти, щоб захиститися від тих ризиків, з якими 
зустрічаються банки. Ці правила означають, що чим більш високий 
ризик, якому піддається банк, тим більший обсяг капіталу, який необ-
хідний банку для забезпечення його платоспроможності та загальної 
економічної стабільності. Ризик визначається як явище, яке створює по-
тенційну нестабільність економічних грошових потоків банку. У Чеській 
Республіці це визначено законодавчим актом, який називається Vyhláška 
123/2007Sb і є національно визнаним. 38 

Базель II базується на концепції трьох компонентів:  
1. Мінімальні вимоги до капіталу (індивідуальний профіль ризику).  
Кредитний ризик: стандартний підхід, міжнародний підхід за рівнем 
рейтингу, розширений IRB (IRB = за рівнем рейтингу).  
Операційний ризик: підхід за базовим індикатором (BIA), стандарти-
зований (SТА) і вдосконалений підходи (AMA). 
Ринковий ризик: підхід цінностей і ризиків (VaR). 
(Інші ризики не є повністю прорахованими на цій стадії).  

2. Процес контролюючого нагляду – нормативна відповідь на перший 
компонент (індивідуальні ліміти достатності капіталу відповідно до 
профілю ризику).  

3. Ринкова дисципліна – збільшення розкриття інформації про банк, 
щоб дати можливість ринку володіти інформацією щодо загальної 
ситуації з ризиками в банку. 
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Базель II спрямований на те, щоб зробити:  
 розподіл капіталу більш чутливим до ризиків;  
 економічний та регулятивний капітали більш близькими;  
 відокремлення оперативного ризику від кредитного ризику.  

Ризик може бути визначений за двома параметрами:  
1. Очікувані збитки – середня втрата, очікувана від портфеля. У випа-
дку з кредитними ризиками очікувані збитки відображаються в 
кредитних ставках і виплатах. Оскільки такі збитки повинні перек-
рити операційні прибутки, про них повідомляють в обов’язкових 
положеннях банку щодо збитків, пов’язаних з позиками. 

2. Несподівані збитки створюють потребу в економічному капіталі.  
Розподіл ймовірностей валового відсотка втрат за кредитним порт-

фелем наведено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Розподіл ймовірності валового відсотка втрат  

за кредитним портфелем 

Розрахунок мінімальних вимог до капіталу для отримання креди-
ту, ринкового та операційного ризиків. 

Відношення капіталу розраховується за визначенням регулятив-
ного капіталу і зважених за ризиком активів. Загальна частка капіталу 
повинна бути не нижче 8 %.  
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де рівень 1, рівень 2, рівень 3 – регулятивний капітал;  
RWA – активи, зважені за ризиком; 

KPm, КPО – вимоги до капіталу щодо ринкового 
та операційного ризиків. 

 
Внутрішній підхід, заснований на оцінках кредитного ризику. Бан-

ки, які отримали схвалення використовувати підхід IRB, можуть покла-
датися на свої власні внутрішні оцінки ризикових компонентів у ви-
значенні капіталу, необхідного для цієї експозиції. Компоненти ризику 
містять заходи щодо ймовірності дефолту (PD), збитки в разі дефолту 
(LGD), загрози (EAD) в разі дефолту і термін погашення (M). У деяких 
випадках банкам може знадобитися використання наглядової оцінки 
порівняно з внутрішньою оцінкою одного або більше компонентів. 

IRB-підхід заснований на заходах неочікуваних збитків (UL) і очі-
куваних збитків (EL). Функції оцінки ризиків виробляють вимоги до 
капіталу частини UL. Очікувані збитки розглядаються окремо, викори-
стовуючи прийнятне забезпечення та резерви. 

Формула обчислення зважених за ризиком активів:  
Обчислення зважених за ризиком активів залежить від оцінки PD, 

LGD, EAD, а в деяких випадках терміну погашення М для цієї експо-
зиції. У цій статті PD та LGD вимірюються як десяткові дроби, а EAD 
визначається як валюта. Для ризиків не за дефолтом формула для роз-
рахунку зважених за ризиком активів така:  

Кореляція R = 0,12 ⋅ (1 – EXP (–50 ⋅ PD)) / (1 – Exp – 50)) +  
+ 0,24 ⋅ [1 – (1 – EXP (–50 ⋅ PD)) / (1 – EXP (–50))]. 

Зрілість перебудови B = (0,11852 – 0,05478 ⋅ LN (ЙД)) ^ 2. 

Вимоги до капіталу K = [LGD ⋅ N [(1 – R) ^ –0,5 ⋅ G (ЙД) + (R / (1 – 
– R)) ^ 0,5 ⋅ G (0,999)] – PD ⋅ LGD ⋅ [(1 + (M – 2,5) ⋅ B) ⋅ 12,5 ⋅ 1,06] /  
/ (1 – 1,5 ⋅ B). 

Зважені за ризиком активів RWА = K ⋅ 12,5 ⋅ EAD, 
де Іn – позначає натуральний логарифм;  
 N(х) – позначає кумулятивну функцію розподілу стандартної но-

рмальної випадкової величини (тобто ймовірність того, що 
нормальна випадкова величина з нульовим середнім і дис-
персією з меншим або рівним (х); 

 G(z) – означає зворотню функцію розподілу для стандартної но-
рмальної випадкової величини (тобто значення х такі, що  
N (х) = Z); 
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 PD – (ймовірність дефолту) для корпоративних і банківських ри-
зиків, ризики PD більше одного року, PD, пов’язані з рівнем 
внутрішніх позичальників, до якого використовується ця фо-
рмула, або 0,03 % (рис. 2). 

 
Примітка. Нормальна функція розподілу та зворотна нормальної функції ро-

зподілу є, наприклад, доступними в Excel як функції NORMSDIST та NORMSINV. 
 

 

Рис. 2. Нормальна функція розподілу  
та зворотна нормальної функції розподілу 

Враховуючи вплив глобальної кризи в країні, подана таблиця по-
казує стан кредитного портфеля Чеського банку: 

 
Рейтинг IQ HQ MQ SQ CA DF US 

PD, % 0 2 4 8 13 47 59 
 

де IQ – означає найбільший рейтинг (інвестиційної якості), всі ін-
ші, позначені Q, є високими, середніми і задовільними рей-
тингами, решта позначає неправильні позиції; 

 LGD – (втрати у разі дефолту): існує два підходи для отримання 
цієї оцінки: базовий підхід і вдосконалений підхід; 

 EAD – (загроза в разі дефолту): всі загрози вимірюються узагаль-
нено до конкретних положень або частковим списанням; 

 М – (ефективний термін погашення): у банках, що використову-
ють базовий підхід до корпоративної експозиції, термін по-
гашення в основному буде 2,5 року. M визначається, як мі-
німум, на один рік, не більше 5 років.  
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Формула розподілу умовної ймовірності втрат портфеля подана 
відповідно до стану економіки, враховує збільшення або скорочення 
ринків у межах стандартного відхилення (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Формула розподілу умовної ймовірності втрат портфеля 

Рисунок 3 показує, що Базель II вимагає:  
 суми резервів + збільшення нормативного капіталу з рівнем PD (зни-
ження клієнтських ставок); 

 середнього значення розподілу ймовірностей збитків, що рухаєть-
ся в бік великих затрат інвесторського портфеля, очікувані збитки 
(PD > 0,4 у нашому випадку) – перекривають неочікувані. Через 
занадто великі вимоги до резервів вони мають руйнівний вплив на 
прибуток банку.  
Недоліки Базеля II. Чеські банки відповідають вимогам Базеля II з 

2007 року, немає жодних проблем, пов’язаних з кредитними, ринко-
вими та операційними ризиками. Але сотні банків у всьому світі збанк-
ротували. Як це можливо, щоб банки змогли обійти гарантії, які здійс-
нюються в рамках Базеля II, які були розроблені для зниження ризику? 

Базель II залишив занадто багато питань щодо того, як повинен 
здійснюватися підбір параметрів і, таким чином, визначення достатності 
капіталу (інвестиції для спеціальних цілей порушують баланси, які бу-
ли недостатньо капіталізовані, та ін.) Існує обмежене визначення ри-
зику, що дозволило установам обмежити їх власний підхід до управ-
ління ризиками, відповідно до того, який вимагався умовами Basel II. 
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Але нові види ризиків виявилися вирішальними, особливо ризик лік-
відності.  

Базель II не спричинив кризу, але він поглибив її до такого рівня, 
як це відбувається, тому що не всі аспекти були розглянуті, не все помі-
чено або свідомо не враховано. 

Слабкі сторони Базеля I:  
1. Базель II має переваги для великих банків, бо вимагає використання 
більш складних методів і засобів. Менш складні заходи є прості-
шими, щоб вести підрахунки, але вони мають низьку чутливість 
до ризиків.  

2. Покращена чутливість до ризиків означає, що банки більш охоче кре-
дитують позичальників з вищим ризиком, але за більш високими 
цінами.  

3. Базель II призводить до більш вираженого бізнес-циклу. Кредитні 
моделі використовуються зазвичай терміном на один рік. Під час 
спаду в економічному циклі банкам буде необхідно скоротити кре-
дитування, оскільки їх моделі прогнозують зростання збитків, збі-
льшуючи обсяг спаду.  
Регулятивні органи повинні усвідомлювати цю небезпеку і бути 

готовими включати її у свою оцінку моделей, що використовуються 
банками.  
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Як відомо, головні світові дійові особи у сфері фінансів та банків-
ської справи почали імплементацію угоди Базель II для оптимізації роз-
рахунку мінімальних вимог до капіталу. У будь-якому випадку єдиний 
вибір ТРПК – це втілення в життя аналогічної моделі міжнародного ро-
звитку. Варто відзначити, що ТРПК частково втілила в життя угоду 
Базель II. Однак суттєвими недоліками даного впровадження є такі 
елементи: 

1) останнім часом угода Базель I застосовується до розрахунку кредит-
ного ризику; 

2) перевірка сектора органами нагляду не є систематичною; 
3) норми розкриття інформації недостатні для створення ефективної 
ринкової дисципліни. 
Задля усунення цих недоліків слід ужити належних заходів. 
Впровадження Базеля II очікується на 2008 рік у більшості із 

100 країн, які використовують до цього часу угоду Базель I. Одним із 
основних досягнень угоди Базель II є більш тісний зв’язок між вимогами 
до капіталу та управлінням банківськими ризиками. Угода Базель II 
повинна зробити фінансову систему більш безпечною, удосконалюючи 
методології вимірювання ризиків і управління ризиками у великих бан-
ках. Базель II також забезпечує органи нагляду більш концептуально 
послідовною та прозорою структурою для оцінки систематичного ризи-
ку в банківській системі, зокрема за кредитними циклами [2, с. 12; 53]. 

Іншими словами, основна мета нової угоди – впровадити більш 
виважений та чутливий до ризиків підхід щодо управління банківсь-
кими ризиками, щоб гарантувати, що регулятивний капітал більш тісно 
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пов’язаний з кредитними ризиками. Зокрема, розрахунок мінімальних 
вимог до капіталу буде ґрунтуватися на удосконаленні підходу до ви-
міру ризиків, враховуючи внутрішні рейтинги банків та оцінки креди-
тного ризику з врахуванням зовнішніх рейтингів [3, с. 185]. 

ТРПК як невизнана на міжнародному рівні держава може приєдна-
тися до зовнішніх ринків через Туреччину. Отже, банківський сектор 
ТРПК, як і інші сектори, надзвичайно залежить від фінансової системи 
Туреччини. До того ж ТРПК наполегливо та поступово продовжує шу-
кати прийнятне вирішення Кіпрської проблеми. У зв’язку з цим бан-
ківський сектор ТРПК має переглянути свою структуру та діяльність 
згідно з вимогами Євросоюзу (ЄС) чи Туреччини. Однак обидві опції 
рівнозначні, оскільки вони у кінцевому підсумку мають на меті засто-
сування угоди Базель II, як зазначено вище. 

Нова директива ЄС (документ 12890/05 від 18 жовтня 2005 р.) на 
основі директивної пропозиції (СОМ (2004) 486), виданої Європейським 
комітетом 14 липня 2004 року, була затверджена Європарламентом 
28 вересня 2005 року та Радою 11 жовтня 2005 року. Вона відома як 
ДВК – “Директива вимог до капіталу” (“CRD” – “Capital Requirements 
Directive”) та формує юридично обґрунтовану систему для регулятивно-
го законодавства усіх кредитних установ та установ, що працюють з цін-
ними паперами країн – членів ЄС. Країни – члени ЄС – зобов’язані здій-
снювати ДТК як частину національного закону (Trotz 2006). У червні 
2006 року Європейська комісія опублікувала дві директиви (2006/48/ЄC, 
2006/49/ЄC), які висувають нові вимоги до капіталу (Базель II) в Євро-
пейському законодавстві, в офіційному журналі ЄС. Після впроваджен-
ня цих нових установ через ЄС країни-члени мають застосовувати дире-
ктиви від 1 січня 2007 року [5]. 

У березні 2003 року Агенція з нагляду та регулювання банківсь-
кої справи (АНРБС) Туреччини заснувала форум зі співробітництва та 
обговорення впровадження угоди Базель II. Комісія з вироблення рег-
ламенту щодо угоди Базель II складається з представників АНРБС та 
банків. У вересні 2003 року був прийнятий план дій щодо переходу до 
нової Базельської угоди щодо капіталу (Базель II). АНРБС спільно зі 
Світовим банком організували симпозіум з питань схильності до ри-
зику капіталу в Туреччині в лютому 2005 року [6]. Агенція з нагляду 
та регулювання банківської справи Туреччини заявила про відстрочку 
введення міжнародних банківських правил Базеля II, оскільки глобаль-
не обмеження кредитування виявило недоліки угоди. Туреччина мала 
прийняти ці правила у січні 2009 року [1, с. 1418]. 
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Враховуючи вищезазначене, незважаючи ні на що, ТРПК мусить 
терміново прийняти правила угоди Базель II. Таким чином, у даному 
дослідженні ми розглянемо рівень впровадження Базеля II в ТРПК. 

1. u`p`jŠephqŠhjh  
Š` nqmnbmP onj`gmhjh  

a`mjPbq|jnЇ qhqŠelh Špoj 

Законним платіжним засобом ТРПК є турецька ліра. Через вико-
ристання валюти іншої держави Центральний банк ТРПК лише час-
тково контролює грошову політику. У результаті єдиним доступним 
інструментом грошового контролю даної політики є резервні вимоги. 
У ТРПК відсутній грошовий ринок. Центральний банк ТРПК декілька 
разів намагався відкрити міжбанківський грошовий ринок, але ці спро-
би завжди зазнавали невдачі. Відсутність міжбанківського грошового 
ринку означає, що банки, які не беруть участі у фінансових операціях, 
стають неплатоспроможними, що не впливає безпосередньо на ті бан-
ки, які процвітають. Через відсутність грошового ринку та ринку капі-
талу банки є єдиними каналами для фінансового посередництва. Бан-
ківський сектор ТРПК не залежить від фінансової дезінтермедіації 
такою мірою, як це відбувається у країнах з розвиненою економікою. 
Традиційно банки ТРПК пропонували вкладникам обмежений вибір у 
вигляді ощадних рахунків. Однак, оскільки вкладники стають фінан-
сово компетентними, отримуючи знання з економічних газет (місце-
вих і турецьких), виконуються вимоги інших економічних важелів, а 
саме – турецьких цінних паперів та казначейських облігацій. Банки, 
які працюють у ТРПК як філіали материнських турецьких банків, ма-
ють перевагу, оскільки вони входять до турецького банківського сек-
тора, тобто мають доступ до грошового ринку та ринку капіталу в Ту-
реччині. Отже, ця послуга почала реалізуватися через ці філіали як 
реакція на вимоги вкладників. Реагуючи на цю вимогу, місцеві банки 
ТРПК почали також пропонувати ці послуги, хоча і на більш низькому 
рівні, оскільки вони не можуть безпосередньо скористатися грошовим 
ринком та ринком капіталу і мають діяти через відповідні банки. Неви-
знане міжнародною спільнотою становище ТРПК викликало низку 
проблем у банківському секторі, головна з яких – відсутність прямих 
іноземних інвестицій. Іншими фактичними труднощами є виключення 
банків ТРПК з таких всесвітньовідомих організацій, як СВІФТ (Орга-
нізація всесвітнього міжбанківського фінансового зв’язку), і компаній, 
які здійснюють оплату за допомогою банківських карток – VISA і 
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MASTERCARD. Перспектива вирішення проблеми Кіпру дає банків-
ському сектору ТРПК можливості та загрожує неприємностями. Очі-
кується швидке зростання економіки, що збільшить попит на банків-
ські послуги. Тут можливість полягає в тому, що місцеві банки ТРПК 
отримають більшу частину бізнесу, який розвивається. Існує відчут-
на загроза, що грецько-кіпріотські банки з сильним капіталом будуть 
домінувати у банківському секторі об’єднаної держави. Однак вважа-
ють, що турецько-кіпріотські банки поступляться бізнесом грецько-кіп-
ріотським банкам, беручи до уваги характер промисловості і значущість 
особистих відносин. 

На початок 2009 року у ТРПК працювали 24 банки: 1 державний 
банк, 16 приватних банків і 7 філіалів іноземних банків [4].  

1.1. Економічне значення банківського сектора ТРПК 
У даному розділі будуть досліджені основні показники розвитку 

банківської системи ТРПК за останні 5 років. Через статистичні обме-
ження фінансові організації, які представляють банківський сектор, бу-
дуть розглядатися як основа при аналізі економічного значення банків-
ського сектора ТРПК. 

Як показано в таблиці 1, протягом 5 років фінансові організації 
розширилися на 31 %, у той час як валовий національний продукт зріс 
на 27 %. З 2004 до 2008 року ринкова ціна фінансових організацій, які 
належать до секторів економіки, зросла з 414,9 млн. турецьких лір 
(за цінами 1977 року) до 543,4 млн. турецьких лір (за цінами 1977 року).  

Таблиця 1  
Розвиток секторів економіки у валовому національному продукті (ВНП) 

(ціни 1977 року, млн. турецьких лір) 
Рік 

Сектор 
2004 2005 2006 2007 2008  

1. Сільське господарство 1 147,2 1 179,5 1 141,7 1 146,5 965,8 
1.1. Овочівництво 657,4 618,1 579,3 580,0 414,5 
1.2. Тваринництво 412,0 463,2 489,6 478,1 462,7 
1.3. Лісівництво 26,1 31,1 21,2 24,9 23,3 
1.4. Рибальство 51,7 67,1 51,6 63,5 65,3 

2. Промисловість 1 282,4 1 364,7 1 638,4 1 624,4 1 535,3 
2.1. Розробка кар’єрів 39,2 43,5 64,1 64,8 62,9 
2.2. Обробна промисловість 1 028,0 1 080,9 1 313,3 1 274,7 1 168,2 
2.3. Електрика – вода 215,2 240,3 261,0 284,9 304,2 

3. Будівництво 1 068,9 1 271,0 2 136,9 2 227,3 2 211,2 
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Продовж. табл. 1  
Рік 

Сектор 
2004  2005  2006  2007  2008  

4. Торгівля – туризм 2 004,8 2 420,9 2 650,7 2 578,9 2 441,7 
4.1. Оптовий і роздрібний продаж 1 618,5 2 021,9 2 296,6 2 199,8 2 033,4 
4.2. Готелі та ресторани 386,3 399,0 354,1 379,1 408,3 

5. Транспорт – зв’язок 1 303,3 1 487,8 1 478,0 1 425,0 1 429,8 
6. Фінансові організації 414,9 432,4 470,7 500,5 543,4 
7 .  Володіння житловими приміщеннями 508,9 526,0 631,8 660,6 678,3 
8. Ділові та побутові послуги 1 074,9 1 280,0 1 440,2 1 534,7 1 611,6 
9. Державні служби  1 592,8 1 700,8 1 741,0 1 884,0 2 005,2 
10. Мито на імпорт 1 043,2 1 353,1 1 344,5 1 509,5 1 417,3 
11. ВВП 11 441,3 13 016,2 14 673,9 15 091,3 14 839,6 
12. Показник чистого прибутку з-за кордону 298,3 310,8 416,8 219,5 184,9 
ВНП 11 739,6 13 327,0 15 090,7 15 310,8 15 024,5 

Джерело: Державна організація планування ТРПК. 
 
Аналіз показав, що з 2004 до 2008 року частка фінансових органі-

зацій у ВВП не змінилася, хоча в 2005 році вона зменшилася до 6,4 %, 
а в 2008 році знову зросла до 7,6 % (табл. 2). 

Таблиця 2 
Розподіл ВВП за секторами економіки 

(поточні ціни, %) 
Рік 

Сектор 
2004  2005  2006 2007 2008  

1. Сільське господарство 9,1 7,0 6,3 6,3 5,3 
1.1. Овочівництво 5,5 3,7 3,2 3,5 2,6 
1.2. Тваринництво 3,1 2,8 2,7 2,4 2,4 
1.3. Лісівництво 0,0 0,0 0,0   
1.4. Рибальство 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 

2. Промисловість 9,4 9,2 9,5 9,4 10,0 
2.1. Розробка кар’єрів 0,5 0,6 1,0 1,1 1,1 
2.2. Обробна промисловість 4,8 4,8 4,5 4,4 3,8 
2.3. Електрика – вода 4,0 3,8 3,9 3,9 5,1 

3. Будівництво 4,3 5,4 7,9 7,9 7,8 
4. Торгівля – туризм 15,9 17,6 15,5 13,7 12,4 

4.1. Оптовий і роздрібний продаж 10,8 12,1 11,4 9,5 8,5 
4.2. Готелі та ресторани 5,2 5,6 4,1 4,2 3,9 
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Продовж. табл. 2  
Рік 

Сектор 
2004  2005 2006 2007  2008 

5. Транспорт – зв’язок 10,5 10,7 11,0 11,6 12,2 

6. Фінансові організації 7,6 6,4 6,5 6,7 7,6 

7 .  Володіння житловими приміщеннями 2,5 2,3 3,0 3,1 3,1 

8. Ділові та побутові послуги 9,2 10,0 11,1 10,7 10,6 

9. Державні служби 20,8 20,5 20,3 21,8 22,7 

10. Мито на імпорт 10,7 11,0 9,1 8,8 8,1 

ВВП 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Джерело: Державна організація планування ТРПК. 
 
Як видно з таблиці 3 (реальний темп зростання), від’ємний темп 

зростання – 0,3 % у 2004 році збільшився до 8,9 % у 2006 році та зни-
зився до 8,6 % у 2008 році. За перші 3 роки реальний темп зростання 
фінансових організацій був нижчий за темп зростання ВНП. Протягом 
останніх двох років реальний темп зростання фінансових організацій 
став вищим за темп зростання ВНП. 

Таблиця 3 
Реальний темп зростання доданої вартості секторів економіки 

Рік 
Сектор 

2004  2005  2006 2007 2008 
1. Сільське господарство 8,5 2,8 –3,2 0,4 –15,8 

1.1. Овочівництво 9,4 –6,0 –6,3 0,1 –28,5 
1.2. Тваринництво 6,0 12,4 5,7 –2,3 –3,2 
1.3. Лісівництво 99,2 19,2 –31,8 17,5 –6,4 
1.4. Рибальство –5,5 29,8 –23,1 23,1 2,8 

2. Промисловість 10,6 6,4 20,1 –0,9 –5,5 
2.1. Розробка кар’єрів 8,6 11,0 47,4 1,1 –3,0 
2.2. Обробна промисловість 10,2 5,1 21,5 –2,9 –8,4 
2.3. Електрика – вода 13,3 11,7 8,6 9,2 6,8 

3. Будівництво 5,3 18,9 68,1 4,2 –0,7 
4. Торгівля – туризм 25,5 20,8 9,5 –2,7 –5,3 

4.1. Оптовий і роздрібний продажі 27,1 24,9 13,6 –4,2 –7,6 
4.2. Готелі та ресторани 18,9 3,3 –11,3 7,1 7,7 

5. Транспорт – зв’язок 8,8 14,2 –0,7 –3,6 0,3 
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Продовж. табл. 3  
Рік 

Сектор 
2004 2005 2006 2007 2008 

6. Фінансові організації –0,3 4,2 8,9 6,3 8,6 

7 .  Володіння жилими приміщеннями 2,4 3,4 20,1 4,6 2,7 

8. Ділові та побутові послуги 26,0 19,1 12,5 6,6 5,0 
9. Державні служби 5,2 6,8 2,4 8,2 6,4 

10. Мито на імпорт 46,8 29,7 –0,6 12,3 –6,1 

11. ВВП 14,2 13,8 12,7 2,8 –1,7 

12. Показник чистого прибутку з-за кордону 88,5 7,4 34,1 –47,3 –15,8 
ВНП 15,4 13,5 13,2 1,5 –1,9 

Джерело: Державна організація планування ТРПК. 
 
Аналіз 2004–2007 рік показав, що працевлаштування та його час-

тка в економіці знизилися з 3,9 % (3 403 особи) у 2004 році до 3,5 % 
(3 142 особи) у 2007 році (табл. 4). 

Таблиця 4 
Розподіл працюючого населення за секторами економіки 

Сектор 2004 р. % 2005 р. % 2006 р. % 2007 р. % 
1. Сільське господарство, лісівництво, 
полювання, рибальство 7 278 8,4 4 681 5,5 4 378 4,8 3 170 3,5 

2. Гірнича промисловість,  
розробка кар’єрів 114 0,1 144 0,2 113 0,1 115 0,1 

3. Обробна промисловість 9 490 10,9 8 440 9,9 8 006 8,7 7 679 8,5 
4. Електрика, газ, вода 607 0,7 641 0,7 644 0,7 1 103 1,2 
5. Будівництво, громадські роботи 8 079 9,3 8 375 98 9 590 10,4 9 664 10,8
6. Оптовий і роздрібний продаж 14 130 16,3 14 563 17,0 16 757 18,3 17 340 193
7. Ресторани, готелі 5 039 5,8 4 942 5,8 5 755 6,3 5 493 61 
8. Транспорт, зв’язок, складування 5 289 6,1 5 378 6,3 5 250 5,7 5 017 5,6 
9. Фінансові організації 3 403 3,9 3 044 3,5 3 541 3,9 3 142 3,5 
10. Прибуток з нерухомості 3 595 4,1 4 261 5,0 3 319 3,6 4 120 4,6 
11. Державне управління 13 309 15,3 14 346 16,8 14 969 16,3 14 344 16,0
12. Послуги в сфері освіти 8 576 9,9 9 120 10,6 9 743 10,6 9 479 106
13. Медичне обслуговування 2 545 2,9 2 470 2,9 2 931 3,2 3 013 3,4 
14. Інші суспільні потреби 5 460 6,3 5 178 6,0 6 821 7,4 6 108 6,8 
Усього 86 914 100 85 583 100,0 91 815 100,0 89 787 100,0

Джерело: Державна організація планування ТРПК. 
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1.2. Базова структура  
У таблиці 5 показані основні статистичні дані банківського сектора 

ТРПК та обсяг ВВП.  
Таблиця 5 

Основна банківська статистика ТРПК (нові турецькі ліри) 
Рік 

 
2004  2005 2006 2007 2008  

1. Позики 1 172 537 569 1 569 924 603 2 321 298 754 2 734 718 246 3 431 095 820,00 

2. Активи 3 639 972 252 4 217 990 575 5 575 744 912 5944 161 316 6 770 322 163,58 

3. Депозити 3 228 713 962 3 632 739 927 4 681 269 785 4 937 348 215 5 563 202 311,63 

4. Акції 195 652 976 271 985 036 338 878 754 567 608 322 656 651 931,24 

ВВП 2456 744 085,7 3 070 380 966,6 39 880 997 055 4 604 292 065,9 5 093 947 185,8 

Джерело: Державна організація планування ТРПК – Центральний банк ТРПК. 
 
Користуючись даними таблиці 5, можна провести аналіз структу-

ри банківського сектора стосовно ВВП, що відображено на рис. 1. По-
рівняно з 2004 роком сумарні активи та сумарні депозити стосовно 
ВВП знизилися у 2008 році. З іншого боку, за цей же період співвід-
ношення сумарних позик до ВВП зросло. Причинами даного зростання 
можуть бути такі: 1) підвищення ефективності фінансового посередни-
цтва; 2) зниження рівня кредитного ризику.  

 

Рис. 1. Співвідношення структури банківського сектора ТРПК до ВВП 

Щодо структури балансового звіту банківського сектора ТРПК на 
рис. 2 можна простежити відповідні стовідсоткові співвідношення за 
період з 2004 до 2008 року. Значення депозитів у фінансових активах 
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зменшилося за цей період. Співвідношення сукупних позичок у межах 
сумарних активів зросло аналогічно зростанню співвідношення сума-
рних позик до сумарних депозитів. Зрештою, зростання співвідношення 
сумарних акцій до сумарних активів показує, що даний сектор підсилив 
структуру свого капіталу, щоб знизити схильність до кризи.  

 
Рис. 2. Співвідношення балансового звіту банківського сектора ТРПК 

2. pecrk“Šnpm` Š` m`ck“dnb` qŠprjŠrph  
b a`mjPbq|jPi qhqŠelP Špoj 

У ТРПК Центральний банк здійснює регуляторні та наглядові по-
вноваження відповідно до закону про Центральний банк та закону про 
банківську справу.  

Згідно з Законом про Центральний банк ТРПК № 41/2001 метою 
його є впровадження кредитно-грошової політики, що сприяє економіч-
ному розвитку, а також регулювання та нагляд за банківською системою 
поряд з планами розвитку та щорічними програмами. Задля досягнен-
ня головної мети здійснює усі трансакції, необхідні для регулювання 
та нагляду грошової і банківської систем Турецької Республіки Півні-
чного Кіпру. Центральний банк буде наділений повноваженнями та 
владою: здійснювати регулювання, беручи до уваги обов’язки та пов-
новаження, довірені йому сучасним законом і законодавством; нагля-
дати спільно за установами та організаціями, які підпорядковуються 
згаданим правилам, наскільки вони виконуються та чи чітка подана 
інформація. Центральний банк виконує обов’язки та здійснює повно-
важення, довірені йому сучасним законом, незалежно та під свою по-
вну відповідальність. У рамках планів розвитку та щорічних програм, 
згідно з вказаними планами, Центральний банк буде регулювати умови 
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обсягу, положення, характеру та забезпечення кредитів і відповідати 
загальній необхідності ліквідності так, щоб допомогти в досягненні 
економічних цілей і задач у рамках кредитної системи. При необхідно-
сті Центральний банк буде мати право здійснювати нагляд за допомо-
гою своїх інспекторів разом з відповідними банками, з’ясовуючи, чи 
використовуються кредити за призначенням. Відповідно до завдань 
стабільної економіки та задовільного рівня зростання Центральний 
банк може приймати рішення щодо інвестицій банків з точки зору кі-
лькості та якості та регулювати розподіл різних видів кредитування 
згідно з секторами та напрямками. Центральний банк має моніторити, 
вивчати та інспектувати фінансовий стан банків. Він має ужити необ-
хідних заходів та/чи проводити початкове розслідування з приводу 
обставин, які склалися. Центральний банк має перевіряти виконання 
трансакцій банками та іншими організаціями, заснованими для надан-
ня кредитів, згідно з діючим законом, законом про банки, законом про 
гербовий збір, законом про грошові та валютні операції, законом про 
іноземну торгівлю (регулювання та інспектування), діючих статусів та 
законів, пунктів правил та регулювання, уставних норм, рішень, повідо-
млень і декретів. Центральний банк вживає необхідних заходів та/чи 
починає розслідування. Від банків та організацій, які підлягають пере-
вірці, вимагається надати вчасно та в повному обсязі всю необхідну 
інформацію та документи особам, які перевіряють. 

Пункти стосовно повноважень щодо контролю за банками та змі-
цнення фінансової структури визначені у законі про банківську справу 
за № 39/2001. Впровадження цього закону та виконання інших законів 
стосовно банків та будь-якого контролю банківської трансакції, яка 
визначає та аналізує відношення і баланс серед активів, дебіторської 
заборгованості, власних фондів, зобов’язань, звітів щодо прибутку і 
збитку та інших факторів, які впливають на фінансову структуру, має 
безпосередньо здійснюватися інспекторами Центрального банку.  

Центральний банк уповноважений надавати всю інформацію, яку 
вважає за необхідну, стосовно виконання даного закону та інших зако-
нів; вивчати всі бухгалтерські документи, записи та документи банків, 
у той час як банки зобов’язані надати цю інформацію та підготувати 
дані записи та документи на перевірку. Кваліфікація, яка вимагається 
для аудиторських організацій, які будуть проводити аудиторську пере-
вірку спільно з банками у незалежному режимі і з повноваженнями 
міністерства, відповідального за фінансові операції та контроль звітів 
незалежного аудиту, буде визначена Центральним банком шляхом 
офіційного повідомлення. Центральний банк і незалежні аудиторські 
організації несуть відповідальність за збитки, яких вони завдають тре-
тім особам через дії, здійснювані ними згідно з даним законом. Якщо 
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в результаті проведеного аудиту виявиться, що будь-яка трансакція 
суперечить цьому закону, ухваленим домовленостям і резолюціям, які 
базуються на цьому законі, банківським принципам і практикам, які б 
піддавали ризику безпечну роботи банку, за умови каральних санкцій 
проти відповідних працівників банку, Центральний банк винесе попе-
редження відповідному банку по коригуванню сумнівних трансакцій, 
виконанню вчасно всіх уточнень, прийняттю необхідних заходів, щоб 
уникнути отримання повторних повідомлень. Банк має прийняти необ-
хідні заходи, запропоновані Центральним банком, та повідомити Цен-
тральний банк щодо вжитих заходів у встановлений проміжок часу. 
Якщо банк не приймає підписаних заходів та повторює трансакції, які 
могли б збільшити ризик безпечності його роботи, тоді, залежно від 
характеру та важливості трансакцій, Центральний банк буде уповнова-
жений ужити необхідних заходів. 

3. n0Pmj` bopnb`dfemm“  
rcndh a`gek| II  

r a`mjPbq|jPi qhqŠelP Špoj 

Банківський сектор ТРПК вживає певних заходів щодо впрова-
дження Базеля II, однак у зв’язку з цим не вистачає суттєвих елемен-
тів. Згідно з письмовим повідомленням Центрального банку ТРПК від 
9 серпня 2008 року були подані характеристики ринкового та опера-
ційного ризиків, які співвідносяться з компонентом І угоди Базель II. 
Однак на противагу головній меті Базеля II щодо впровадження більш 
вичерпного та відчутного до ризиків підходу банківських ризиків, щоб 
гарантувати, що регулятивний капітал має більш тісний взаємозв’язок 
з кредитними ризиками, угода Базель I все ще застосовується, щоб 
управляти кредитними ризиками при розрахунку мінімальних вимог 
до капіталу. 

Вище керівництво Центрального банку заявило, що хоч Централь-
ний банк має можливість ефективно здійснювати наглядовий процес 
(компонент ІІ угоди Базель II), він не використовується систематично.  

Третій компонент угоди Базель II у ТРПК виконується частково. 
Згідно з законом про банківську справу банки зобов’язані відсилати 
свої щорічні балансові звіти і звіти про прибутки та збитки за підписом 
президента чи помічника президента ради директорів; звіти мають бути 
затверджені незалежною аудиторською фірмою протягом місяця, зго-
дом – спільними зборами протягом перших чотирьох місяців наступ-
ного року для Центрального банку. Також ці балансові звіти і звіти про 
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прибутки та збитки мають бути заявлені принаймні у двох місцевих 
газетах. Однак додані до звіту таблиці відповідності капіталу (як сут-
тєвий елемент ринкової економіки з метою отримання оцінок ризиків) 
не передбачені до оприлюднення.  

bhqmnbjh 

ТРПК як невизнана міжнародною спільнотою держава має два спо-
соби, за допомогою яких можна потрапити у глобальний світ: 1) інтегру-
ватися економічно з Туреччиною; 2) стати повноправним членом ЄС 
після вирішення проблеми Кіпру. Як зазначалося вище, обидві альтер-
нативи мають спільне направлення, оскільки і ЄС, і Туреччина вирішили 
прийняти угоду Базель II. Отже, за будь-яких обставин Центральний 
банк як регуляторний та наглядовий орган ТРПК має вжити необхідних 
заходів щодо впровадження угоди Базель II. Зокрема, необхідно взяти 
до уваги трикомпонентну структуру Базеля II. Таким чином, вдоско-
налена організація системи управління кредитними ризиками, визна-
чення кількості вразливості до ризику і мінімальні вимоги до капіталу, 
який асоціюється з цими ризиками (компонент 1); проведення якісних 
оцінок з приводу здатності кожного банку вимірювати та впоратися із 
власними ризиками (компонент 2); зміцнення ефективної ринкової 
дисципліни шляхом розробки вимог про розкриття інформації стосов-
но банківського капіталу (компонент 3) – всього цього повинні до-
тримуватися при прийнятті угоди Базель II. Недоліки цих компонентів 
мають бути усунені у ТРПК, щоб не зіткнутися з проблемами при га-
рмонізації стандартів відповідності капіталу у міжнаціональному кон-
тексті.  

qohqnj kPŠep`Šrph  
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bqŠro  

За останні десять років словенський банківський сектор стоїть пе-
ред декількома викликами. Однією з найважливіших подій для всієї на-
ціональної економіки було пристосування до євро в 2007 р. Перехід та 
обмін валюти проходили спокійно та рівномірно. І населення, і економі-
ка країни швидко пристосувалися до нової валюти. Було декілька випа-
дків підвищення цін, особливо в секторах послуг та харчування [2]. 40 

У словенських банках процес адаптації до євро відбувався в різ-
них напрямках. Банки під час пристосування їх комп’ютерних опера-
ційних систем підтримувалися Асоціацією банків Словенії та Банком 
Словенії. Коли євро було введено, в банках продовжувалися подальші 
зміни. Вони повинні були належним чином пристосувати управління 
ризиками ліквідності і політику управління ліквідністю та управління 
іноземною валютою, тому що суб’єкти господарювання – резиденти все 
ще мали важливу частину своїх фінансових активів в іноземних валю-
тах, хоча певна частка заощаджень і змінилася на користь словенського 
толара. До того ж змінилися також інструменти монетарної політики. 
Словенські банки повинні були вивчити нові інструменти і процедури 
та адаптуватися до них, що було ще одним викликом. З іншого боку, 
були й переваги; банкам було легше управляти ризиком обміну валюти, 
тому що значна частина банківських боргів була тепер у національній 
валюті. 

Далі ми подаємо детальний опис банківського сектора в Словенії. 
По-перше, головні характеристики банківської системи будуть описані 
шляхом аналізу платежів, депозитних і кредитних функцій банківської 
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системи. У наступній частині ми розкриємо особливості реалізації бан-
ківського контролю, надамо інформацію щодо найбільш важливих ін-
ститутів банківського сектора. Частина четверта присвячена індикато-
рам розвитку банківської системи. Частини п’ята та шоста присвячені 
впровадженню та особливостям Базеля II. В останній частині зроблені 
заключні висновки та коментарі стосовно даної фінансової кризи. 

1. u`p`jŠephqŠhj`  
a`mjPbq|jnЇ qhqŠelh 

Словенські банки є фундаментальною основою національної еко-
номіки. Банки надають широкий спектр послуг для широкого кола 
клієнтів. Три головні функції банківського сектора – це платіжна, де-
позитна та кредитна. На основі детального аналізу ми побачимо, як ці 
функції виконуються словенськими банками, і розглянемо сучасний 
стан банківського сектора Словенії.  

1.1. Платіжна функція банківської системи Словенії 
Платіжна функція в Словенії здійснюється через комбінування 

платіжних систем, де є суттєвим співробітництво центрального банку, 
комерційних банків та інших юридичних осіб. Ключове завдання пла-
тіжних систем – сприяти платежам монетарних зобов’язань, які вини-
кають у результаті ділової активності юридичних осіб на товарному та 
фінансовому ринках. Користувачі платіжних систем очікують, що їх 
платежі будуть здійснюватися надійно, швидко та ефективно, дозво-
ляючи дебіторам платити їх борги кредиторам через ці системи. У са-
мому широкому розумінні платіжні системи складаються з інститутів, 
правил, процедур, інструментів і технологій, які допомагають переда-
ванні грошей самому широкому колу користувачів. Головними елеме-
нтами в цих системах є комерційні банки, центральний банк і зв’язки 
між ними. Структура поточних платежів у Словенії визначається за-
коном про платіжні трансакції (РТА, Official Gazette of the Republic of 
Slovenia No 30/2002), який визначає головні характеристики внутрішніх 
і зовнішніх платіжних операцій, а також мінімальні умови для провай-
дерів платіжних послуг у Словенії [3].  

У Словенії було декілька реформ платіжної системи за останні ро-
ки. Рішення стосовно діючої платіжної системи випливає з двокомпо-
нентної системи. Її перша версія була введена в 1998 р. Для обробки 
термінових трансферів і значних трансферів існувала Словенська між-
банківська платіжна система (SIBPS), в той час як для малих сум була 
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введена жиро-клірингова система (платіжна система, яка є багатосто-
ронньою системою платежів нетто). Обома системами оперував Банк 
Словенії. Еволюція платіжної системи відбувалася у подальшому під 
впливом інтеграційних процесів Європейського Союзу та євросистеми. 

Наразі перший компонент платіжної системи – це система для об-
робки значних за обсягами платежів. Після введення євро 01.01.2007 
Словенська міжбанківська платіжна система (SIBPS) припинила працю-
вати і була замінена системою TARGET. Національне підключення до 
цієї системи було здійснено через Fallbank Solution – RTGSplus System 
(система здійснення валових платежів у реальному часі) за допомогою 
Дойче Бундесбанку. Крім того, будучи прийнятим у німецьку RTGS- 
систему головним обробником (з точки зору бухгалтерського обліку), 
Банк Словенії також управляв своїм власним внутрішнім розрахунковим 
модулем (РНАМ), головним чином для платежів допоміжних систем і 
трансакцій постійно діючих послуг, після закриття системи TARGET 
в кінці дня. 19.11.2007 Словенія з першою групою країн перейшла на 
систему TARGET2 і почала застосовувати систему TARGET2-Slovenia. 
TARGET2-Slovenia є частиною багатоканальної системи TARGET2. 
Як існуючі системи SIBPS та RTGSplus, так і система TARGET2-
Slovenia забезпечує здійснення валових платежів в євро в реальному 
часі, з платежем у грошах центрального банку. У системі TARGET2-
Slovenia також оплачуються вимоги нетто та облігації, які вийшли з до-
поміжних систем, де Банк Словенії діє як агент платежу. 

Другий компонент платіжної системи Словенії, що забезпечує об-
робку невеликих за розміром платежів, це жироклірингова система, яка 
є багатоканальною системою платежів-нетто. Це електронна платіжна 
система, яка дозволяє здійснення невеликих за розміром кредитних пла-
тіжних доручень між самими учасниками та здійснення незначних сум 
(до 50 000 євро) кредитних платіжних як частини платіжних послуг, на-
даних учасниками своїм клієнтам. Платіж позицій нетто учасників жи-
роклірингової системи здійснюється в системі TARGET2 через сис-
тему поточних платежів, яка є передумовою участі в жирокліринговій 
системі. Платіжні доручення обробляються в жирокліринговій системі 
за принципом багатоканального клірингу. Базою для платежів є роз-
рахунок взаємних чистих вимог та чистих зобов’язань. Система інка-
сує партії невеликих сум кредитних платежів кожну годину. За кож-
ною інкасацією відбувається обробка платежу, тобто визначають чисті 
позиції і відповідно інформують учасників. Є п’ять платіжних циклів 
кожні дві години – між 8 годиною ранку та 4:30 вечора кожного робо-
чого дня, крім словенських національних свят і свят, що передбачені в 
системі TARGET. Інформація, яка надсилається учаснику в межах цього 
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часу, допомагає йому управляти його ризиками ліквідності, щоб забез-
печити свої нетто-позиції при наступному обмеженні платежу. На п’я-
тому обмеженні платежу учасники дебетуються/кредитуються в межах 
платіжного процесу. Ті, в яких є багатостороння чиста боргова позиція, 
безпосередньо дебетуються Банком Словенії (Banka Slovenije), який 
є агентом платежу. Після дебетування всіх боржників Банк Словенії 
(Banka Slovenije) кредитує платіжні рахунки всіх учасників з нетто-кре-
дитною позицією чистих вимог [3; 8]. 

Для обробки безготівкового платежу є декілька рішень на місці. 
Для кредитних трансферів, які все ще є домінуючою формою безго-
тівкових платежів, використовуються платіжні доручення. Вони є в 
електронному вигляді або паперовому і особливо використовуються 
юридичними особами та інвесторами для погашення їх фінансових 
зобов’язань за контрактами. Чеки та готівкові розрахунки у Словенії 
використовуються рідко. Але є різні типи платіжних карток, викорис-
тання яких все ще значно зростає, а також картки дебетово-кредитові, 
роздрібні та попереднього платежу. Дебетові картки, видані кредитними 
інститутами, можуть використовуватися терміналами АТМ та POS. 
Найбільш поширена картка з дебетовою функцією в Словенії – це ка-
ртка сумісного бренда BA/Maestro. Кредитні картки (такі як EuroCard, 
MasterCard, Visa, American Express, Diners Club) випускаються бага-
тьма банківськими та небанківськими установами і широко викорис-
товуються. Є декілька роздрібних карток, виданих некредитними уста-
новами, які в цілому використовуються для здійснення платежів у 
межах самого емітента. Обробка і кліринг АТМ/POS трансакцій, пла-
тіжних карток і обробка інших стандартизованих платіжних інструме-
нтів (спеціальних платіжних доручень, спеціальних дебетових дору-
чень на папері, прямих боргів, прямих кредитів і письмових доручень 
клієнта банку про проведення регулярних платежів) проводяться ком-
панією Bankart. Вона була заснована у грудні 1997 р., її власниками є 
банки. Функції Bankart узгоджуються між банками в сферах, де зага-
льні інтереси превалюють над конкуренцією [3; 8]. 

Словенія як член євросистеми бере участь у проекті SEPA (Single 
Euro Payments Area (Єдиний європейський платіжний простір), який 
стане реальністю, коли всі європлатежі в Єврозоні будуть вважатися 
внутрішніми платежами і коли повністю зникне різниця, яка ще існує 
зараз між національними та іноземними платежами. Національний план 
втілення SEPA був підготовлений Асоціацією банків Словенії (Bank 
Association of Slovenia), у той час як Банк Словенії (Banka Slovenije) до-
помагав створити необхідну організаційну структуру [9]. 
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1.2. Депозитна функція банківської системи 
Словенії 

Клієнти кладуть свої кошти на депозит у банк, тому що це надій-
ний спосіб не тільки їх зберегти, а й заробити на них відсоток і навіть 
мати можливість зняти кошти для особливих потреб. За менший від-
соток або без відсотків клієнти можуть зняти кошти в будь-який час, у 
будь-якому місці країни і за її межами. Надаючи такі послуги, банки 
виконують депозитну функцію в національній економіці. Прийом де-
позитів від населення в Словенії, згідно з законом про банки (the Law of 
Banking) (Official Gazette of RS, № 131/06), дозволяється тільки банкам і 
ощадним банкам з ліцензією від Банку Словенії (Banka Slovenije). При-
йом депозитів від населення означає прийом депозитів від непоінфор-
мованих осіб, які визначаються як фізична чи юридична особа, яка не 
має відповідних професійних знань і досвіду, потрібних для оцінки 
ризиків, пов’язаних з обслуговуванням депозитів. Непоінформованою 
особою буде вважатися будь-яка фізична або юридична особа, доки ре-
ципієнт платежу не доведе протилежне [13]. 

Прийом депозитів дозволяє банкам відігравати важливу роль в 
економіці завдяки їх залученню до платіжної системи, їх ролі як посе-
редників між вкладниками та позичальниками та їх функції провідни-
ків як агентів реалізації монетарної політики. Особливості банківської 
діяльності передбачають формування ризиків, пов’язаних з проблемами 
ліквідності та кредитоспроможності, оскільки вони трансформують ко-
роткострокові ліквідні депозити в довгострокові, і, відповідно, менш 
ліквідні кредити та інвестиції. Передбачається, що ризиком належним 
чином управляють так, щоб для вкладників можливі втрати були мі-
німальними. Однак те, що банки можуть мати проблеми, в цьому пла-
ні є цілком можливим. Потреба зменшити поширення ризиків призведе 
країни до встановлення сітки фінансової безпеки. Фінансова криза у бу-
квальному сенсі нагадала про важливість депозитних гарантій у сучас-
них економічних системах. Мережа фінансової безпеки зазвичай вклю-
чає пруденційне регулювання та нагляд, кредитора останньої інстанції та 
страхування (гарантування) депозитів. 

У Словенії гарантований депозит окремого вкладника є чистий 
баланс депозиту в день, коли були ініційовані процедури банкрутства 
для банку. Повна чиста сума гарантується з листопада 2008 до 31 груд-
ня 2010 р. як відповідь на зниження довіри до банківської системи. 
До цього періоду максимальна сума гарантованого депозиту становила 
22 000 євро. Чистий баланс банку й окремого вкладника по депозиту – 
це баланс всіх його депозитів, зменшений на всі зобов’язання банку. 
Гарантії підлягають тільки ті депозити, які засновані на: контракті з 
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управління трансакційним рахунком, ощадному депозиті, грошовому 
депозиті, депозитному свідоцтві або траншах за умови, що вони випу-
щені як зареєстровані цінні папери. У випадку злиття двох або більше 
банків вони обов’язково протягом п’яти робочих днів від дати опублі-
кування оголошення про злиття в реєстрі повинні повідомити своїх 
вкладників, що суми їх депозитів можуть перевищити суму гарантова-
ного депозиту у зв’язку із злиттям [3; 10].  

Банки і Республіка Словенія гарантують виплату депозитів у тому 
банку, де ініційована процедура банкрутства. Активи, які потрібні для 
виплати гарантованих депозитів у банку, де була ініційована процедура 
банкрутства, будуть виплачуватися іншими банками і філіями, що вхо-
дять до схеми гарантії депозитів у Республіці Словенії, а також самою 
Республікою Словенією [3]. 

1.3. Кредитна функція банківської системи Словенії 
Третя функція банківського сектора – це кредитна функція, яка 

означає, що банківська система надає кредит економічним суб’єктам, 
таким як домогосподарства, мікропідприємства, малі та середні підп-
риємства, корпорації, банки, фірми, які працюють з цінними паперами, 
фізичним та юридичним особам суспільного сектора та іншим. Для еко-
номіки країни кредит є суттєвим джерелом фінансування як інвестицій, 
так і споживання. В усьому світі позики є найважливішим джерелом 
зовнішнього фінансування бізнесу [14]. Це ж стосується і Словенії. По-
зики є превалюючим методом корпоративного фінансування і мають 
тенденцію до зростання. У 2007 р. частка поточного корпоративного 
фінансування становила 71 % від загальної суми позик. Разом з голов-
ною роллю банків у кредитному фінансуванні нещодавно фінансуван-
ня корпоративних клієнтів стимулювалося високим економічним зро-
станням. У той час як позики і торгові кредити превалювали серед 
поточного корпоративного, зміна структури корпоративних фінансо-
вих ресурсів визначається значною мірою змінами вартості акцій, ніж 
реальними угодами зі звичайними акціями [1]. 

У той час як прийом депозитів від фізичних осіб згідно з законом 
про банківську справу (Official gazette of RS, № 131/06) дозволяється 
тільки банкам та ощадбанкам з ліцензією від Банку Словенії (Banka 
Slovenije), надання кредитів може здійснюватися небанківськими фі-
нансовими установами, незважаючи на те, що в законодавстві ця пос-
луга визначається як банківська. Рівень концентрації ринку в Словенії 
значно вищий, ніж у середньому по Єврозоні, але розбіжність між ними 
зменшується. Вимірювання концентрації ринку банківських операцій 
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у небанківських секторах за допомогою індексу Герфіндаля–Хіршмана 
показує падіння з 1,393 в 2003 р. до 1,152 у 2008 р. для позик небанків-
ських секторів [2]. 

Згідно з традиційними теоріями управління ризиками з метою 
зменшення збитків у випадку неплатоспроможності боржника, у сло-
венських банках головним чином використовується застава майна при 
кредитуванні корпорацій та інших форм бізнесу. Форма та якість май-
нового забезпечення, що віддають у заставу кредитору, впливають на 
якість кредитного портфеля і тим самим наражають банк на кредитний 
ризик. У словенських банках також є незабезпечені кредити, головним 
чином, це споживчі кредити, незначні за розміром, або кредити, що на-
даються суб’єктам господарювання в особливих випадках. У 2007 р. ча-
стка незабезпечених кредитів становила 26,2 % для корпоративних 
кредитів і 4,5 % для іпотечних кредитів для населення (без споживчо-
го кредиту) [1].  

У Словенії співвідношення розміру позики до вартості застави 
визначається залежно від кредитного рейтингу (імовірності дефолту 
боржника – PD) для корпоративного сектора, водночас для домогос-
подарств співвідношення, скоріше за все, є фіксованим. Середнє спів-
відношення розміру позики до розміру застави (якщо такою є нерухо-
мість) становила 81,4 % у 2007 р. (63,3 % у 2006 р.) і для кредитів, 
забезпечених цінними паперами, 88,7 % у 2007 р. (86,7 % у 2006 р.). 
Для кредитів домогосподарствам, якщо як застава використовується 
нерухомість для нежитлових та житлових цілей, середнє співвідно-
шення позики до вартості коливається між 50 та 60 %, якщо ж заста-
вою є цінні папери, то це співвідношення становить 69,5 % для нежи-
тлових позик і 93 % для житлових позик [1]. 

Серед нових укладених позик у 2007 р. 47,5 % для небанківських 
секторів не було забезпечено. Використання нерухомості як забезпе-
чення має тенденцію до зменшення і становило 19,3 % у 2007 р., у той 
час як використання цінних паперів як забезпечення нових ухвалених 
позик різко зросло і становило 14,3 % на початку 2008 р. Незначна ча-
стина нових позик для небанківських секторів застрахована страхови-
ми компаніями, що становило 2,4 % в 2007 р. [1]. Страхові компанії 
відіграли важливу роль в історії банківського сектора Словенії, тому 
що вони страхували значну частку позик у минулому. Серед позик для 
домогосподарств значну частку забезпечення становить нерухомість. 
Використання цінних паперів як забезпечення як для корпоративних 
позик, так і для позик домогосподарств наражає банки на кредитний 
ризик значною мірою тому, що вартість такого забезпечення більш не 
стійка, ніж інші форми забезпечення, і метою такого кредиту часто 
були спекулятивні інвестиції в інші цінні папери.  
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Словенський банківський сектор зафіксував за останній час дуже 
значне зростання попиту на кредит як з боку домогосподарств, так і 
бізнесу, що було викликано високим економічним зростанням. Річний 
темп зростання позик домогосподарств становив у 2003 р. 8 %, а вже 
2007 р. – це період стабілізації щорічного зростання в розмірі 27 %. 
Фінансова криза вплинула на словенський банківський сектор, зок-
рема й за показниками зростання кредитів, так річний темп зростання 
позик для домогосподарств знизився в 2008 р. Кредитування корпора-
тивного сектора також зростало і досягло на кінець 2007 р. 35,9 % що-
річного темпу зростання, але поступовий спад було відмічено також і 
в корпоративному кредитуванні в 2008 р. [1].  

Різке зростання позик у банках Словенії було меншою мірою ре-
зультатом злиття та придбання компаній у зв’язку з консолідацією 
власності в словенській економіці, яка активізувалася за останні декі-
лька років. Річний темп зростання для OFIs та окремих нефінансових 
корпорацій, що вважалися втягнутими у діяльність злиття та придбан-
ня компаній, досяг у 2007 р. для інших фінансових корпорацій приб-
лизно 50 % і для нефінансових корпорацій майже 150 % [1]. 

2. nqnakhbnqŠP pe`kPg`0PЇ 
a`mjPbq|jncn jnmŠpnk~ 

Банківський сектор є одним з найбільш урегульованих секторів 
економіки. Головною установою, яка забезпечує регулятивну функцію, 
нагляд та управління банківським сектором Словенії, є національний 
центральний банк – Banka Slovenije. У деяких особливих питаннях ком-
петенцію з ним поділяють інші установи управління та нагляду за фі-
нансовими ринками, такі як Міністерство фінансів (МF) або Агенція 
ринку цінних паперів (SMA). Крім того, існує також співробітництво 
інших установ банківського сектора в Словенії. Крім вже згаданого 
центрального банку, MF і SMA, існує Асоціація банків Словенії, Агенція 
громадських юридичних записів і громадських послуг (Agency for Public 
Legal Records and Public Services), Податкова служба (Tax Office) і Служ-
ба захисту конкуренції (Competition Protection Office). Далі ми проаналі-
зуємо декілька з них та їх роль у банківському секторі. 

2.1. Центральний банк Словенії – Banka Slovenije  
Banka Slovenije був заснований як національний центральний банк 

згідно з законом про Банк Словенії, прийнятим 25.06.91. Він є незале-
жним і автономним стосовно розміщення його власних активів. Banka 
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Slovenije і члени правління є незалежними від будь-яких рішень, поло-
жень або інструкцій державних агенцій або інших установ, вони не за-
стосовують їх інструкцій або головних положень і безпосередньо ві-
дповідають перед парламентом Словенії. Banka Slovenije є членом 
європейської системи центральних банків (ESCB) і після введення євро 
01.01.2007 – членом євросистеми. Словенське законодавство повинно 
було змінитися у зв’язку з цим членством. У 2002 р. був адаптований 
новий закон про банк Словенії (Banka Slovenije), який вніс необхідні 
зміни у зв’язку з вступом Banka Slovenije до ESCB. Подальші зміни до 
закону були внесені у 2006 р. у зв’язку з введенням євро і приєднанням 
до євросистеми [3]. 

2.1.1. Цілі Banka Slovenije 
Banka Slovenije здійснює єдину монетарну політику євросистеми 

згідно з децентралізацією її втілення, спільно керує офіційними інозе-
мними резервами країн – членів ЄС – відповідно до угоди про утво-
рення ЄС. Крім завдань, які тісно пов’язані з членством в євросистемі, 
Banka Slovenije виконує декілька інших. Він сприяє ефективній роботі 
платіжних систем, намагається забезпечити фінансову стабільність шля-
хом нагляду, здійснює управління і виконує роль “останнього кредито-
ра в критичній ситуації”. Згідно з законодавством, яке визначає пози-
чки Банком Словенії (Banka Slovenije) для потреб, що не належать до 
втілення монетарної політики, Banka Slovenije може діяти як “креди-
тор останньої інстанції” [2].  

Banka Slovenije також уповноважений виконувати інші завдання, 
визначені законодавством: він може здійснювати операції за рахунками 
і виконувати платіжні послуги для установ (державних органів, суспі-
льних установ, учасників грошового ринку, інших фінансових інститу-
тів, KDD і біржових брокерів) і експліцитно уповноважений здійснюва-
ти наглядові функції за розрахунками та платіжними системами. Згідно 
з законом про Банк Словенії (Banka Slovenije) керує фінансовими і фіс-
кальними справами держави через єдиний рахунок казначейства, який 
знаходиться в Banka Slovenije, але при цьому відокремлений від фінан-
сових активів Banka Slovenije [3]. Для нашого аналізу найбільш важли-
вим завданням Banka Slovenije є банківський нагляд.  

2.1.2. Банківський нагляд у Словенії  
Це право (і зобов’язання) надано Банку Словенії (Banka Slovenije) 

згідно з Законом про банківську діяльність (Official gazette of RS, 
№ 131/06). Здійснюючи нагляд за словенськими банками, центральний 
банк бере до уваги всі інші закони, адміністративні правила і рекомен-
дації, надані ЄС, CEBS, BCBS або IMF. Вся необхідна інформація, яка 
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стосується тексту законів, регуляторних актів, адміністративних правил 
і загальних рекомендацій, адаптована до пруденційного законодавства 
та нагляду і стосується кредитних установ Словенії, є відкритою. Нагляд 
та контроль як вичерпна прозора політика спрямовані на те, щоб зро-
бити інформацію вчасно доступною всім зацікавленим сторонам, вра-
ховуючи кредитні установи, інвестиційні фірми, учасників ринку та 
клієнтів банку.  

Своїм наглядом Banka Slovenije намагається покращити фінансо-
ву стабільність на внутрішньому ринку, таким чином він допомагає 
фінансовій стабільності на міжнародній арені. Banka Slovenije відпо-
відає за ліцензування нової та існуючої компанії, яка є банком (вико-
ристовується термін “банк”) і надає банківські послуги. Клієнти банку 
можуть визначити наявність дозволу центрального банку по зеленому 
стікеру на вхідних дверях кожної філії. Банки і ощадбанки в Словенії 
уповноважені надавати банківські послуги, взаємно визнані послуги і 
додаткові фінансові послуги. Банківські послуги означають прийом 
депозитів від населення. Банк може бути заснованим тільки у вигляді 
публічної компанії з обмеженою відповідальністю або Європейської пу-
блічної компанії з обмеженою відповідальністю [13]. 

Крім підтвердження мінімальної суми банківського початкового 
капіталу (який становить 5 000 000 євро), до процесу ліцензування вхо-
дить також перевірка структури власності банківської організації, дире-
кторів і керівництва вищого рівня, його план роботи і внутрішнього кон-
тролю, заплановані фінансові умови та ін. Банк може вибирати дворівне-
ву систему управління, включаючи Раду управління і наглядову раду, 
або однорівневу систему управління з радою директорів. Членами Ради 
управління банку можуть бути особи, які були призначені на цю посаду 
та мають відповідну професійну кваліфікацію, характеристики та досвід, 
необхідні для управління операціями банку, і ті особи, які були визнані 
придатними до цієї роботи за остаточним рішенням [13].  

Banka Slovenije також надає повноваження на одержання кваліфі-
каційного володіння капіталом банку, повноваження на укладання до-
говору з акціонерами і повноваження на утримання офісу членів Ради 
управління банку. Рішення надати ці повноваження чи відмовити в 
них приймається членами управлінської ради Банку Словенії (Banka 
Slovenije), базуючись на висновках ліцензійної комісії та комісії управ-
лінської ради Банку Словенії (Banka Slovenije) для підготовки результа-
тів щодо надання повноважень на утримання офісу членам Ради управ-
ління банку [2].  
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Банківський нагляд спрямований на визначення того, чи може 
банк працювати згідно з правилами управління ризиками, чи мають 
банки адекватні організаційні структури, стратегії, процеси та механі-
зми, щоб відповідати всім необхідним критеріям і адміністративним 
та іншим правилам, установленим законодавством Словенії. Головна 
мета наглядового процесу, який здійснюється Банком Словенії (Banka 
Slovenije), є оцінювання ризиків, які формує або може сформувати банк 
у процесі своєї діяльності, а також оцінювання його фінансового стану 
і ризиків, які формує або може сформувати банк у результаті своїх 
стосунків з іншими особами в межах банківської групи. Banka Slovenije 
може одержати цю оцінку в ході інспектування та безвиїзного нагляду. 
Контролюючі особи мають регулярні контакти з керівництвом бан-
ку і отримують інформацію про поточний стан операцій банку. Banka 
Slovenije визначає періодичність та деталі перевірки і оцінювання окре-
мих банків, ураховуючи розмір і важливість банку в межах системи, 
а також особливості, обсяг і складність трансакцій, здійснюваних бан-
ком, і на основі принципу пропорційності.  

Слід зазначити, що перевірка й оцінювання окремих банків здій-
снюються не менше одного разу на рік. Відповідно до Закону Словенії 
про банківську діяльність [13] Banka Slovenije може, коли це необхід-
но, для досягнення мети банківського нагляду вимагати певні звіти та 
інформацію від відповідальних осіб і проводити операційний аудит. 
Такими відповідальними особами є ті, хто має тісні стосунки з бан-
ком, ті, з ким банк здійснює значну частину своїх ділових операцій, і 
власники капіталу банку. 

Банківський нагляд перевіряє відповідність вимогам мінімально-
го капіталу банку. Ми присвячуємо темі вимог капіталу банку наступ-
ну частину (Basel II). Через наглядову систему центральний банк на-
магається перевірити політику банку, методи і процедури, пов’язані з 
наданням позик і здійсненням інвестицій, поточним управлінням по-
зиками і інвестиційними портфелями, роботою і процедурами на міс-
цях, включаючи жорсткі правила “вивчення клієнта” (“знаю, хто є клі-
єнт, або знаю свого клієнта”), які сприяють впровадженню в практику 
високих етичних і професійних стандартів у фінансовому секторі і по-
переджають про використання банку у своїх цілях, навмисно чи нена-
вмисно, кримінальними структурами. Все це здійснюється з однією ме-
тою, щоб краще оцінити загальний ризик банківського бізнесу.  

Банк Словенії може вжити стосовно банку таких наглядових за-
ходів, як рекомендація та застереження, наказ усунути порушення, 
додаткові засоби для впровадження правил управління ризиками, від-
кликання уповноваження або дозволу, призначення спеціальної адмі-
ністрації, інституту ліквідації, рішення на підставі банкрутства [13].  
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Для ефективного здійснення банківського нагляду Banka Slovenije 
співпрацює з іншими двома словенськими наглядовими установами 
(Агентство страхового нагляду та Агентство ринку цінних паперів) у 
формі обміну інформації між ними. Правила спільної співпраці між 
наглядовими органами регулюють співпрацю між зазначеними уста-
новами. Від наглядових установ вимагається інформувати відповідну 
наглядову установу, якщо вони ідентифікують будь-які порушення, 
які підпадають під юрисдикцію інших установ [2]. 

2.2. Асоціація банків Словенії 
Асоціація банків Словенії (BAS) була заснована комерційними 

банками і ощадбанками. Вона була створена, щоб зробити банківсь-
кий бізнес більш ефективним у тих галузях, де співробітництво між 
банками взаємовигідне як для банків, так і для клієнтів, маючи на ува-
зі підвищення ділової активності банків її членами, покращення резуль-
татів їх діяльності, і для пошуків найкращих варіантів практичної діяль-
ності та ділової етики. Асоціація є неприбутковою організацією [16]. 

Головними завданнями BAS є захист спільних інтересів її членів 
у відносинах із державою і фінансовими органами шляхом виконання 
численних завдань на користь її членів, які є важливими для їх банків-
ських операцій, пропонуючи (однорідність) одноманітність, модерні-
зацію, організацію, робочі технології і стандартизацію всіх фінансо-
вих операцій, які здійснюють члени асоціації, надання фінансових та 
юридичних консультацій експертів від імені їх членів, розробку прое-
ктів у галузі досліджень і розвитку фінансових операцій та банківсь-
кого сектора, організацію професійного тренінгу банківського персо-
налу, організацію інформаційної та видавничої діяльності [17]. 

BAS брала участь у розробці та реалізації ряду важливих проек-
тів, зокрема таких, як допомога при введенні євро, запровадження ви-
мог Basel II, IFRS (міжнародні фінансові звітні стандарти), SISBON 
(Словенське кредитне бюро) або SEPA (єдина територія європлатежів) – 
у складі відповідно до створених робочих груп. 

2.3. Агенція ринку цінних паперів 
Словенська агенція цінних паперів надає дозволи та проводить 

нагляд і здійснює свої уповноваження згідно з законом про ринок фі-
нансових інструментів. Вона має повноваження видавати ліцензії ін-
вестиційним фірмам (брокерським компаніям і банкам, які надають 
інвестиційні послуги в сфері цінних паперів), інвестиційним фондам і 
компаніям з управління активами, Люблянській фондовій біржі (the 
Ljubljana Stock Exchange (LJSE)) та KDD. Вона також уповноважує 



 

137 

емітентів цінних паперів, у контексті пропозицій цінних паперів гро-
мадськості і згідно з законом про поглинання, уповноважує інших 
учасників, ніж емітенти цінних паперів, продавати запропоновані цінні 
папери. Агенція ринку цінних паперів (SMA) здійснює нагляд за опе-
раціями на ринку цінних паперів та за учасниками ринку [8].  

3. Pmdhj`Šnph pngbhŠjr  
a`mjPbq|jnЇ qhqŠelh 

Після того як Словенія стала незалежною державою в 1991 році, 
її банківський сектор впевнено розвивався, здійснив багато змін – від 
змін форм власності до довгострокового пристосування до ринкових 
відносин у перехідній економіці. Всі зміни були підтримані центральним 
банком, який проводив свою незалежну монетарну політику з власною 
валютою.  

У структурі активів фінансової системи Словенії банківському се-
ктору належить понад 72 %. Інші 28 % належать небанківським фінан-
совим установам: страховим компаніям, пенсійним фондам, інвести-
ційним фондам, лізинговим та брокерським компаніям, компаніям з 
управління активами та ін. Серед небанківських фінансових установ 
найбільша частка належить страховим і лізинговим компаніям (8,3 та 
8,6 % відповідно). Порівняно з Єврозоною (57 %) у Словенії цей від-
соток значно більше, що свідчить про важливу роль банків у фінансовій 
системі Словенії. Незважаючи на зростання своїх показників, інститу-
ційні інвестори відіграють значно меншу роль в оптимізації структури 
фінансових активів і заощаджень. Словенська фінансова система (без 
центрального банку) має фінансові активи на кінець 2007 року в роз-
мірі 177 % ВВП, що становить тільки 40 % фінансової системи Євро-
зони. Більший відсоток мають банківські установи (банки та ощадбан-
ки), що становить понад 125 % ВВП Словенії. Загальний розмір активів 
банківських установ на кінець 2007 року становив 42,2 млрд. євро [1; 2]. 

За останні декілька років банківська система Словенії значно збі-
льшилася. Щорічне зростання суми активів банківського сектора від-
бувалося поступово – понад 2 % на початку 2004 року до понад 25 % 
на кінець 2007 року. Банки мають значний обсяг ресурсів, що залуча-
ються на міжбанківському ринку в основному в іноземних банках, 
оскільки зростання попиту на кредит не зумовлюється тільки зростан-
ням депозитів [2]. 

Словенський банківський сектор складається з 24 банків та 3 ощад-
банків, яким надані повноваження Центральним банком надавати бан-
ківські послуги, взаємно визнані послуги та додаткові фінансові пос-
луги (табл. 1).  
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Таблиця 1 
Загальні активи, темпи зростання та частка ринку банків Словенії 

Банк 
Загальні  
активи  

(EUR 000) 

Номінальне  
зростання 2007/2006,  

% 

Частка ринку 
на 31.12.2007,

% 
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana 12 945 034 24,28 30,7 
Nova Kreditna banka Maribor d.d., Maribor 4 218 792 14,98 10,0 
Abanka Vipa d.d. 3 439 008 20,17 8,2 
Banka Celjed.d. 2 305 449 17,64 5,5 
SKB banka d.d. 2 295 677 10,08 5,4 
Banka Koper d.d., Koper 2 239 211 20,09 5,3 
UniCredit Banka Slovenija d.d. 2 132 695 -2,50 5,1 
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 1 906 206 68,30 4,5 
Gorenjska banka d.d., Kranj 1 732 976 16,14 4,1 
Raiffeisen banka d.d. 1 259 559 31,51 3,0 
SID banka d.d., Ljubljana 1 248 711 0,00 3,0 
Probanka d.d. 1 041 857 29,47 2,5 
Banka Sparkasse d.d. 886 628 23,39 2,1 
DeMna banka Slovenije d.d. 756 905 24,12 1,8 
Factor banka d.d. 630 760 20,01 1,5 
Postna banka Slovenije d.d.,  
NKBM Banking Group 629 309 10,85 1,5 

Volksbank-Ljudska banka d.d. 618 324 27,55 1,5 
Bawag banka d.d. 596 297 54,92 1,4 
NLB Banka DomZale d.d.* 451 177 4,59 1,1 
NLB KoroSka banka d.d.* 364 453 3,19 0,9 
NLB Banka Zasavje d.d.* 257 012 1,00 0,6 
BKSbankAG, bank branch 196 194 100,37 0,5 
Zveza bank, Ljubljana branch 22 776 94,16 0,1 
RCI Banque Societe Anonyme, bank branch 22 709 0,00 0,1 
Всього 42 194 719 24,58 100,0 

Примітка. Банки стають частиною Nova Ljubljanska banka d.d., Любляна за 
даними на 1 січня 2008. 

Джерело: Банк Словенії. 
 
Крім цього, є декілька філій державних кредитних установ EEA, 

3 представництва кредитних установ і декілька державних спеціалізо-
ваних фінансових установ ЕЕА, які обслуговують банківську діяльність 
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у Словенії. Банки залишаються найголовнішими фінансовими посеред-
никами, в той час як відсоток ощадбанків, філій і представництв є не-
значним. Ринкова частка банків у сфері банківських послуг на кінець 
2007 року становила 99,4 % від суми активів. Словенські банки і ощад-
банки традиційно разом домінують у фінансовій системі Словенії, оскі-
льки словенська економіка ще дуже орієнтована на банки.  

Незважаючи на провідну роль банків у фінансовій системі Сло-
венії, відставання від інших країн Єврозони є найбільш значним у ба-
нківському секторі, але воно поступово зменшується. Причинами цьо-
го відставання можуть бути не тільки відносно висока концентрація 
ринку, але й незначний розвиток фінансового сектора, обмеженість 
внутрішнього фінансового ринку та обмеженість інших джерел фінан-
сування. Більший розрив по іпотечному кредитуванню насамперед є 
наслідком низького рівня розвитку банківських продуктів у цьому на-
прямку в минулому, приватизація житла та його фінансування в ми-
нулому та нерозвинена інституційна структура, де поступове покращен-
ня відбулося тільки за останні роки [7]. 

У банківському секторі Словенії традиційно домінували державні 
банки. Ця структура змінилася завдяки процесу приватизації (табл. 2). 
На кінець 2007 р. центральний уряд володів 15,1 % банківського сек-
тора у вигляді акціонерного капіталу та 18,6 % загальних активів, інші 
особи (резиденти) володіють у структурі власності банківської систе-
ми 47,2 % від загального обсягу акціонерного капіталу або 39,8 % за-
гальними активами. Інша частка в структурі власності належить нере-
зидентам. 

Таблиця 2 
Структура власності банківського сектора Словенії,  

% акціонерного капіталу 
За станом на 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 

Нерезиденти (понад 50 % контролю) 19,4 27,7 26,7 

Нерезиденти (менше 50 % контролю) 15,5 10,0 11,0 

Центральний уряд 18,2 17,9 15,1 

Резиденти, крім центрального уряду  46,9 44,4 47,2 

Джерело: Банк Словенії. 
 
Значне зростання загальних активів у банківському секторі Слове-

нії за останні кілька років супроводжувалося зростанням середньої до-
хідності акціонерного капіталу з 12,6 % у 2002 р. до 16,3 % у 2007 р., у 
той час як валовий прибуток на капітал зменшився від 5,3 % в 2002 р. 
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до 3,8 % у 2007 р. З іншого боку, процентний коефіцієнт прибутковості 
зменшився з 3,4 % у 2002 р. до 2,2 %, непроцентний коефіцієнт прибу-
тковості також зменшився з 1,83 % у 2002 р. до 1,64 % у 2007р. Банкам 
вдалося зменшити експлуатаційні витрати з 3,2 % в 2002 р. до 2 % у 
2007 р. стосовно середньозважених активів. Показник достатності капі-
талу з 2003 р. коливався між 11,2 і 10,5 і досяг у кінці 2007 р. 11,2. На 
початку 2008 р. банки впровадили вимоги Basel II, який може поступо-
во змінювати це співвідношення [2] (табл. 3). 

Таблиця 3 
Показники результатів діяльності банків, % 

Рік 
Показник 

2005 2006 2007 
ROA 1,00 1,25 1,36 
ROE 12,72 15,07 16,28 
CIR 61,74 57,76 52,72 
Відсотковий прибуток банку на активи,  
що приносять відсотковий прибуток 2,62 2,37 2,31 

Відсотковий прибуток банку на суму активів 2,42 2,19 2,15 
Безвідсотковий прибуток банку 1,60 1,67 1,64 
Валовий прибуток до співвідношення середніх активів 4,02 3,86 3,79 

Джерело: Банк Словенії. 
 
Прибутковість банків у банківській системі Словенії зросла за 

останні роки (див. табл. 3). Можливо, існуюча фінансова криза матиме 
значний вплив на результати діяльності банківського сектора. На на-
шу думку, не тільки негативні тенденції на глобальному та внутріш-
ньому фінансових ринках, але й придбання менеджерами контрольного 
пакета акцій своїх компаній буде впливати на показники результатів 
діяльності банків у 2008 та 2009 рр. 

4. menauPdmPqŠ| bopnb`dfemm“ bhlnc 
a`gek“ PI r a`mjPbq|jr dP“k|mPqŠ| 

Сучасна криза на фінансовому ринку виявила серйозні проблеми 
в сфері нагляду та регулювання фінансових установ. Одним з момен-
тів, який жваво обговорювався останнім часом, було введення правил 
Basel II, які вважаються такими, що підтримують процес стабілізації 
фінансового і особливо банківського сектора. Словенія прийняла но-
вий договір про капітал (Basel II) через директиви ЄС 2006/48/ЄС і 
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2006/49/ЄС. У статусі нового члена ЄС Словенія впровадила директи-
ву вимог до капіталу (CRD) у національне законодавство. Словенсь-
кі банки збираються впровадити нові вимоги до капіталу не пізніше 
01.01.2008, як і банки в інших країнах. 

Переглянутий міжнародний договір про капітал, який надає більш 
важливу роль кредитним рейтингам, означає наступний крок до вдос-
коналення якості банків та управління ризиками. Не тільки банківські 
внутрішні інструменти управління ризиками покращаться, але також і 
рейтингові агенції поширили свою діяльність на інші боргові продукти 
і запропонували різні варіанти або удосконалили їх традиційні проду-
кти. У деяких випадках, таких як оцінка структурованого боргу, конце-
пція кредитного рейтингу по суті, залишилася такою ж, як це було й ра-
ніше, хоча при цьому борговий продукт може бути більш складним [12].  

Хоча впровадження угоди Basel II продовжує поширюватися в рі-
зних країнах, є деякі відмінності між офіційним договором і націона-
льними законодавствами. Це характерно і для Словенії. Basel II споча-
тку не враховував малі банки або малі національні банківські ринки. 
До банківського сектора Словенії ввійшли іноземні банки. Як і в бага-
тьох країнах, що розвиваються [15], це підвищило конкуренцію, ефек-
тивність і покращило фінансову стабільність. Ці “міжнародно активні” 
банки є саме тими банками, які будуть впроваджувати найбільш пере-
дові підходи Basel II на міжнародній консолідованій базі [12]. 

Отже, ми можемо зробити висновок, що відхилення від офіційного 
договору є незначними. Головним чином вони з’явилися як наслідок 
розходжень між директивою ЄС і офіційним договором. Розходження з 
офіційним договором з’явилися через специфіку європейського банків-
ського сектора. В ЄС головним занепокоєнням стосовно впровадження 
Basel II є те, що банк не повинен втратити конкурентоспроможність 
через Basel II. Різниця в розмірах банків в ЄС величезна. Basel II міг 
розмістити банки різних розмірів на різні сприятливі для них позиції. 
Hakenes and Schnabel (2005) доводять, що втілення підходу IRB вима-
гає значних першочергових інвестицій у технології управління ризи-
ками, що може утримувати малі банки від вибору підходу IRB. У цьому 
випадку тільки великі банки отримають прибуток від зменшення вимог 
до капіталу (і, відповідно, маржинальних витрат) для безпечних позик 
при підході IRB.  

Необхідність змін у законодавстві Словенії порівняно з договором 
набагато більша при застосуванні підходу IRB, ніж при стандартизова-
ному підході. Причина може полягати в тому, що банки ще не набули 
достатнього досвіду у впровадженні більш складних методик кількісної 
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оцінки ризику, які вимагаються при підході IRB. Але це є тільки пере-
хідною проблемою. Більшість банків знають про це і не намагаються 
спростити регулювання, а намагаються скоріше вивчити сучасні техно-
логії управління ризиками та їх переваги, і в цьому сенсі можуть через 
декілька років покращити свою конкурентоспроможність.  

5. nqnakhbnqŠP bopnb`dfemm“ 

Процес впровадження стандартів Basel II в Словенії розпочався 
задовго до 2008 р., коли банки почали повністю підпорядковуватися 
правилам нових вимог щодо капіталу, відомих як Basel II. Вплив Basel 
II на банківський сектор країни оцінювався Банком Словенії і Асоціа-
цією банків у 2003 р. Кількісне дослідження впливу в Словенії (SiQIS) 
ґрунтується на даних з вересня 2003 р. На жаль, це дослідження було 
зроблено до того, як банки здобули всі необхідні знання та дані про 
Basel II, тому SiQIS мало на увазі тільки самі прості підходи, яким є 
стандартизований підхід для кредитного ризику і простий підхід для 
операційного ризику. У SiQIS словенські банки підрахували, що тіль-
ки 1 % словенських компаній у портфелі банків має відповідний зов-
нішній кредитний рейтинг, необхідний для стандартизованого підходу. 
Головною проблемою при проведенні цього дослідження була велика 
нестача даних у банках. Більшість банків розпочали збирати додаткові 
дані після 2003 р. За результатами трьох сценаріїв, Банк Словенії на-
магався визначити, яка національна свобода дій була б найбільш до-
речною для банківського сектора Словенії. Згідно з SiQIS, вимоги до 
капіталу у словенських банках у середньому зростуть, якщо взяти до 
уваги ті прості підходи. Банки могли б зацікавитися втіленням IRB у 
майбутньому і зменшити вимоги до капіталу.  

Коли Банк Словенії опублікував проект законодавства в 2006 р., 
словенські банки взяли активну участь у створенні вищезгаданого за-
конодавства в рамках Асоціації банків Словенії, спостерігаючи та коме-
нтуючи рішення Банку Словенії. Деякі пропозиції банків були впрова-
джені в нове законодавство, в той час як з деяких питань Банк Словенії 
тільки надав пояснення. Словенські банки головним чином надавали 
пропозиції щодо того, що може бути сприятливим для словенського 
ринку; але Банк Словенії зобов’язався, як мінімум, впровадити CRD. 
Як член ЄС Словенія не могла вирішувати на основі аналізу витрат-
прибутків наслідків впровадження Basel II на її національний банківсь-
кий сектор [12]. Banka Slovenije почав проводити систематичний мо-
ніторинг підготовки банків і ощадбанків до введення правил Basel II 
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у 2007 р. Внутрішня методика центрального банку була розроблена до 
того, як була здійснена перевірка банків і ощадбанків [1].  

У 2007 р. ми намагалися підрахувати наслідки впровадження 
Basel II у банківському секторі Словенії у нашому власному огляді. 
Ми бачили, що словенські банки були готові до впровадження Basel II 
під час проведення огляду. Ми думаємо, що ці результати покажуть 
наслідки реального Basel II для банків. Ми отримали відповіді на наші 
питання від 8 банків. Це небагато. Ми виходимо з того, що деякі бан-
ки, особливо дуже малі, не готові дати відповіді, тому що вони не хо-
чуть розкривати будь-яку інформацію про внутрішні стратегії управ-
ління ризиками. Але банки, які відповіли, разом мають частку ринку 
близько 71 %. Отже, відповіді на наші питання, незважаючи на малу 
кількість банків, вважаються доволі репрезентативними, щоб сформу-
лювати думки про словенський ринок [12]. 

Ми намагалися створити загальну картину позитивних і негативних 
наслідків Basel II для банківського сектора Словенії в цілому. Напевно, 
ці наслідки значні, вони проявляться найближчим часом. У нашому 
огляді 75 % банків оцінюють вплив Basel II позитивно. Інші оцінюють 
цей вплив як негативний або як позитивний і негативний. Банки відмі-
тили зростаючу прозорість, покращення практики управління ризиками, 
більший вплив банку на вимоги до капіталу, покращену об’єктивність 
при прийнятті бізнес-рішень, стимулювання досліджень, розвиток і ада-
птацію провідних технологій сучасного управління ризиками. Базую-
чись на пропозиціях, зроблених словенськими банками, ми можемо про-
довжити список позитивних наслідків, які очікуються найближчим 
часом: динамічне управління портфелем і випереджаюче оцінювання 
ризиків, більш широке використання хеджування та деривативів, зрос-
таюче використання критеріїв якості діяльності, заснованих на ризику, а 
також оцінці, заснованої на ризику [12]. І це позитивно. 

З іншого боку, існують і негативні наслідки, згадані словенськими 
банками. Всі словенські банки зазнали надмірно високих витрат, пов’я-
заних з упровадженням Basel II, економія за рахунок зростання вироб-
ництва ще не могла з’явитися тому, що пройшло ще мало часу, і всі 
банки є відносно малими порівняно з банками інших країн ЄС. Менші 
банки потребують більше часу для того, щоб оцінити, чи окупляться 
передові підходи взагалі. А якщо це так, то в подальшому належним 
чином розвинути їх і втілити в життя. Крім прямих витрат, всі банки у 
нашому огляді зазначають високі альтернативні витрати. Словенські 
банки не мають висококваліфікованих експертів в аналітичному депа-
ртаменті та департаменті управління ризиками, які б працювали лише 
над впровадженням Basel II. Крім цього, є мало кандидатів на ринку 
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праці, що мають належні знання та досвід для миттєвого приєднання 
до груп управління ризиками [12]. 

Щоб позитивні наслідки стали реальністю, все ще потрібно бага-
то працювати у багатьох напрямках. До Basel II у більшості словенсь-
ких банків було дуже мало знань щодо передових технологій управлін-
ня ризиками. У нашому огляді 62 % банків оцінюють існуючі знання 
таких технологій у банківському секторі Словенії як незадовільні (оці-
нка 2) за шкалою від 1 до 4, де 1 – найгірший результат, а 4 – найкра-
щий. 25 % банків оцінили їх в 1 бал, а 13 % – в 3 бали. У словенських 
банках діяльність, пов’язана із вдосконаленням технологій управління 
ризиками, була завжди завданням, яке відкладалося на потім. Тепер, у 
зв’язку із впровадженням Basel II, банки під впливом зовнішнього фак-
тора повинні вдосконалювати свою політику управління внутрішніми 
ризиками і, як наслідок, покращувати системне розуміння всіх ризиків, 
які формуються у банківській діяльності. Всі банки, які відповіли на 
наші питання, вже відокремили і створили незалежний підрозділ, або 
департамент управління ризиками, де фахівці працюють тільки над 
питаннями управління ризиками [12].  

Перед підготовкою втілення проектів Basel II і остаточного варі-
анта Basel II 25 % банків вже використовували (деякі) сучасні техно-
логії управління ризиками. Банки, які вже використовували сучасні 
технології, стверджують, що Basel II не вимагає значних змін у їх вну-
трішній політиці управління ризиками. Банки, які не використовували 
сучасні технології до цього або використовували їх частково, у 83 % 
випадків планують розвинути їх у майбутньому. Навіть якщо Basel II 
не вимагав би використання передових технологій управління ризиками 
для оцінки регуляторних вимог до капіталу, банки, можливо, впро-
вадили б деякі передові інструменти управління ризиками через їх 
внутрішню потребу в них (66 %). Спочатку словенські банки викорис-
товували більш прості підходи, такі як стандартизований підхід для 
кредитного ризику, згодом поступово перейшли до більш удосконале-
них, таких як IRB [12].  

75 % банків, які були респондентами в нашому огляді, розгляда-
ють значні витрати, пов’язані із впровадженням проектів Basel II, як 
інвестиції у покращення їх бізнесу та конкурентоспроможності і в той 
же час виконання регуляторних вимог, а не тільки як непотрібні ви-
трати, які накладаються на банк регулятором. Інші 25 % банків розг-
лядають витрати, пов’язані з впровадженням Basel II, як зайві, які на-
кладаються на банк регулятором. 87 % банків стверджують, що Basel 
II не викликав/або не буде викликати найближчим часом важливих 
змін у повсякденній роботі банку. 62 % банків стверджують, що Basel 



 

145 

II вимагає зміни політики для груп клієнтів (політики кредитування, 
ціноутворення тощо). У цих банках очікується зміна політики найбли-
жчим часом, особливо це стосується портфеля малих та середніх підп-
риємств (SME’s portfolio) – 38 % банків зазначили саме цей портфель. 
Директива з капіталу розглядає цей портфель як більш привабливий у 
нових правилах порівняно зі старими. Банки відчули цю перевагу ду-
же швидко. Таким чином, вони вже сьогодні змінюють свою політику 
стосовно SME’s. Інші банки не відповіли на це питання, або вони не 
очікують ніяких суттєвих змін у своїй політиці [12]. 

У результаті спілкування із представниками словенських банків 
ми можемо зробити висновок, що VAR-метод є найбільш популярним 
методом серед банків, але повне його впровадження в повсякденну 
практику все ще знаходиться на стадії становлення. У нашому огляді 
38 % банків відповіли, що відбуваються або будуть відбуватися зміни 
в стратегії їх торгового портфеля через Basel II [12]. Інструменти для 
управління операційним ризиком ще добре не розвинуті. За інформа-
цією, наданою банками, що входять до Асоціації банків Словенії на 
конференції з управління ризиками у жовтні 2007 р., банки почали ді-
яльність зі збору даних по операційних ризиках тільки кілька років то-
му (переважно у 2004 та 2005 рр.). Також при управлінні операційним 
ризиком банки використовують більш прості підходи (такі як підхід 
базового індикатора) на початку і продовжують застосовувати більш 
прогресивний підхід у майбутньому. 

Половина словенських банків оцінює на сучасному етапі співро-
бітництво Банку Словенії з банками щодо впровадження Basel II як 
хороший результат (оцінка “3” на шкалі від 1 до 4, де 4 – це найкращий 
результат), інша половина оцінює це співробітництво як поганий (25 %) 
або дуже поганий результат (25 %). 62 % словенських банків не вважа-
ють, що можуть суттєво змінитися існуючі правила. На думку ж фахів-
ців Банку Словенії, регулювання капіталу в країні зміниться найближ-
чим часом. Банку Словенії (як і іншим регуляторам в усьому світі) також 
потрібно багато зробити, щоб завершити розробку стандартів і підходів 
для контролю і нагляду згідно з новими підходами [12].  

Початкова робота була спрямована на вивчення правил введення 
Basel II у сфері кредитних, ринкових та операційних ризиків. Banka 
Slovenije встановив, що банки і ощадбанки належним чином організу-
вали свою роботу для введення нових вимог до капіталу, і що керів-
ники проекту отримали адекватну підтримку від управлінських рад 
банків і ощадбанків. У більшості банків підготовка була насамперед 
спрямована на впровадження нових правил щодо обліку і звітності з 
вимог до капіталу для специфічних ризиків, у той час як до 2007 р. 
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банки і ощадбанки не приділяли достатньо увагу другому та третьому 
компонентам Basel II [1]. 

Банки не мали значних труднощів при впровадженні нових пра-
вил обліку і звітності з вимог до капіталу для ринкових ризиків. Але 
перші операції щодо обліку та формування звітності здійснювалися 
вручну. Тому Banka Slovenije рекомендував, щоб вони запровадили 
відповідне інформаційне забезпечення цього процесу. На додаток до 
роботи по впровадженню нових правил обліку та звітності з вимог до 
капіталу для операційних ризиків зауважимо, що підготовка в цій сфері 
була дуже динамічною, і банки поступово встановили додаткові умови 
для удосконалення процесу управління операційними ризиками. Banka 
Slovenije видав банкам відповідні рекомендації із одночасним введен-
ням додаткової відповідальності за впровадження вимог щодо консо-
лідованої звітності. Для забезпечення зворотного зв’язку банкам та-
кож надіслали звіт по загальному дослідженню, яке було проведене 
після першого раунду перевірок [1]. 

У другому раунді перевірок у 2007 р. Banka Slovenije, на додаток 
до оцінки загального прогресу діяльності по впровадженню Basel II і 
перевірки втілення попередніх рекомендацій, перевірив стан діяльно-
сті банків і ощадбанків стосовно першого компонента Basel II (враху-
вання вимог до мінімального капіталу). Додаткова увага приділялася 
перевірці стану діяльності банків у другому компоненті (внутрішній 
процес оцінки адекватності капіталу) і в третьому компоненті (розк-
риття інформації). Після перевірок банкам надіслали зворотного листа 
з урахуванням ключових висновків і рекомендацій [1].  

Перевірки банків і ощадбанків показали, що впровадження вимог 
щодо капіталу для кредитних ризиків з використанням стандартизова-
ного підходу та нових форм звітності були завершені. Підрахунок вимог 
до капіталу і звітність по операційних ризиках були також впровадже-
ні. Banka Slovenije відзначив значний прогрес у процесі встановлення 
банками нової системи управління операційними ризиками. Робота по 
впровадженню другого та третього компонентів, яка головним чином 
збігалася з внутрішніми планами банків, була здійснена у більшості 
банків на кінець 2007 р. [1]. 

Декілька банків з контрольним пакетом акцій в іноземній власно-
сті вирішили розпочати використання сучасних підходів (IRB and/or 
AMA) найближчим часом для визначення вимог до капіталу. Ці банки 
беруть участь у спільному процесі прийняття рішень і є учасниками 
спільної звітності, яку материнський банк передає своєму регулятору. 
У таких випадках Банк Словенії (Banka Slovenije) бере участь у проце-
сі формування спільного рішення як національний регулятор. У 2007 р. 
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Банк Словенії отримав дві заяви від банків, що знаходяться в інозем-
ній власності, на впровадження сучасних підходів для підрахунку ви-
мог до капіталу для кредитних ризиків (IRB) та операційних ризиків 
(АМА). Очікується, що один банк буде використовувати сучасні підхо-
ди у дещо обмеженому вигляді уже в 2008 р. [1]. 

bhqmnbjh  

У словенському банківському секторі домінує декілька великих 
державних банків, які мають низьку прибутковість за регіональними 
стандартами. Результати їх роботи будуть все більше перевірятися та 
випробовуватися процесом фінансової інтеграції в ЄС, яка буде пог-
либлюватися, а також під впливом розвитку ринку капіталу. Базуючись 
на аналізі результатів роботи банківського сектора Словенії, ми вважа-
ємо, що словенські банки є одними із найменш ефективних банків Єв-
ропи. На ці результати може вплинути концентрація ринку і власності. 
Оскільки державні банки найменш ефективні, приватизація та інші за-
ходи щодо підвищення ефективності банків могли б мати суттєві пе-
реваги.  

Важливою характеристикою словенського банківського сектора є 
також те, що словенські банки дуже залежать від іноземних джерел 
фінансування – в основному від кредитів банків ЄС. У той же час, щоб 
підвищити прибуток, банки розширили свої виходи на регіони за ра-
хунок більш широкої маржі, як і решта країн колишньої Югославії. Цей 
тип поширення іноземного запозичення та надання позик зробив сло-
венські банки більш уразливими до відсоткової ставки і фондових ри-
зиків, у той час як надання кредитів у країнах з більшим ризиком під-
вищило кредитні та валютні ризики.  

Оскільки на словенському ринку капіталу домінують банки, вони 
залишаються менш розвиненими, ніж їх колеги в ЄС, і інтеграція фі-
нансового ринку з ЄС тільки розпочинається. Забезпечення інвести-
ційними інструментами та інвестиційна база залишаються вузькими, в 
той час як інфраструктура поступово інтегрує з ринками ЄС. Більш 
глибокі ринки капіталу і більша фінансова інтеграція з ЄС будуть сприя-
ти зростанню і фінансовій стабільності за рахунок забезпечення фі-
нансових альтернатив для компаній, особливо для малих і середніх пі-
дприємств, нових підприємств або вітчизняних підприємств з великою 
часткою запозичених коштів, з використанням кредиту і допоможуть 
диверсифікувати ризики і накопичити пенсійні заощадження.  

У даний час найголовнішим питанням є фінансова криза, яка вже 
обернулася спадом у Словенії і в усьому світі. Вона буде формувати 
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майбутні характеристики банківського сектора в Словенії. Головну роль 
у цьому процесі відіграє уряд, який впровадив нову законодавчу систему 
для відновлення довіри до фінансових ринків і забезпечення стабіль-
ності у словенському банківському секторі. Це включає, зокрема, до-
повнення до закону про державне фінансування і до закону про банків-
ську діяльність. 

Доповнення до закону про банківську діяльність включає систему 
гарантованих депозитів для забезпечення безлімітних гарантованих 
депозитів. Доповнення до закону про державне фінансування перед-
бачає надання гарантій для рефінансування вітчизняних кредитних 
установ (головним чином банків і ощадних банків). Додатково, що за-
позичення у держави також буде дозволено для фінансування капіта-
льних інвестицій і надання позик для кредитних установ, а також для 
страхових компаній і перестрахувальних компаній і пенсійних фондів, 
розташованих у Словенії. Також держава може викуповувати безна-
дійні борги у фінансових установ. Існуюча фінансова криза прийшла в 
той час, коли у Словенії вводиться Базель ІІ. Базель ІІ вимагає від ба-
нків накопичувати більше капіталу тоді, коли вони зазнають високого 
ступеня ризиків. Але зараз з’явилися заклики зробити правила ще більш 
жорсткими. До того ж, чому правила не пом’якшують наслідки від іс-
нуючого ринкового безладу? Суперечка, яка тривала декілька років, 
стосовно того, чи стануть правила панацеєю для фінансової кризи, чи 
загострять її, знову стала актуальною. Критичне питання, яке виникає, 
таке: чи є достатніми нові правила та дії уряду для стабілізації і забез-
печення здорової фінансової системи Словенії?  
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a`mjPbq|j` qhqŠel` 
peqorakPjh j`g`uqŠ`m  

Š` nqnakhbnqŠP  
ЇЇ qr) `qmncn pngbhŠjr 

1. u`p`jŠephqŠhj` a`mjPbq|jnЇ qhqŠelh 
peqorakPjh j`g`uqŠ`m:  

eŠ`oh qŠ`mnbkemm“ Š` qr) `qm` qŠprjŠrp` 

Структуру банківської системи країни визначають два основні 
фактори – економічний і юридичний. Як і на будь-якому іншому рин-
ку, кількість продавців залежить від попиту на їхній товар. Попит на 
банківські послуги впливає як на кількість, так і на величину банку. 
Крім того, значний вплив на склад банківської системи має регулюван-
ня кредитних відносин державою. Одні законодавчі акти обмежують 
створення нових банків, інші, впливаючи на організацію банківської 
справи, визначають тим самим їхню структуру.41 

Нинішня структура банківської системи Казахстану формувалася 
під впливом багатьох факторів, серед яких варто виокремити: по-перше, 
історичну особливість територіального розвитку економіки Казахстану, 
по-друге, діючі банківські установи, що залишилися від часів Радянсь-
кого Союзу в процесі трансформації економіки Казахстану від цен-
тралізованої планово-адміністративної до ринкової, по-третє, потреби 
в банківських послугах суб’єктів економіки, стан грошового обігу в кра-
їні, по-четверте, банківську законодавчу базу. 

Процес становлення банківської системи Казахстану сягає дале-
ко в історію й нерозривно пов’язаний з існуванням СРСР і дореволю-
ційної Росії. Новим явищем у міжнародній торгівлі другої половини 
XV–XVIII ст. було налагодження торговельних відносин Середньої Азії 
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й Росії через казахстанські степи й туркестанські міста. Торгівля з Росією 
стає важливим фактором у розвитку економіки. На початку 90-х рр. 
XVI ст. Росія намагається встановити політичні зв’язки з казахстансь-
кими ханствами. Торговельні й дипломатичні відносини Росії й Сере-
дньої Азії через Казахстан оживилися в XVII–XVIII ст. Російська дер-
жава одержувала із Середньої Азії бавовняні тканини, бавовну, шовк-
сирець, дорогоцінне каміння, східну зброю. Крім того, через Середню 
Азію в Росію потрапляли китайські товари. У свою чергу, Росія виво-
зила в Казахстан і Середню Азію сукно, атлас, дзеркала, хутра, срібло 
[1, с. 78–80]. 

Колоніальна політика Росії наприкінці XIX – на початку XX ст. 
була спрямована на Схід, у тому числі й Казахстан. Регіонам відводи-
лася роль аграрно-сировинних придатків промислового центру. Колоні-
зація цих районів проводилася шляхом освоєння вільних і захоплення 
приналежних місцевому населенню земель селянами-переселенцями з 
європейської частини Росії, запровадження розширеного виробництва 
сільськогосподарської продукції і сировини, призначених здебільшого 
для відправлення в центральні регіони Росії, розробки родовищ корис-
них копалин, проникнення промислового, торговельного та банківсько-
го капіталу [1, с. 76]. 

Із середини XIX в. товарно-грошові відносини проникають у сте-
пові аули. Натуральне господарство здобуває риси грошового, а разом 
із цим грошова торгівля починає займати чільне місце. Торгівля велася 
через так звані “мінові двори”, засновані у фортецях на прикордонній 
лінії ще в XVIII ст. Поступово з’являються нові форми торгівлі, що зго-
дом досить поширилися. Це, по-перше, торговельні ярмарки, по-друге, 
система роз’їзних агентур, що проникала в самі віддалені куточки ка-
захських степів. Розвиток торгівлі вимагав розширення грошових роз-
рахунків, що позначилося на господарському розвитку казахського ау-
лу і сприяло зміні характеру виробництва. 

Поступово Росія розширювала свої інтереси в колоніях, зокрема й 
за допомогою будівництва залізничних магістралей. З 1890–1909 р. їхня 
мережа по території Казахстану зросла в 11,8 раза, при загальному її 
зростанні по всій імперії в 2,3 раза. Виникають перші промислові під-
приємства в Караганді, Степовику й інших містах. З початку XX ст. 
майже одночасно з’являються іноземний і російський капітал, який 
монополізував всі основні багатства краю. У 1916 р. на території Ка-
захстану діяли 10 гірничопромислових товариств із основним капіталом 
59,5 млн. руб., з них 3 товариства були англійські (із правлінням у Лон-
доні) з основним капіталом 20 млн. руб., 2 – змішані під контролем Урк-
варта з основним капіталом 30 млн. руб. [1, с. 81]. Інші 5 акціонерних 
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товариств мали основний капітал 9,6 млн. руб., або 19 % від суми ос-
новного капіталу акціонерних товариств, що діяли в Казахстані. За-
гальна сума номінального капіталу акціонерних товариств, заснованих 
у галузі промисловості Казахстану, на початку століття становила бли-
зько 110 млн. руб. З них більше 3/4 становила частка іноземного капі-
талу й лише близько 1/4 – частка російського капіталу. 

Таким чином, проникнення російського й іноземного капіталу в 
казахський край, освоєння “вільних” земель, розширення ринків збуту, 
розвиток торгівлі й промисловості, розробка сировинних родовищ – все 
це сприяло зародженню й становленню розгалуженої кредитної мере-
жі, за допомогою якої банківський капітал став проникати в Казахстан 
прискореними темпами. 

31 травня 1860 р. був створений Державний банк Російської ім-
перії. Із цього часу починається будівництво кредитної системи в Ка-
захстані. У листопаді 1864 р. був заснований перший Оренбурзький 
міський суспільний банк, який до 1890 р. увійшов у десятку найбільших 
у Росії. Основний капітал до 50-літнього ювілею банку (11 листопада 
1914 р.) становив майже 500 тис. руб. 

18 березня 1871 р. у м. Петропавловську Акмолинської губернії був 
відкритий другий міський суспільний банк. Його основний капітал при 
заснуванні становив 40 000 рублів, на 1 січня 1895 р. досяг 94 672 рублі. 
Потім були створені Семипалатинський (1907), Верненський (1912), 
Павлодарський (1913), Усть-Каменогорський і Зайсанський міські су-
спільні банки, що розпочали свої операції в 1914 р. Усього на 1 липня 
1912 р. діяло 6 відділень Держбанку в Казахстані і 4 у прикордонних 
областях – Астраханське, Ташкентське, Тобольське, Челябінське. Крім 
того, 18 філій акціонерних банків, 12 товариств взаємного кредиту, 8 мі-
ських суспільних банків, 345 кредитних і позичково-ощадних товариств, 
які обслуговували практично всю територію. У тих районах, де не було 
відділень Держбанку, здійснення операцій було покладено на казна-
чейства (табл. 1). З 1880 р. щорічно (25 травня – 15 червня) відкрива-
лося тимчасове відділення в селищі Куянди Семипалатинської губер-
нії для обслуговування ярмарку. 

Кількість операцій, що здійснювалися відділеннями, визначалася 
Радою Державного банку відповідно до економічних особливостей ре-
гіону. При відділенні Державного банку засновувався обліково-позичко-
вий комітет, основним завданням якого було визначення розміру кре-
диту для конкретної особи або установи, а також оцінка вірогідності 
представлених до обліку векселів, заставних і застав по позичках, про-
мислових позичках під соло-векселі. Обліково-позичковий комітет 
складався з управляючого відділенням, контролера й запрошених осіб 
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(досвідчених фахівців торгівлі, промисловості й сільського господарст-
ва). Більше того, у засіданні комітету із правом дорадчого голосу бра-
ли участь податкові інспектори, мирові посередники, сільські старости 
та інші. При вступі на посаду вони обіцяли “діяти по совісті у всіх 
справах, по яких вони будуть запрошені, висловлювати свою думку”, 
а також давали підписку зберігати таємницю про справи банку. Відді-
лення Держбанку в Казахстані активно обслуговували його економіку. 
Основне місце в роботі установ Держбанку з обслуговування торго-
во-промислової клієнтури займали обліково-позичкові операції. 

Таблиця 1 
Установи Державного банку, що обслуговували територію Казахстану 

на 1 липня 1912 р. 

№ 
пор. 

Найменування 
контор 

і відділень 
Час їх 

відкриття 
Приписані 

казначейства 
Губернії  
та області 

Казенні палати,  
у підпорядкуванні 
яких перебували 
казначейства 

Астраханське Астраханська Астраханська 
Єпотаївське -»- -»- 
Киргизьке -»- -»- 
Красноярське -»- -»- 
Миколаївське -»- -»- 
Царевське -»- -»- 

1 

Астраханське, II 15.06.1884 

Чорноярське -»- -»- 
2 Верненське, III 31.10.1911 Верненське Семиріченська Омська 

Акмолинське Акмолинська Омська 
Атбасарське -»- -»- 
Джаркентське Семиріченська -»- 
Зайсанське Семипалатинська -»- 
Каркаралинське -»- -»- 
Кокчетавське Акмолинська -»- 
Копальське Семиріченська -»- 
Лепсинське -»- -»- 

Омське, III 09.12.1895 

Омське Акмолинська -»- 
Павлодарське Семипалатинська -»- 
Пишпекське Семиріченська -»- 
Пржевальське -»- -»- 

3 

  

Усть-Каменогорське Семипалатинська -»- 
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Продовж. табл. 1 

№ 
пор. 

Найменування 
контор 

і відділень 
Час їх 

відкриття 
Приписані 

казначейства 
Губернії  
та області 

Казенні палати, 
у підпорядкуванні 
яких перебували 
казначейства 

Актюбінське Тургайська Оренбурзька 
Верхнє-Уральське Оренбурзька -»- 
Оренбурзьке -»- -»- 
Орське -»- -»- 
Темирське Уральська -»- 

4 

Оренбурзьке, II 24.10.1866 

(Емба)   

5 Петропавлівське 
III 

02.03.1881 Петропавлівське Акмолинська Омська 

6 Семипалатинське 
III 

23.03.1887 Семипалатинське Семипалатинська Омська 

Ауліє-Атинське Сирдар’їнська Туркестанська 
Казалинське -»- -»- 
Перовське -»- -»- 
Ташкентське -»- -»- 
Туркестанське -»- -»- 

7 

Ташкентське, I 10.05.1875 

Чимкентське -»- -»- 

8 

Тобольське, III 11.04.1894 Березівське, Ішимське, 
Курганське, Тарське, 
Тобольське, Туринське, 
Тюкагшинське,  
Ялуторовське 

Тобольська Тобольська 

9 Уральське, III 03.09.1876 Уральське, Гур’ївське, 
Лбищенське Уральська Оренбурзька 

10 
Челябінське, III 05.07.1893 Челябінське, 

Кустанайське,  
Мирське, Троїцьке 

Оренбурзька Оренбурзька 

Джерело: [1, с. 86].  
 
Специфічними установами, що надавали невеликі за обсягом кре-

дити в Казахстані, були так звані “киргизькі позичкові каси”, що виник-
ли в степовому краї ще в 70-х рр. XIX сторіччя. Трохи пізніше з’явилися 
повітові позичкові каси в південній частині Казахстану – Семиріченсь-
кій і Сирдар’їнській губерніях. 

Киргизькі позичкові каси створювалися при губернських прав-
ліннях, які й здійснювали управління ними. Позичкові каси видавали 
казахському населенню Акмолинської, Семипалатинської, Уральсь-
кої й Тургайської губерній позички для “задоволення насущних, гос-
подарських і сімейних потреб”. Оборотні капітали їх складалися зі 
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спеціальних коштів міністерства внутрішніх справ, пожертвувань і спе-
ціального кибиточного збору, яким обкладалося все казахське насе-
лення, а також прибутку від їхніх операцій. На початку XX ст. ощадні 
каси одержали значний розвиток на території Казахстану і до 1 січня 
1914 р. їх функціонувало вже 173, у тому числі центральних – 39, пош-
тово-телеграфних – 96 і волосних – 38. 

До жовтня 1917 р. банківська система була зруйнована, грошовий 
обіг дезорганізований, кредитні операції припинені. Постановою Пра-
вління Державного банку РСФСР від 23 лютого 1922 р. у м. Оренбурзі 
була створена Киргизька контора, що в 1925 р. була перейменована в 
Казахську крайову контору Держбанку й переведена в Кзил-Орду – 
нову столицю Казахської АРСР. 

У 1922–1925 рр. в Казахстані відбувався процес організації коме-
рційних банків: були створені Торгово-промисловий банк, Сільського-
сподарський банк, Центральний комерційний банк та інші, а також оща-
дні каси. У результаті проведення кредитної реформи 1930–1932 рр. 
була створена банківська система планово-розподільного типу. Розвиток 
народного господарства Казахстану викликав необхідність розширення 
мережі Казахської контори Держбанку. Якщо в 1930 р. було 14 район-
них відділень, то в 1931 р. функціонували 5 обласних контор – Актю-
бінська, Східноказахстанська, Західноказахстанська, Карагандинська, 
Південноказахстанська і 113 відділень, а в 1945 р. було 15 обласних кон-
тор і 207 відділень.  

У Казахстані, як і в інших союзних республіках, організовувалися 
республіканські установи всіх банків. При цьому дотримувався прин-
цип централізації банківської справи, підпорядкування банківських 
установ вищим органам банків, неприпустимість установлення яких-
небудь місцевих правил. 

Остання банківська реформа в СРСР, як відомо, була проведена в 
1987–1988 р. У результаті на основі установ Держбанку й Будбанку 
СРСР були створені нові банки: Промбудбанк, Агропромбанк і Жил-
соцбанк. На базі системи ощадних кас, що входили до складу Держ-
банку СРСР, був утворений Ощадний банк, а на основі Зовнішторгбан-
ку – Зовнішекономбанк. Держбанк СРСР був проголошений центра-
льним банком країни. Ця реформа була першим кроком у напрямку 
розвитку банківської системи на основі нових принципів – дворівневої 
системи. У той же час ідея спеціалізації банків внесла плутанину в робо-
ту банківської системи, вона не звільнилася від монополізації, не внесла 
корінної зміни в кредитний механізм, а стала, мабуть, ще більш громі-
здкою, тому що виявилася багатоланковою, мала явно витратний ха-
рактер, відрізнялася роздутим бюрократичним апаратом верхнього рівня 
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при ослабленні первинних ланок. При цьому значно ослабла роль Дер-
жавного банку СРСР, тому що він втратив важелі керування й перес-
тав впливати на роботу створених спеціалізованих банків.  

Починаючи з 1989 р. по всій країні стали з’являтися перші комер-
ційні, змішані, кооперативні, приватні банки. У цьому ж році в Казах-
стані були створені такі комерційні банки, як Інтерінвестбанк, Крамд-
сбанк та ін. 

Одразу після того як Казахстан оголосив про суверенітет (у груд-
ні 1990 р.), почалося створення власної банківської системи, що від-
повідає вимогам ринкової економіки. У січні 1991 р. був прийнятий 
Закон РК “Про банки й банківську діяльність у Казахській СРСР”, що 
було по суті початком банківської реформи й створення дворівневої 
банківської системи. Республіканський Державний банк був перетво-
рений у Національний банк Республіки Казахстан з обласними управ-
ліннями й відділеннями, що стало основою першого рівня банківської 
системи. Спеціалізовані банки були перетворені в акціонерно-комер-
ційні, зокрема: Промбудбанк – у Туранбанк, Агропромбанк – в Агроп-
ромбанк Республіки Казахстан, Зовнішекономбанк – Алембанк, Оща-
дбанк – Ощадбанк Республіки Казахстан. Отже, ці банки разом з коопе-
ративними і комерційними приватними банками були основою другого 
рівня банківської системи. 

Далі кількість банків стала різко збільшуватися. У липні 1993 р. 
заснована Асоціація банків РК. Період з 1992 до кінця 1993 р. є важ-
ливим етапом у становленні банківської системи республіки, тому що 
саме в ці роки Казахстан зумів здійснити грошову реформу, в результа-
ті якої з 15 листопада 1993 р. в обіг була уведена національна валюта – 
тенге. Основні риси, характерні в цей період для банківської системи: 
поступовий перехід Національного банку до повноцінного виконання 
функцій Центрального банку, екстенсивне формування й розвиток ко-
мерційних банків. Саме із введенням власної національної валюти по-
чався потужний екстенсивно-інтенсивний (кількісний і якісний) роз-
виток банківської системи. Введення національної валюти вимагало 
від Національного банку активних заходів щодо підтримки її стабіль-
ності та стійкості. 

У вересні 1994 р. з метою підвищення ліквідності власного капі-
талу банків були введені більш жорсткі вимоги до формування стату-
тних фондів банків другого рівня. Були введені обмеження на оплату 
статутного фонду негрошовими коштами, уведений новий порядок ре-
зервування, що передбачав розморожування задепонованих у Націо-
нальному банку коштів комерційних банків і введення плати за резер-
ви, що розміщені в Нацбанку. Плата визначалася в розмірі 25 % від 
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ставки рефінансування. Банкам було дозволено здійснювати альтерна-
тивний порядок резервування, що виявився більш вигідним.  

На 1 січня 1995 р. у Казахстані було 184 банки, з них 25 мали ге-
неральну валютну ліцензію і за розміром статутного фонду належали 
до найбільших банків республіки. Із загальної кількості тільки 8 банків 
мали статутний фонд від 5 млн. дол. і вище.  

У 1995 р. були прийняті два закони, які і сьогодні є основою бан-
ківського законодавства в Казахстані: Закон РК “Про Національний 
банк Республіки Казахстан” (від 30 березня 1995 р. № 2155) і Закон 
РК “Про банки й банківську діяльність у Республіці Казахстан” (від 
31 серпня 1995 р. № 2444). У першому законі чітко розписаний статус, 
правові основи діяльності, підзвітність, завдання, функції і повнова-
ження Національного банку Казахстану як центрального банку країни 
і першого (верхнього) рівня банківської системи.  

У другому законі також чітко розписуються поняття статусу банку, 
банківської системи, банківських операцій, правові основи діяльності, 
порядок створення, реорганізації, ліквідації, здійснення та регулюван-
ня банківської діяльності, правила обліку й звітності банків другого 
рівня. 

Після прийняття цих законів почалося кількісне скорочення банків, 
основною метою якого було підвищення надійності банківської сис-
теми республіки. Скорочення кількості банків було досягнуто шляхом 
жорсткості вимог Національного банку до статутного капіталу та інши-
ми методами посилення конкуренції між банками. Основним завданням 
Національного банку стало якісне поліпшення діяльності всіх банків і 
формування групи (10–15) банків, що наближаються до вимог світових 
стандартів.  

Національний банк освоїв і став активно використовувати такі кла-
сичні грошово-кредитні інструменти:  
 регулювання обсягу кредитів рефінансування;  
 регулювання рівня ставки рефінансування;  
 використання механізму обов’язкових резервів; 
 проведення операцій з державними цінними паперами; 
 інтервенції Національного банку на валютному ринку.  

За період 1993–1995 рр. спостерігалася постійна тенденція скоро-
чення мережі банківських установ. Так, на кінець 1995 р. було зареєст-
ровано 130 банків другого рівня (1 036 філій), що мають ліцензію Нац-
банку на проведення банківських операцій, тобто їхня кількість знизила-
ся на 1/4 порівняно з 1 січня 1995р. і на 1/3 з 1 січня 1994 р.  

Як відомо, погіршення фінансового стану промислових підприємств 
у республіці вплинуло на показники банківської діяльності (зростання 
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неповернених кредитів), у зв’язку з цим банки змушені закривати час-
тину своїх нерентабельних філій. Окремі банки також не витримували 
конкуренції в нових умовах господарювання й були змушені обмежу-
вати або припиняти свою діяльність.  

Наприкінці 1995 р. процес ліквідації переживали 62 банки, фак-
тично ліквідовані були тільки 6. У деяких випадках процедура лікві-
дації банку тривала роками. Подібні ж проблеми існували й у Росії, де 
в 1995 р. повинні були бути ліквідовані 315 банків, але реально при-
пинили існування 6. Слід зазначити, що сьогодні механізм ліквідації 
банків суттєво удосконалено і процедура ліквідації є значно корот-
шою. 

Національний банк як орган державного регулювання докладав 
значних зусиль, щоб спрямовувати в потрібному напрямку зміни, що 
відбувалися у банківському секторі. При цьому деякі процеси стали 
відбуватися не так стихійно, наприклад, злиття банків. Для цього були 
створені всі умови. Для низки банків, відповідно до законодавства, 
був уведений режим консервації, в такому режимі санації і консервації 
довгий час перебував Агропромбанк. Спроба відновити його діяльність 
шляхом викупу новими інвесторами виявилася невдалою. Створене в 
2001 р. на його базі АТ “Науриз банк” через погану кредитну політику 
й менеджмент у 2005 р. судом визнане банкрутом і примусово лікві-
доване.  

З 1995 р. Національний банк продемонстрував іншу можливість 
втручання в діяльність банків другого рівня, зокрема злиття. Першим 
прикладом злиття став найбільший банк АТ “Алембанк”, що перебу-
вав нетривалий час у тимчасовій адміністрації Національного банку і 
згодом – в 1996 р. – відбулося його злиття з АТ “Туранбанк”. На підс-
таві цих двох великих банків був створений АТ “Банктураналем” (ни-
ні – АТ “БТА Банк”). Крім цього, в 1997 р. відбувся процес злиття та-
ких банків, як АТ “Житлобудбанк” і АТ “Кредсоцбанк”.  

Одним із головних завдань банківської реформи був перехід банків 
до міжнародних стандартів відповідно до вимог Базельського коміте-
ту з нагляду й перехід банків до міжнародних стандартів бухгалтерсь-
кого обліку (МСБО) і фінансової звітності (МСФО). У рамках банків-
ської реформи було розроблено середньострокову програму переходу 
банків до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Почате в 
1995 р. реформування бухгалтерського обліку банківської системи, що 
забезпечує єдину методологічну політику в сфері бухгалтерського об-
ліку і звітності в банках і інших кредитних установах Республіки Ка-
захстан, майже завершене. 
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Протягом терміну дії програми було закінчено повне впрова-
дження нових планів рахунків бухгалтерського обліку в системі Наці-
онального банку і банків другого рівня, здійснений перехід до обліку і 
звітності за міжнародними стандартами, що дозволяє формувати нову 
інформацію, що має важливе значення для статистики фінансового 
ринку, платіжного балансу, податково-бюджетної статистики, націо-
нальних рахунків. Ці дані успішно застосовуються для аналізу, плану-
вання та контролю за реалізацією грошово-кредитної політики, вико-
нання нормативних актів, а також прийняття рішень з конкретного 
використання фінансових інструментів. Зазначена робота супроводжу-
ється створенням відповідної нормативної бази, підготовкою й пере-
підготовкою персоналу. Поряд із цим розроблялася нормативна база 
про порядок проведення внутрішнього й зовнішнього аудиту банківсь-
кої діяльності, заснованого на новій системі бухгалтерського обліку й 
міжнародних стандартів.  

У 1998 р. Національним банком РК прийнята постанова “Про пи-
тання переходу банків другого рівня до міжнародних стандартів”, від-
повідно до яких 30 банків другого рівня були віднесені до першої гру-
пи з поставленою метою досягти міжнародних стандартів у строк до 
кінця 2000 р. Дана постанова в процесі банківської реформи виконана 
в повному обсязі. У цей час всі казахстанські банки перейшли до між-
народних стандартів, бухгалтерський облік і фінансова звітність приве-
дені у відповідність до міжнародних стандартів. Триває робота з удо-
сконалення автоматизації бухгалтерського обліку в банках другого 
рівня.  

Важливою подією для банківської системи Казахстану було ство-
рення системи страхування (гарантування) депозитів у банках другого 
рівня. У країні з 1999 року діє система обов’язкового колективного 
гарантування депозитів. Об’єктами обов’язкового гарантування депо-
зитів є зобов’язання банку-учасника щодо повернення у випадку його 
примусової ліквідації депозитів фізичних осіб у тенге та іноземній ва-
люті без нарахованої по них винагороди (в нормативно-інструктивних 
документах Національного банку Республіки Казахстан визначають 
ставку винагороди за депозитами та кредитами) (додаток 1), що пере-
бувають на банківських рахунках і засвідчені договорами банківського 
рахунку й (або) банківського вкладу та (або) вкладними документами. 
Діючими нормативними правовими актами Республіки Казахстан, зок-
рема законами Республіки Казахстан: “Про банки й банківську діяль-
ність у Республіці Казахстан”, “Про державне регулювання й нагляд 
фінансового ринку й фінансових організацій”, “Про обов’язкове гара-
нтування депозитів, розміщених у банках другого рівня Республіки 
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Казахстан”. Визначені правові основи функціонування системи обов’яз-
кового гарантування депозитів, права й обов’язки її учасників. Зокре-
ма, законами визначені об’єкти обов’язкового колективного гарантуван-
ня, порядок і умови виплати відшкодування за депозитами фізичних 
осіб, відносин банку-учасника і його депозиторів. Нормативними ак-
тами закріплені повноваження організації, що здійснює обов’язкове 
гарантування депозитів, тобто АТ “Казахстанський фонд гарантування 
внесків фізичних осіб” (далі – КФГД), порядок вступу, участі і виклю-
чення банків із системи гарантування депозитів, порядок формування 
резерву відшкодування і сплати внесків у названий фонд, порядок ви-
бору банку-агента та виплати їм відшкодування за депозитами, а також 
обов’язковість участі в системі обов’язкового гарантування депозитів 
всіх банків другого рівня, що мають ліцензію на прийом депозитів, ві-
дкриття та ведення банківських рахунків фізичних осіб. 

Основними принципами функціонування системи обов’язкового 
гарантування депозитів є: 

1) обов’язковість участі банків, що здійснюють прийом депозитів, відк-
риття й ведення банківських рахунків фізичних осіб у системі обо-
в’язкового гарантування депозитів; 

2) забезпечення прозорості системи обов’язкового гарантування депо-
зитів; 

3) зниження ризиків, пов’язаних з функціонуванням системи обо-
в’язкового гарантування депозитів; 

4) накопичувальний характер формування спеціального резерву, при-
значеного для виплати гарантійного відшкодування. 
У випадку примусової ліквідації банку-учасника установа, що здій-

снює обов’язкове гарантування депозитів, виплачує депозиторам за 
гарантованими депозитами гарантійне відшкодування в сумі залишку 
за депозитом без нарахованої винагороди, але не більше встановленої 
суми. У даний момент максимальна сума відшкодування визначена на 
рівні 5 млн. тенге. Членами системи колективного страхування депози-
тів фізичних осіб є всі депозитні банки другого рівня. 

Банківська реформа передбачає удосконалення системи банківсь-
кого нагляду та принципів регулювання банківської діяльності. Для цьо-
го указом Президента РК у 2003 році із системи Національного банку 
була виділена структура – Агентство РК з регулювання і нагляду за 
фінансовим ринком та фінансовими організаціями (далі – АФН), що 
є основним регулювальним органом і разом з Національним банком 
проводить політику підтримки стабільності всієї банківської системи.  
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У липні 2004 року був прийнятий Закон РК “Про кредитні бюро 
і формування кредитних історій у Республіці Казахстан”, відповідно 
до якого в республіці стали створюватися спеціалізовані організації, 
мета яких – сприяти зниженню кредитних ризиків банків другого 
рівня. З 1 січня 2006 р. почало функціонувати ТОВ “Перше кредитне 
бюро”. Його акціонерами стали 7 великих банків і фінансова корпо-
рація АТ “Астана-Фінанс”. Відповідно до звіту АФН РК за 2008 рік, 
за станом на 01.01.2009 кредитним бюро укладено 92 договори про на-
дання інформації і (або) про одержання кредитного звіту, з них: 37 – із 
банками другого рівня, 24 – з організаціями, що здійснюють окремі 
види банківських операцій, 32 – з іншими особами на підставі договорів 
про надання інформації (лізингові компанії, мікрокредитні установи). 
На 01.01.2009 в базі даних кредитного бюро знаходиться 3 348 207 кре-
дитних історій, у тому числі 3 318 578 кредитних історій фізичних 
осіб і 29 629 юридичних осіб. 

На 01.01.2009 в базу даних кредитних історій банками надана ін-
формація з 7 941 068 договорів про надання позики і умовних зо-
бов’язань, у тому числі – з 7 564 193 по фізичних особах, організаціями, 
що здійснюють окремі види банківських операцій, – з 54 606 догово-
рів (по фізичних особах – з 50 318), інші особи на підставі договорів 
про надання інформації і (або) одержанні кредитних звітів надали по 
748 159 договорах (по фізичних особах – 746 621). У 2008 році з бази 
даних кредитних історій кредитного бюро видано 1 326 888 кредитних 
звітів, з них 844 – кількість кредитних звітів, виданих самим суб’єктам 
кредитних історій. Банками другого рівня придбано 1 042 874 кредитних 
звітів, організаціями, що здійснюють окремі види банківських опера-
цій, – 13 365 кредитних звітів, іншими особами на підставі договорів про 
надання інформації й (або) одержанні кредитних звітів – 269 805 креди-
тних звітів [3, с. 49]. 

Таким чином, до початку 2007 року казахстанська банківська си-
стема повністю перейшла від активного реформування і переходу до 
міжнародних стандартів до нового етапу розвитку й удосконалювання 
банківської справи. Відповідно до концепції розвитку фінансового се-
ктора Казахстану на довгострокову перспективу визначені стратегічні 
завдання з орієнтацією на стандарти Євросоюзу. 

За організаційною ознакою в банківській системі Казахстану мо-
жна виділити безфіліальні банки і багатофіліальні, що мають відді-
лення та банківські групи. Безфіліальні банки – це ті, в яких всі види 
банківських послуг зосереджені в одному офісі. На 01.01. 2009 налічу-
ється 10 дрібних банків, їхні активи становлять 24,2 млрд. тенге, і пи-
тома вага в банківській системі – 1,6 %. Всі ці банки розташовані в 
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м. Алмати, їхніми клієнтами є певні великі корпоративні структури та 
їх афілійовані компанії і фірми, для обслуговування яких вони власне 
й відкриті. Інші 27 вітчизняних і іноземних дочірніх банків мають свої 
філії, розрахунково-касові відділення та представництва по регіонах 
республіки. Десять великих і середніх банків можна віднести до бан-
ківських груп, які складають консолідовані звіти і, відповідно, підля-
гають консолідованому контролю й нагляду з боку АФН РК. З ними 
афілійовані пенсійні, страхові, ломбардні й інші спеціалізовані фінансові 
компанії і фірми.  

Дані таблиці 2 показують результати проведення банківської ре-
форми в країні в інституціональному аспекті. 

Особливо слід зазначити, що в Казахстані, крім 37 банків другого 
рівня, на 01.01.2009 зареєстрований АТ “Банк розвитку Казахстану”, 
що функціонує відповідно до Закону Республіки Казахстан від 25 кві-
тня 2001 року “Про Банк розвитку Казахстану”. По суті, цей банк є 
спеціалізованим державним банком інвестиційного напрямку й надає 
довгострокові кредити під великі проекти. 

Таблиця 2 
Структура банківської системи Казахстану  

Структура банківської системи за станом на 01.01.94 01.01.2001 01.01.2009

Кількість банків другого рівня  204 48 37 

в тому числі – банки із 100 % участю держави  
в статутному капіталі  1 1 1 

Банки за участю іноземного капіталу – – 7 

Представництво іноземних банків   31 

Представництво за кордоном – – 14 

Банк розвитку Казахстану – – 1 

Міждержавний банк – – 1 

Філії банків другого рівня 724 418 379 

Розрахунково-касові відділення 223 815 2 167 

Фонд страхування іпотечного кредиту – – 1 

Кредитне бюро – – 1 

Банки – учасники системи страхування депозитів – 39 35 

Асоціація банків  – 1 1 

Джерело: Статистичний бюлетень НБРК, 2009 //www.nationalbank.kz та звіт 
АФН РК // www.afn.kz. 
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Основні інституціональні учасники та основи функціонування ба-
нківської системи Казахстану, що сформувалася за останні роки, відо-
бражені на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема побудови та правового забезпечення  

банківської системи в РК 
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2.1. Роль Національного банку РК у становленні  
і розвитку банківського регулювання та нагляду 

Одержання суверенітету Республікою Казахстан в 1991 році вима-
гало формування незалежної банківсько-кредитної системи і відповідної 
моделі банківського нагляду та регулювання. Однак це супроводжува-
лося певними труднощами й особливостями. Однією із основних про-
блем при цьому була відсутність національної валюти. Національна 
валюта була введена тільки через 2 роки після здобуття незалежності – 
15 листопада 1993 року і майже в авральному порядку. До цього пері-
оду на території Казахстану в обігу був російський рубль, який еміту-
вав Центральний банк Росії. Слід відзначити, що Казахстан завжди 
був готовий залишатися в єдиному економічному просторі країн СНД, 
де колективною валютою був би російський рубль. Забігаючи вперед 
із урахуванням світової фінансової кризи, у наш час потрібно відзна-
чити, що з боку уряду Казахстану це було мудрим і далекоглядним 
рішенням, оскільки економіка країн СНД була взаємозалежна, а роз-
рив колишніх господарських, економічних зв’язків між підприємства-
ми, галузями країн СНД призвів до глибокої кризи, гіперінфляції. Фа-
ктично за обсягом ВВП і рівнем промислового розвитку країна була 
відкинута на багато років назад. Невідповідність рівня розвитку бан-
ківської системи мінливим вимогам економічної ситуації, що пов’язані 
з появою перших ознак ринкових відносин, непродумана банківська 
реформа 1986 року (ще в рамках СРСР) призвели до таких явищ, як 
роздутий банківський апарат, коли замість одного державного банку 
було створено 6 спеціалізованих банків. Саме в цей період з 1986 до 
1990 року в банківських системах країн СНД, зокрема й у Казахстані, 
намітилися негативні тенденції, а саме:42 
 нездатність банків вчасно проводити розрахунки й платежі, що по-
родило таке явище, як “бартерні розрахунки”, які по суті були то-
варними, а не грошовими розрахунками. Тим самим банки нібито 
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неповною мірою виконували свою функцію – посередника в розра-
хунках; 

 поява бартерних розрахунків дозволила багатьом платникам подат-
ків ухилятися від оподаткування, що призвело до дефіциту бюдже-
ту. Саме в цей період зросла соціальна напруженість у суспільстві, 
тому що не виплачувалася зарплата, пенсії, соціальна допомога. І в 
цих випадках доводилося вдаватися до кредитів МВФ; 

 бум створення комерційних банків і бум кредитування на початку 
90-х років ХХ ст. призвів до банкрутства банків і підприємств;  

 відсутність належної законодавчо-нормативної бази сприяла фінан-
совим зловживанням не тільки у фінансовій і банківській сферах, 
але й у реальному секторі економіки; 

 недостатня кількість банківських службовців, що мають відповідну 
професійну освіту і ринкове мислення, також не сприяла ефективній 
роботі банків другого рівня; 

 недостатнє технічне оснащення банків і забезпеченість програмни-
ми продуктами також не сприяли ефективній роботі банків другого 
рівня; 

 недостатнє виконання Національним банком РК своїх функцій, на-
самперед емісійної, за відсутності національної валюти, а також 
функції банківського нагляду й регулювання, тому що він не міг у 
цих умовах проводити незалежну грошово-кредитну політику й за-
побігти ряду негативних явищ у банківській системі. 
Отже, становлення банківського нагляду та регулювання в респу-

бліці відбувалося одночасно з практикою. 
Чому введення національної валюти відбувалося в авральному 

порядку? Справа в тому, що в травні 1993 року Уряд РК підписав до-
говір з Урядом Росії про те, що Казахстан залишається в рубльовому 
просторі. Але в серпні 1993 року Уряд Росії в односторонньому по-
рядку порушив договір і ввів в обіг грошові знаки нового зразка, які 
знаходились в обігу тільки на території Російської Федерації. Таким 
чином, фактично відбувся поділ грошових систем двох країн – Росії і 
Казахстану. 

Із серпня до вересня 1993 року на території Республіки Казахстан 
з’явилася в обігу величезна кількість старих рублів. Як наслідок, за лі-
чені дні в Казахстані був зруйнований споживчий ринок, а магазини 
стояли порожні, інфляція набирала обертів. Саме тому 15 листопада 
1993 року було прийнято непросте рішення про введення національної 
валюти, хоча час був невідповідним, тому що фінансовий рік закінчу-
вався. Цей процес мав характер конфіскаційної грошової реформи, то-
му що обмін проходив з розрахунку 1 тенге до 500 рублів. У результаті 
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обміну з обігу було вилучено рубльових банкнот зразка 1961–1992 ро-
ків на суму 950,6 млрд. рублів. З урахуванням готівки, що перебувала 
в резервних фондах установ Національного банку РК, загальна сума в 
республіці становила 1,2 трлн. рублів [1, с. 532]. Відразу населення й 
підприємства втратили всі нагромадження й трудові доходи. На момент 
введення національної валюти (тенге) обмінний курс до долара США 
був установлений з розрахунку 1 долар США – 4,65 тенге. Але вже до 
кінця 1994 року курс перевищував 60 тенге за 1 долар США. Цей рік 
увійшов в історію як рік гіперінфляції в республіці. 

Спочатку функція банківського нагляду та регулювання була по-
кладена на головний банк країни – Національний банк РК, яку він ви-
конував до 2004 року, коли було створено Агентство РК з фінансового 
нагляду (далі АФН РК), до якого перейшла функція нагляду за всім 
фінансовим ринком. 

Слід зазначити, що перші нормативно-правові документи, серед 
яких Закон “Про банки й банківську діяльність Казахської РСР” від 
7 грудня 1990 року і Постанова Верховної Ради Казахської РСР від 
20 червня 1991 року “Про Статут Національного банку Республіки Ка-
захстан”, стали основою створення дворівневої банківської системи. 
Передавання національного державного банку у власність республіки 
та перетворення його в центральний банк країни уже незабаром пере-
стали відповідати новим вимогам. 

Однією з головних причин було те, що ці закони були занадто за-
гальними, чітко не розмежовували функції центрального банку і банків 
другого рівня та, відповідно, їх правовий статус. Чітко невизначений 
статус Національного банку РК як дійсно незалежного центрального 
банку не передбачав його конкретних прав і насамперед у сфері конт-
ролю та нагляду за діяльністю банків другого рівня. Подальший роз-
виток ринкових відносин обумовив необхідність реформування банків-
ської системи і внесення змін до банківського законодавства. 13 квітня 
1993 року був прийнятий закон “Про Національний банк РК”, відпові-
дно до якого Національний державний банк Казахської РСР змінив 
свою назву на Національний банк РК. Таким чином, уперше був закрі-
плений правовий статус Нацбанку РК і його незалежність від розпоря-
дчих і виконавчих органів влади. Відтепер Нацбанк РК був підзвітний 
тільки Верховній Раді й Президентові РК. Відповідно до Закону “Про 
Національний банк РК” Нацбанк РК став здійснювати наглядові й ко-
нтрольні функції шляхом ліцензування банків і нагляду за їхньою дія-
льністю. 

Національний банк був уповноважений установлювати процедуру 
ліцензування банків, розробляти правила, інструкції, директиви, а та-
кож форми звітності, обов’язкові для виконання всіма банками і їхніми 
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клієнтами, та проводити перевірки діяльності банків у дистанційному 
режимі або з виїздом на місця, а в деяких випадках із застосуванням 
аудиторських організацій. З метою забезпечення фінансової стабільності 
банків другого рівня і захисту інтересів депозиторів було установлено 
ряд обов’язкових економічних нормативів: мінімальний розмір статут-
ного й резервного фондів, розмір обов’язкових резервів, що підлягають 
розміщенню в Нацбанку РК, граничне співвідношення активів і паси-
вів, мінімальний розмір ризику на одного позичальника і максимальний 
для установ та акціонерів банку. У цей період був установлений грани-
чний розмір обсягу кредитів, одержуваних як з Нацбанку РК, так із-за 
кордону. Крім цього, Нацбанк РК одержав право у виняткових випад-
ках обмежувати кредитні вкладення і змінювати процентні ставки за 
операціями банків. Однак треба відзначити, що в 1993 році, незважаю-
чи на ряд вжитих заходів, Нацбанку не вдавалося стабілізувати ситуа-
цію в банківському секторі. 90 % банків у цей час не виконували вста-
новлені нормативи, що свідчило про їх низький рівень стабільності. 
Слід зазначити, що цього року кількість банків зросла з 155 до 204 бан-
ків. Протягом 1993 року Національний банк РК кілька разів змінював 
ставку рефінансування у бік збільшення – з 65 до 240 %, мінімальні 
обов’язкові резерви становили 20 %. Якщо ж банк видавав довгостроко-
ві кредити, то ця норма знижувалася до 10 %. 

1994 рік ознаменувався подальшим удосконаленням наглядових 
функцій Національного банку РК. Була впроваджена більш ефективна 
система банківського регулювання й нагляду, заснована на міжнарод-
них стандартах. Встановлені мінімальні резервні вимоги, коефіцієнти 
достатності власного капіталу стосовно ризикових активів і ліквіднос-
ті, мінімальний розмір статутного фонду, максимальний розмір ризику 
на одного позичальника. Для здійснення грошово-кредитної політики 
Національний банк РК став застосовувати всі класичні інструменти, 
кредити уряду стали видаватися на платній основі, бюджету стали ви-
плачувати винагороди за депозити, розміщені на банківських рахунках, 
була введена альтернативна система резервування для банків другого 
рівня. У цей період була розроблена програма інформатизації банківсь-
кої діяльності для входження в електронну мережу світової банківської 
системи, припинена видача директивних кредитів. Для більш раціональ-
ної організації розрахунків створена Алматинська клірингова палата, 
встановлені системи “Reuters” і “SWIFT”. 

Фінансова міцність банків другого рівня в період з 1992 до 1998 ро-
ку могла б бути кращою. Незважаючи на бурхливе зростання банків 
другого рівня в цей період, розміри їхніх власних коштів були незначні. 



 

168 

Аж до 1995 року банки другого рівня не могли існувати без одержання 
коштів з державного позичкового фонду. Більше того, банки другого рі-
вня породжували неконтрольовану емісію, що сприяла зростанню ін-
фляції, розбалансованості економіки, спаду виробництва, тому що банки 
могли проводити розрахункові операції не в межах наявних коштів, до-
пускаючи дебетові сальдо на кореспондентських рахунках. 

Однак треба відзначити, що закони, прийняті в 1993 році, не зо-
всім відповідали міжнародним стандартам банківської діяльності. Саме 
тому вже в 1995 році були прийняті нові закони, а саме: “Про Націона-
льний банк Республіки Казахстан”, “Про банки й банківську діяльність у 
Республіці Казахстан”. Ці закони, як відзначено в першому розділі даної 
роботи, діють донині. За всі минулі роки в них внесені численні випра-
влення, але з самого початку були визначені принципи діяльності, пра-
вовий статус, роль і місце Нацбанку й комерційних банків у банківській 
системі РК, закріплені жорсткі вимоги до створення й регулювання ді-
яльності банків, надані повноваження Нацбанку з регулювання та нагля-
ду банківської діяльності, підтверджена незалежність головного банку 
країни і його підзвітність тільки Президентові РК. Ці закони відпові-
дають міжнародним стандартам банківської діяльності й міжнародному 
банківському нагляду. 

Удосконалення банківського нагляду з боку Національного банку 
РК, зокрема вимог до збільшення капіталу банків, призвело до скоро-
чення їхньої кількості з 184 до 130 за рахунок дрібних і середніх банків у 
1995 році. У результаті жорсткості вимог до рівня капіталізації банківсь-
кого сектора їхня кількість за період з 1992 року до лютого 2007 року 
скоротилася на 220 одиниць, що видно з даних таблиці 3 [1, c. 563]. 

Як показують дані таблиці 3, заходи впливу за період з 1992 до 
2006 року були прийняті до 220 банків, у тому числі за несвоєчасний 
початок діяльності до 18 банків, за недоліки в роботі до 133 банків, за 
рішенням уряду до 2 банків, за рішенням суду до 2 банків, до 11 банків 
у зв’язку з різними перетвореннями, відбулося 23 злиття банків, 23 бан-
ки були перетворені у філії інших банків, 8 банків прийняли рішення 
про добровільну ліквідацію [2]. 

При цьому треба відзначити, що в 1992 році було всього 155 банків, 
у 1993 – 204 банки, в 1994 р. – 184 банки, в 1995 р. – 130 банків, в 
1999 р. – 101 банк, у 1997 р. – 82 з подальшим зниженням кількості бан-
ків до 2009 року до 37 банків. 

Отже, можна відзначити, що кількісні зміни банківської системи 
РК переросли в якісні, оскільки ринок вимагав наявності великих бан-
ків, здатних надавати широке коло банківських операцій, банківських 
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послуг і продуктів. В умовах посилення банківської конкуренції від-
бувалися також злиття і поглинання банків. З іншого боку, безсумнів-
но, змінам у структурі банківської системи сприяло посилення банків-
ського нагляду. 

Таблиця 3 
Динаміка зміни кількості банків, в яких була відкликана ліцензія 
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1992 7 2 2 – 3 – – – – 
1993 14 4 7 – 3 – – – – 
1994 33 8 16 – 9 – – – – 
1995 54  42 1 8 – – – – 
1996 31 – 28 3 – – – – – 
1997 24 – 15 6 – 1 1 – 1 
1998 14 1 3 2 – 1 1 3 3 
1999 18 – 7 7 – – – 1  
2000 8 – 5 1 – – – 1 1 
2001 6 – 3 1 – – – 2 – 
2002 6 – 3 – – – – 3 – 
2003  – – 2 – – – 1 – 
2005 1 – 1 – – – – – – 
2006 1 – 1 – – – – – – 

2.2. Мета, завдання і принципи діяльності  
Агентства РК з регулювання і нагляду  
за фінансовим ринком  
та фінансовими організаціями 

4 липня 2003 р. у рамках реформування системи державного ре-
гулювання фінансового ринку був прийнятий Закон РК “Про держав-
не регулювання і нагляд за фінансовим ринком та фінансовими орга-
нізаціями” та створений єдиний державний орган нагляду за діяльністю 
учасників фінансового ринку – Агентство Республіки Казахстан з регу-
лювання і нагляду за фінансовим ринком та фінансовими організація-
ми (далі – АФН РК). 
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Метою державного регулювання та нагляду за фінансовим ринком 
та фінансовими організаціями є: 
 забезпечення стабільності фінансового ринку і фінансових органі-
зацій, підтримка довіри до фінансової системи в цілому; 

 забезпечення належного рівня захисту інтересів споживачів фінан-
сових послуг; 

 створення рівноправних умов для діяльності фінансових органі-
зацій, спрямованих на підтримку сумлінної конкуренції на фінан-
совому ринку. 
Завдання державного регулювання та нагляду за фінансовим рин-

ком та фінансовими організаціями полягають у такому: 
 установлення стандартів діяльності фінансових організацій, створен-
ня стимулів для поліпшення корпоративного управління фінансових 
організацій; 

 моніторинг фінансового ринку й фінансових організацій з метою 
збереження стабільності фінансової системи; 

 зосередження ресурсів нагляду за сферами фінансового ринку, що 
найбільш наражаються на ризики, з метою підтримки фінансової 
стабільності; 

 стимулювання впровадження сучасних технологій, забезпечення по-
вноти й доступності інформації для споживачів про діяльність фі-
нансових організацій і фінансові послуги, що ними надаються. 
Принципами державного регулювання та нагляду за фінансовим 

ринком та фінансовими організаціями є: 
 ефективне використання ресурсів та інструментів регулювання; 
 прозорість діяльності фінансових організацій і фінансового нагляду; 
 стимулювання управління фінансовими організаціями, заснованого 
на оцінці ризиків; 

 комплексність заходів щодо забезпечення захисту інтересів спожи-
вачів фінансових послуг шляхом підтримки розвитку нових фінан-
сових інструментів і послуг, а також впровадження сучасних техно-
логій на фінансовому ринку; 

 відповідальність органів фінансової організації. 
Особливістю АФН є те, що воно, як незалежний уповноважений 

орган за фінансовими організаціями, здійснює нагляд на консолідованій 
основі, застосовуючи до банківських груп заходи пруденційного кон-
солідованого нагляду, що передбачають аналіз банківських груп, банків-
ських конгломератів, тобто оцінку фінансового стану банку з урахуван-
ням фінансового стану учасників банківської групи конгломерату та 
їхніх афілійованих осіб. 

Вважаємо, що створення єдиного наглядового органу, що здійс-
нює нагляд на консолідованій основі, було значним прогресом для 



 

171 

Казахстану, тому що раніше існувало кілька наглядових органів, а 
саме: Департамент страхового нагляду в Міністерстві фінансів РК; 
Департамент банківського нагляду в Національному банку РК; Комітет 
з цінних паперів (нагляд за брокерськими компаніями). Пенсійними 
фондами також займався окремий комітет. 

У зв’язку з цим перевірки у фінансових групах могли проводитися 
в різний час, оскільки здійснювалися різними відомствами. Саме тому 
фінансові організації, що підлягали перевірці, демонстрували хороші 
показники, запозичаючи кошти в дочірніх компаніях. Тобто фактично 
існував ефект “сполучених посудин”. Але з 2004 року зі створенням 
єдиного наглядового органу перевіряються одночасно всі структури, 
що входять до складу фінансової групи, і тому тепер неможливий по-
двійний рахунок. 

Питання транспарентності і відкритості державних структур ста-
ють усе більше актуальними й затребуваними, особливо в поточних 
умовах. Важливість названих аспектів діяльності державного органу 
багаторазово підвищується в умовах, коли в рамках своїх повнова-
жень те або інше відомство через прийняття нормативних правових 
актів установлює “правила гри” у підвідомчих сферах діяльності. АФН 
внаслідок своїх функцій і повноважень, визначених законодавством 
Республіки Казахстан, є саме таким відомством. Для реалізації вище-
згаданих цілей в АФН створений і успішно функціонує ряд консуль-
тативно-дорадчих органів за участі представників Національного банку 
Республіки Казахстан (як державного органу, що здійснює окремі фу-
нкції регулятора фінансового ринку) і представників фінансового біз-
несу з метою розробки спільних і оптимальних рішень з актуальних 
питань і проблем розвитку фінансового сектора. 

У рамках діяльності даних органів АФН РК вирішує поставлені 
перед ним завдання з врахуванням тією чи іншою мірою позиції рин-
ку, координуючи свої дії з Національним банком Республіки Казах-
стан, що дозволяє певним чином підвищити ефективність прийнятих 
ним заходів. Діалог із представниками бізнесу важливий і з погляду 
виявлення та оперативного вирішення проблем, з якими стикаються 
учасники ринку безпосередньо в процесі здійснення своєї діяльності. 
При АФН РК створені технічний комітет, консультаційна рада, експе-
ртна рада. Метою створення технічного комітету є визначення опера-
тивних, погоджених з Національним банком Республіки Казахстан дій 
для забезпечення стабільності фінансового ринку й фінансових орга-
нізацій та підтримки довіри до фінансової системи в цілому. 

У 2008 році було проведено 6 засідань технічного комітету Аге-
нтством. У центрі уваги членів технічного комітету в 2008 році були 
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такі питання: удосконалення схеми оперативних дій при наростанні 
ризиків на фінансовому ринку, впровадження інструментів оцінки фі-
нансової стабільності банківського сектора, впровадження наглядовим 
органом практики застосування заходів раннього реагування стосовно 
фінансових організацій, аналіз результатів самостійного стрес-тестува-
ння фінансовими організаціями; удосконалення методології Агентства 
для проведення стрес-тестування як окремого банку, так і банківської 
системи в цілому з урахуванням мінливих умов на фінансових ринках; 
удосконалення процедур моніторингу фінансового стану банківських 
конгломератів; оцінка відповідності методології нагляду Агентства ста-
ндартам і принципам міжнародних організацій регуляторів фінансово-
го ринку (Базельського комітету з банківському нагляду, IOSCO, IAIS, 
IOSP). 

За підсумками розгляду технічним комітетом перерахованих ви-
ще питань Агентством були розроблені відповідні документи, зокрема 
й нормативного характеру, спрямовані на вдосконалення наглядової 
практики та методології регулювання фінансового ринку і фінансових 
організацій. 

Консультаційна рада є консультаційно-дорадчим органом АФН, 
метою створення й діяльності якого є забезпечення погоджених і ко-
ординованих дій Агентства і суб’єктів фінансового ринку з питань ро-
звитку фінансового ринку й удосконалення законодавства Республіки 
Казахстан у сфері регулювання фінансового ринку. 

До складу цієї ради, крім керівництва Агентства та Національного 
банку Республіки Казахстан, також входять і керівники АФК 

1
43, ОЮО у 

формі асоціації “Казахстанська асоціація реєстроутримувачів”, ОЮО 
у формі асоціації “Асоціація керуючих активами”, КАSЕ, АТ “Казах-
станська іпотечна компанія”, АТ “Центральний депозитарій цінних 
паперів”. 

                                           
1 ОЮО – об’єднання юридичних осіб, у даному випадку АФК – це також 

ОЮО – об’єднання всіх фінансових організації під егідою Асоціації фінансистів 
Казахстану, яке має свій статут та тісно співпрацює з наглядовими органами з усіх 
питань, якому сам наглядовий орган АФН відводить значну роль, особливо в плані 
саморегулювання фінансового ринку, про що свідчить лист АФН від 23.06.2009: 
“На сьогоднішній день АФК по суті є єдиною суспільною (громадською) органі-
зацією в РК, що об’єднує всіх учасників фінансового ринку (банки, НПФ, страхові 
фонди, РЦП), основними стратегічними задачами якого є не тільки представницт-
во членів АФК у державних та інших органах, моніторинг і участь у роботі з удо-
сконалення законодавства РК, що стосується діяльності та інтересів членів АФК, 
але також і вираження та захист спільних інтересів суб’єктів фінансового ринку, 
сприяння підвищенню іміджу фінансового суспільства в цілому.” 
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У 2008 році Агентством було проведено 5 засідань консультаційної 
ради. Результати діяльності консультаційної ради одержали своє прак-
тичне відображення в проектах нормативних правових актів, спрямо-
ваних на усунення наявних проблем, і в інших заходах, розпочатих 
Агентством. 

Відповідно до положень Закону Республіки Казахстан від 31 січня 
2006 року “Про приватне підприємництво” в АФН здійснює свою діяль-
ність експертна рада, до складу якої входить представник АФК, що була 
акредитована в 2006 році й пройшла переакредитацію в 2008 році. Ек-
спертна рада – це консультативно-дорадчий орган, що розглядає про-
екти нормативно-правових актів, розроблених АФН. Всі проекти нор-
мативно-правових актів проходять обов’язкову експертизу в АФК. 
Підсумки експертної оцінки АФК розглядалися Агентством і, за необ-
хідності, приймалися заходи щодо внесення виправлень у розроблені 
проекти. 



 

174 

А. А. Мусіна,  
д-р екон. наук, проректор з міжнародних зв’язків  

Казахського університету економіки, фінансів  
і міжнародної торгівлі  

3. `m`kPg pngbhŠjr  
a`mjPbq|jnЇ qhqŠelh  
peqorakPjh j`g`uqŠ`m 

Розглядаючи процес становлення і розвитку сучасних банків Ка-
захстану, можна виділити такі важливі етапи: 

1988–1993 р. (до введення національної валюти); 
1994–2002 р. (оптимізація банків і системи в цілому); 
2003 – серпень 2007 р. (період зростання); 
вересень 2007 року – до сьогодні (кризовий період). 
Період 2003 – серпень 2007 р. як період більш-менш стабільного 

зростання банків і розвитку їхньої діяльності – найцікавіший для до-
слідників з погляду освоєння банками Казахстану ринку фінансових і 
банківських послуг. Трансформація банківської справи з неринкової 
моделі в ринкову відбувалася в досить сприятливому бізнес-середовищі 
і проявлялася в активізації традиційних послуг банків і зародженні про-
дуктів інноваційного характеру. Еволюція розвитку банківських установ 
відображена в табл. 4.44 

Таблиця 4 
Інформація про діючі банки другого рівня (БДР) 

на кінець року 
Показник 1994 р. 2004 р. 

Усього банків другого рівня,  
з них: 184 36 
- державні 4 1 

- за участі іноземного капіталу, 
з них дочірні 

8 
5 

15 
10 

Філії 1 042 385 
- на території РК 1 042 384 

- закордонні – 1 

Відкликано ліцензій за рік 33 – 

Джерело: www.nationalbank.kz. 
                                           
© А. А. Мусіна, 2011 
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З даних таблиці 4 видно, як з 1994 року в Казахстані почався 
процес оптимізації банків, що характеризувався значними скороченнями 
їх кількості аж до 2005 року. За ці 10 років кількість банків з 184 змен-
шилася до 36, тобто більше, ніж у 5 разів. За цей період щорічне ско-
рочення кількості банків у різні роки становило від 4–6 до 50 установ. 
За 2005–2008 роки кількісні показники по суб’єктах банківської сис-
теми особливо не змінилися. За станом на 01.01.2009 у Казахстані на-
лічувалося 37 банків другого рівня, у тому числі в місті Алмати розта-
шовано 35 банків, 34 філії та 372 додаткові приміщення банків (табл. 5).  

Таблиця 5  
Структура банківського сектора Республіки Казахстан 

Показник За станом  
на 01.01.2008 

За станом  
на 01.01.2009 

Кількість банків другого рівня,  
у тому числі: банки з 100 % участю держави в статутному капіталі 

35 
1 

37 
1 

Кількість філій банків другого рівня  352 379 

Кількість додаткових приміщень банків другого рівня 2 029 2 167 

Кількість представництв банків другого рівня за кордоном  17 14 

Кількість представництв банків-нерезидентів 
у Республіці Казахстан  26 31 

Кількість банків-учасників системи обов’язкового колективного 
гарантування (страхування) внесків (депозитів) фізичних осіб  33 35 

Кількість банків, що мають ліцензію на здійснення  
кастодіальної діяльності  10 11 

Джерело: Поточний стан банківського сектора на 1 січня 2009 року //www.afn.kz. 
 
Якщо порівняти список банків на 01.01.2004 і на 01.01.2009, то 

можна переконатися, що в його складі основна частина банків функ-
ціонує на сьогоднішній день як більш успішні й розвинені установи. 

З 2004 року в банківській системі Казахстану відзначалися пози-
тивні зрушення в зростанні ресурсної бази та агресивна активна полі-
тика в кредитуванні. Період з 2004 року можна вважати “періодом 
зростання” для банківського бізнесу, що з різних причин був припи-
нений у серпні 2007 року. З цього часу прийнято говорити про докри-
зовий етап (до серпня 2007 р.), а також вести звіт періоду кризових 
потрясінь, пов’язаних зі світовою фінансовою кризою, що неминуче 
відобразилося на нашій банківській системі. 
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Модель розвитку банківської системи складалася під впливом 
світового фінансового ринку, що пропонував доступні та необмежені 
ресурси. Відмежування казахстанських банків від реалій національної 
економіки було неминучим у зв’язку з легкістю одержання доступу до 
дешевих ресурсів Заходу (табл. 6).  

Таблиця 6 
Відомості про банки другого рівня Республіки Казахстан  

за станом на 01.01.2009 
млрд. тенге 

Найменування банку Обсяг активів Зобов’язання Власний капітал 
АТ “БТА Банк” 2 915 2 497 416 
АТ “КАЗКОМЕРЦБАНК” 2 335 2 139 196 
АТ “Національний банк Казахстану” 1 620 1 449 171 
АТ “Альянс Банк” 1 036 877 159 
АТ “АТФБанк” 991 915 76 
АТ “Банк ЦентрКредит” 946 850 96 
АТ “Нурбанк” 298 253 45 
ДО АТ “БТА БАНК” – АТ “ТЕМIРБАНК” 288 235 53 
АТ “Євразійський банк” 271 246 25 
АТ “KASPI BANK” 253 223 30 
АТ ДБ “RBS (Kazakhstan)” 163 144 19 
АТ “ЦЕСНАБАНК” 140 124 16 
ДБ АТ “Ощадбанк” 97 63 34 
АТ “Сітібанк Казахстан” 95 83 12 
ДБ АТ “HSBC БАНК КАЗАХСТАН” 89 80 9 
АТ “Казінвестбанк” 68 58 10 
АТ “Житлобудощадбанк Казахстану” 60 43 17 
АТ “ЕКСИМБАНК КАЗАХСТАН” 51 38 13 
АТ ДБ “БАНК КИТАЮ В КАЗАХСТАНІ” 35 31 4 
АТ “ДБ “АЛЬФА-БАНК” 29,8 22 7,8 
АТ “Delta Bank” 25 20 5,8 
АТ “Хоум Кредит Банк” 16 10,2 5,8 
АТ “Банк Позитив Казахстан” 13,8 8,9 4,9 
АТ “Банк “Астана-фінанс” 6,6 4,7 1,9 
АТ “СБ “ЛАРИБА-БАНК” 6,3 2,1 4,2 
АТ “ДБ “КЗІ БАНК” 6 3,4 2,9 
АТ “ТПБК” 5,9 3,5 2,4 
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Продовж. табл. 6 
Найменування банку Обсяг активів Зобов’язання Власний капітал 

АТ “МЕТРОКОМБАНК” 5,7 4,0 1,7 
АТ “Шинхан Банк Казахстан” 5,1 0,04 5,1 
АТ ДБ “ТАІБ КАЗАХСЬКИЙ БАНК” 2,9 0,6 2,3 
АТ “Данабанк” 2,9 1,4 1,5 
АТ “Сеним-Банк” 2,8 0,7 2,1 
АТ “Мастербанк” 2,8 0,7 2,1 
АТ “Заман-Банк” 2,3 0,2 2,1 
АТ “Експрес Банк” 2 0,2 1,8 
АТ ДБ “НБ Пакистану” у Казахстані 1,9 0,9 1,0 
АТ “Казінкомбанк” 1,6 0,1 1,5 

Джерело: Відомості про банки другого рівня //www.afn.kz. 
 
Саме такий шлях для отримання максимального прибутку – най-

коротший через дешеві зовнішні позики, що направлялися на креди-
тування ринку нерухомості і споживчого ринку, був обраний вітчизня-
ними банками на початку 2000-х років. Це призвело до логічного нас-
лідку, зокрема розбалансованості цілей економіки і місії банків другого 
рівня, а також втягування банківського бізнесу в зону підвищеного ри-
зику внаслідок макроекономічної нестабільності у світі. 

Роль банківського сектора республіки можна розглянути за таки-
ми показниками в динаміці за період 2001–2008 років (табл. 7). 

Таблиця 7  
Роль банківського сектора в економіці Казахстану 

на початок року 
Рік 

Показники 
2003  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ВВП, млрд. тенге 3 747,2 4 612 5 870 7 453 10 139,5 12 849,8 15 907 

Відношення активів БДР до ВВП, % 30,6 36,3 45,8 60,6 87,5 90,9 74,7 

Відношення позичкового портфеля БДР 
до ВВП, % 19,1 23,6 30,9 41,1 59,1 69 58,1 

Відношення розрахункового  
власного капіталу БДР до ВВП, % 4,3 5,1 5,9 7,9 11,5 15,2 12,3 

Відношення внесків клієнтів БДР  
до ВВП, % 18,6 21,3 27,4 33,9 46,5 53,5 43,2 

Джерело: АФН РК. Поточний стан банківського сектора за станом на 
01.01.2009 // www.afn.kz. 
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Дані таблиці 7 свідчать про те, що зростання ВВП супроводжува-
лося зростанням банківського сектора до 2008 року, що видно з показ-
ників діяльності банків другого рівня, розрахованих до обсягу ВВП. Тут 
же можна помітити порушення тенденцій зростання протягом 2008 ро-
ку, що пояснюється скороченням банківської діяльності, яке почалося 
з вересня 2007 року внаслідок кризи ліквідності. 

Починаючи з 2002 р. казахстанські банки розвивалися дуже висо-
кими темпами. Про це свідчать дані таблиці 8.  

Сукупні активи банків за період 2003–2008 р. збільшилися в 10 ра-
зів, їхній високий темп зростання тривав до серпня 2007 р., а протягом 
серпня–вересня 2007 року порівняно з відповідним періодом 2006 р. 
знизився більш ніж у 10 разів. Темпи приросту власного капіталу й 
позичок економіці за розглянутий період також вражаючі, відповідно, 
більш ніж в 9 і в 12 разів. Неважко помітити деякий спад у темпах при-
росту за всіма показниками, що відбувся в 2007 і 2008 роках. Це пов’я-
зане з подіями серпня 2007 року, які ознаменували для банків Казахста-
ну початок кризи, ударивши по ліквідності системи в цілому й окремих 
банків зокрема. За даними звіту АФН, за 2008 рік відбулося значне зни-
ження темпів зростання активів банківського сектора, збільшення ста-
новило лише 1,8 %, що нижче темпів зростання 1997–2007 років, що в 
середньому становило 51,3 % з максимальним приростом у 2006 році 
(96,5 %).  

Таблиця 8  

Показники банків другого рівня Казахстану 

Активи Власний капітал Позички економіці Рік 
(кінець 
періоду) 

Кількість 
банків обсяг,  

млн. тенге
%  

приросту 
обсяг, млн. 

тенге 
%  

приросту
обсяг, 

млн. тенге 
%  

приросту
2002 38 1 144 965 100 161 211 100 717 358 100 

2003 36 1 677 883 146,5 223 510 64,4 1 086 621 151,4 

2004 36 2 687 479 160,1 346 816 155,2 1 812 912 166,8 
2005 35 4 515 139 168 587 184 169,5 3 062 011 168,9 

2006 34 8 872 032 196,4 879 508 149,8 5 991 768 195,6 

2007 35 11 684 628 131,7 1 425 124 162 8 868 306 148 
2008 37 11 899 316 101,8 14 583 522 102,3 9 238 400 104,1 

З 2008 
до 2002   1 039,2  904,6  1 287,8 

Складено за даними Статистичного бюлетеня Національного банку РК. – 
№ 1. – 01.2007. – С. 142 (2002–2006) і за даними АФН // www.afn.kz (2007 і 2008). 
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За станом на 01.01.2009 активи банківського сектора, як видно з да-
них таблиці 8, становили 11 889 млрд. тенге. Зниження темпів приросту 
активів обумовлено насамперед скороченням кредитування (табл. 9).  

 
Таблиця 9  

Кредитні вкладення в загальній сумі активів банків другого рівня  
(кількість банків) 

Рік (кінець періоду, 
банків) 

Активи,  
млн. тенге 

Кредити,  
млн. тенге 

Питома вага  
кредитів, % 

2002/38 1 144 965 717 358 62,6 
2003/36 1 677 883 1 086 621 64,8 
2004/36 2 687 479 1 812 912 67,5 
2005/35 4 515 139 3 062 011 67,8 
2006/34 8 872 032 5 991 768 67,5 
2007/35 11 684628 8 868 306 75,9 
2008/37 11 899 316 9 238 400 77,6 

Складено за даними Статистичного бюлетеня НБРК. – № 1. – 2008. – С. 44. 
 
Як видно з даних таблиці 9, у складі активів банків Казахстану 

переважають кредити як найбільш дохідні види банківських інвести-
цій. В окремі роки їхня питома вага становила від 62,6 до 77,6 %. Роз-
глянемо далі більш детально склад і структуру кредитних вкладень за 
різними ознаками (табл. 10). 

Таблиця 10 
Структура кредитів банків другого рівня  

за строками кредитування і видами валюти, % 
Рік 

(кінець  
періоду) 

Короткострокові  
кредити 

Довгострокові 
кредити  

(понад 1 рік) 

Кредити  
в національній 

валюті 

Кредити  
в іноземній  
валюті 

2002 43 57 32 68 
2003 38 62 45 55 
2004 34 66 48 52 
2005 34 66 48 52 
2006 27 73 52 48 
2007 20 80 57 43 
2008 20 80 56 44 

Розраховано за даними Статбюлетеня НБРК. – № 1. – 2008. – С. 44–45 і 
АФН // www.afn.kz. 
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За даними таблиці 10 можна зробити висновок, що банки Казахста-
ну кредитують в основному на строк більше одного року, причому за ро-
зглянутий період це співвідношення змінилося на користь довгостроко-
вих позик. Дану ситуацію можна пояснити розвитком іпотечних позик, 
пов’язаних із придбанням житла, строк яких, як відомо, перевищує 5 ро-
ків. Стосовно валюти, в якій видаються позички, то з наведених даних 
видно, що за період 2002–2008 років спостерігається тенденція до зро-
стання частки кредитів у національній валюті – тенге. Починаючи з 
2006 року співвідношення на користь тенгових кредитів відбулося вна-
слідок сприятливих процесів у частині стабілізації національної валюти і 
розвитку кредитної політики казахстанських банків (табл. 11). 

Таблиця 11 
Структура кредитів банків другого рівня  

за суб’єктами кредитування, % 
Рік 

(кінець періоду) 
Частка кредитів БДР  

небанківським юридичним особам 
Частка кредитів БДР  
фізичним особам 

2002 91,3 8,7 
2003 87,5 12,5 
2004 79,5 20,5 
2005 74,2 25,8 
2006 67,3 32,7 
2007 64,5 35,5 
2008 68,7 31,3 

Розраховано за даними АФН // www.afn.kz. 
 
З таблиці 11 видно, що за розглянутий період значний розвиток 

отримало кредитування фізичних осіб, так зване “роздрібне” кредиту-
вання, що призвело до збільшення частки кредитів населенню в загаль-
ній сумі кредитів банків другого рівня з 8,7 % у 2002 році до 31,3 %, або 
більш ніж в 3,5 раза. Це стало можливим завдяки розвитку таких спожи-
вчих кредитів, як автокредити, на невідкладні потреби, експрес-кредити 
(заставні), а також на купівлю житла (іпотечні). Разом з тим наведені да-
ні свідчать про те, що переважне значення для банків має кредитування 
юридичних осіб, тобто корпоративне кредитування. З цього приводу ці-
кавим є склад банківських кредитів у галузевому розрізі.  

Як видно з даних таблиці 12, традиційно “кредитомісткі” галузі – 
це торгівля, будівництво й промисловість. За розглянутий період частка 
цих галузей у кредитних вкладеннях банків другого рівня має тенденції 
до зростання. Незначну частку становлять кредити сільському госпо-
дарству, причому їхня питома вага протягом останніх років неухильно 



 

181 

знижується – з 11,4 % у 2002 році до 3,4 % в 2008. Відсутність інтересу 
банків до даної галузі пояснюється сформованим стереотипом ставлен-
ня до сільського господарства як до високоризикованої галузі для по-
зикових ресурсів. Необхідно відзначити, що значну частку кредитів 
становлять інші галузі, куди віднесені невиробнича сфера та індивідуа-
льна діяльність. Це обумовлено зростанням кредитування малого біз-
несу, в основному представленого індивідуальними підприємцями. 

Таблиця 12 
Структура кредитів банків другого рівня за галузями економіки 

на кінець року, % 
Рік 

Галузі економіки 
2002 2003 2004  2005  2006  2007 2008  

Промисловість 34,3 28,0 19,5 16,9 11,1 9,7 10,2 
Сільське господарство 11,4 12,0 8,4 6,3 4,4 3,6 3,4 
Будівництво 6,4 7,7 10,7 12,1 13,9 17,2 19,6 
Транспорт 3,0 3,2 3,8 3,7 2,3 1,9 2,1 
Зв’язок 1,9 0,8 1,3 0,8 0,7 0,5 0,6 
Торгівля 29,4 28,3 26,9 24,6 23,3 21,3 22,8 
Інші галузі (невиробнича сфера, 
індивідуальна діяльність) 13,6 20,0 29,4 35,5 44,3 45,8 41,3 

Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Розраховано за даними Статистичного бюлетеня НБРК. – № 1. – 2005, 2007, 
2008. – № 12. – 2008. 

 
Як відомо, “серпневі” події 2007 року на банківському ринку ма-

ли негативний вплив на ліквідність казахстанських банків, призвели 
до відтоку депозитів фізичних і юридичних осіб, зниження обсягу та 
якості позичкового портфеля як у цілому по банківській системі, так 
і в розрізі окремих банків. Все це стало наслідком кризи зовнішнього 
фондування і в результаті обвалило банківський ринок у республіці 
(табл. 13).  

Як видно з даних таблиці 13, якість позичкового портфеля казах-
станських банків погіршилася в 2007 році, якщо частка стандартних 
кредитів знизилася до 39,7 %, а частка сумнівних зросла до 58,8 %. 
У 2008 році за рахунок зростання обсягу позичкового портфеля частка 
стандартних кредитів збільшилася, разом з тим зросли безнадійні кре-
дити – в 3 рази в абсолютній сумі (з 131,4 до 402,2 млрд. тенге), що 
призвело до такого ж зростання їхньої питомої ваги в структурі пози-
чкового портфеля – з 1,5 до 4,4 %. 
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Таблиця 13  
Динаміка якості позичкового портфеля банків другого рівня  

на кінець року, % 
Рік 

Категорії кредиту 
2004 2005 2006  2007 2008  

Стандартні  56,2 58,2 52,7 39,7 43 
Сумнівні  40,9 39,6 45,7 58,8 52,6 
Сумнівні 1-ї категорії 
(при повній і своєчасній оплаті платежів) 31,9 32,3 38,9 44,5 24,2 

Сумнівні 2-ї категорії  
(при затримці або неповній оплаті платежів) 1,4 1,1 1,8 6,5 6,5 

Сумнівні 3-ї категорії  
(при своєчасній і повній оплаті платежів)  5,2 4,2 3,6 6 17,1 

Сумнівні 4-ї категорії  
(при затримці або неповній оплаті платежів) 1 0,9 0,6 0,6 2,2 

Сумнівні 5-ї категорії  1,4 1,1 0,8 1,2 2,6 

Безнадійні  2,9 2,2 1,6 1,5 4,4 

Усього позичковий портфель  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Складено за даними звіту АФН: Поточний стан банківського сектора на 1 сі-
чня 2007 року, на 1 січня 2009 р. // www.afn.kz. 

 
Погіршення якості позичкового портфеля – негативний показник, 

що відображає ситуацію в країні. Відповідно до встановлених вимог 
регулятивних органів банки зобов’язані створювати відповідні прові-
зії (провізіями називають резерви на покриття можливих збитків від 
кредитної діяльності (табл. 14). Виділяють загальні провізії та спеціа-
льні згідно з Інструкцією АФН та міжнародних стандартів (додаток 2).  

Таблиця 14 
Розмір сформованих провізій казахстанськими банками  

за кредитним портфелем (на кінець періоду) 

Рік 
Показник 

2004 2005  2006 2007  2008  

Провізії, млрд. тенге 121,3 171,9 299,1 521,70 1 025,60 

Провізії у відсотках до позичкового портфеля, % 6,7 5,6 5 5,9 11,1 

Складено за даними Статистичного бюлетеня НБРК. – № 1. – 2005. – С. 238 і 
Звіту АФН про фінансову стабільність // www.afn.kz. 
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На тлі низьких темпів зростання кредитного портфеля і значного 
темпу зростання сформованих провізій за 2008 рік підвищився рівень 
резервування в кредитному портфелі. Наведені дані в таблиці 14 підт-
верджують, що банки збільшують свої провізії у зв’язку з погіршенням 
якості кредитного портфеля відповідно до вимог регулятивних органів 
(Агентство РК з регулювання й нагляду фінансового ринку та фінан-
сових організацій – АФН), що особливо помітно в 2008 році, коли у 
зв’язку зі зростанням безнадійних кредитів і окремих категорій сумні-
вних позичок (див. табл. 13) розмір провізій збільшився майже вдвічі – 
з 521,7 млрд. тенге до 1 025,6 млрд. тенге і становив 11,1 % до позичко-
вого портфеля банків.  

Дані таблиці 15 свідчать, що із настанням кризи в банківському 
позичковому портфелі зросли безнадійні кредити по всіх галузях, при 
цьому самою ризикованою галуззю є будівництво, де зросли безнадійні 
кредити з 1,6 до 6 % (більш ніж 3,5 раза), у сільському господарстві й 
торгівлі – у два й більше разів. 

Таблиця 15  
Якість позичкового портфеля банків другого рівня 

за галузями економіки 
на початок року, % 

Стандартні Сумнівні Безнадійні 

Рік Класифікація  
за галузями економіки 

2008  2009  2008  2009  2008  2009  

Будівництво 25,2 33,4 73,2 60,6 1,6 6 

Торгівля 39,9 50,5 58,6 46 1,5 3,5 

Промисловість 51 50,9 46,3 44,8 2,7 4,3 

Сільське господарство  44,7 65,8 52,8 29,2 2,5 5 

Транспорт 71,4 70,9 26,3 26,1 2,3 3 

Зв’язок 54,1 37,3 45,5 62 0,4 0,7 

Інші галузі 43,8 50,8 55,5 46,4 0,7 2,8 

Джерело: Звіт АФН за 2008 //www.afn.kz. 
 
Багато проблем банків, що загострилися в період кризи, пов’язані 

з особливостями формування ресурсної бази. Розглянемо динаміку ба-
нківських коштів за період з 2003 року до сьогодні (табл. 16). 
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За даними таблиці 16 видно, що за 2003–2008 роки спостерігається 
абсолютний приріст за всіма показниками.  

Таблиця 16  
Показники банківської системи Казахстану 

млн. тенге, на кінець періоду 

Рік/БДР Власний  
капітал 

Статутний  
капітал 

Сукупні  
зобов’язання 

Сукупні  
активи 

2002/38 161 211 76 986 1 010 421 1 144 965 

2003/36 223 510 100 369 1 492 519 1 677 883 
2004 /36 346 816 161 350 2 416 167 2 687 479 

2005/35 587 184 244 676 4 073 368 4 515 139 

2006 /34 1 168 581 593 568 8 001 635 8 872 032 
2007/35 1 781 803 940 209 10 256 669 11 683 413 

2008/37 1 953 867 1 017 684 10 440 964 11 899 316 

Складено за даними Статистичного бюлетеня НБРК. – № 1. – 2006. – С. 141–
142. – № 12. – 2008. – С. 147 // www.nationalbank.kz. 

 
Розглянемо, якими темпами відбулося збільшення банківських ре-

сурсів і їхнє розміщення (табл. 17). 

Таблиця 17  
Динаміка приросту за основними показниками банків  

другого рівня Казахстану 
% до попереднього року 

Рік Власний  
капітал 

Статутний  
капітал 

Сукупні 
зобов’язання 

Сукупні  
активи 

2003 38,6 30,3 47,7 46,5 

2004 55,2 60,7 61,9 60,2 

2005 69,3 51,6 68,6 68,0 

2006 99,0 142,6 96,4 96,5 
2007 52,5 58,4 28,2 31,7 

2008 9,7 8,2 1,8 1,8 

Розраховано за даними табл.16. 
 
За показниками, наведеними в таблиці 17, можна зробити висно-

вок про те, що 2004–2006 роки – це період бурхливого розвитку банків, 
оскільки темпи приросту за всіма позначеними показниками становили 
щорічно більше 55 %. У 2006 році вони досягли рекордного значення: 
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99 % темп приросту за рік за розміром власного капіталу, 142,6 % – за 
розміром статутного капіталу і більше 96 % – за розміром сукупних 
зобов’язань і активами банків. У 2007 році відбулося явне зниження 
показників приросту, яке досягло в 2008 році мінімальних значень 
(9,7, 8,2 і 1,8 %), що було обумовлено, як відзначалося вище, кризою в 
банківській системі, спровокованою світовими і внутрішніми пробле-
мами. 

Власний капітал банків – це показник, що визначає капітальну ба-
зу банку і є основним фінансовим показником, який використовується 
як основа для розрахунку, аналізу та оцінки регулюючих нормативів. 
Головну його частину становить статутний капітал. Це підтверджуєть-
ся даними, наведеними в табл.18. 

Таблиця 18  
Співвідношення власного та статутного капіталу  
в банках другого рівня Республіки Казахстан 

Рік/БДР Власний капітал,
млн. тенге 

Статутний капітал,
млн. тенге 

Частка статутного капіталу  
у власному, % 

2002/35 161 211 76 986 48 

2003/34 223 510 100 369 45 

2004 /35 346 816 161 350 47 

2005/34 587 184 244 676 42 

2006 /33 1 168 581 593 568 51 

2007/35 1 781 803 940 209 53 

2008/37 1 953 867 1 017 684 52 

 
Як бачимо з даних таблиці 18, частка статутного капіталу стано-

вить половину власних коштів, причому зростання його обсягу відбу-
вається пропорційно збільшенню власного капіталу, що забезпечує 
пропорційну динаміку його питомої ваги. Викликає інтерес аналіз по-
казників достатності власного капіталу, що є пруденційними нормати-
вами, які установлюються регулятивними органами для банків. У Казах-
стані достатність власного капіталу оцінюється двома коефіцієнтами – 
k1 і k2, оптимальне значення яких 0,06 і 0,12, а для банку, учасником 
якого є банківський холдинг, ці показники встановлені на рівні 0,05 і 
0,10 відповідно. Крім цього, регуляторні органи оцінюють власний 
капітал за коефіцієнтами, що розраховують додатково.  

За останні роки показники адекватності власного капіталу банків-
ського сектора наведені в таблиці 19.  
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Таблиця 19 
Коефіцієнти адекватності власного капіталу банків другого рівня  

за станом на 
Показники адекватності  

власного капіталу 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009

Відношення власного капіталу 
першого рівня до сукупних активів 
(k1) 

0,08 0,09 0,09 0,11 0,12 

Відношення власного капіталу  
до активів і небалансових  
зобов’язань, зважених  
на ступінь ризику (k2)  

0,16 0,15 0,15 0,14 0,15 

Відношення розрахункового  
власного капіталу  
до позичкового портфеля  

0,19 0,19 0,20 0,20 0,21 

Відношення розрахункового  
власного капіталу до сформованих 
провізій за позичковим портфелем  

2,86 0,40 3,91 3,41 1,90 

Відношення розрахункового  
власного капіталу  
до сумнівних кредитів  

0,47 0,48 0,43 0,34 0,40 

Відношення розрахункового  
власного капіталу  
до безнадійних кредитів  

6,68 8,54 12,43 13,55 4,84 

Складено за: Поточний стан банківського сектора на 1 січня 2006 року, 1 січня 
2007 року, 1 січня 2009 року // www.afn.kz. 

 
Як видно з наведених даних, пруденційні нормативи k1 і k2 по 

банках Казахстану перебувають у встановлених межах, трохи пере-
вищуючи припустимий рівень, що в цілому свідчить про стабільність 
капітальної бази банків. Стосовно додаткових показників адекватності 
власного капіталу можна відзначити, що вони помітно змінилися про-
тягом 2007–2008 рр. Погіршення якості позичкового портфеля, що 
проявилося у зростанні сумнівних і безнадійних кредитів, призвело до 
збільшення сформованих провізій, внаслідок чого знизилося відношення 
розрахункового власного капіталу до сформованих провізій за позичко-
вим портфелем за 2007–2008 роки з 3,91 до 1,9. 

Важливим питанням для казахстанських банків залишається кон-
центрація капіталу та його збільшення у зв’язку із проведеними регу-
лятором заходами щодо зростання мінімального статутного і власного 
капіталу. Відповідно до законодавства Казахстану із квітня 1995 року 
були встановлені вимоги до мінімального розміру статутного капіталу 
для банків на рівні 500 тис. доларів США для проведення операцій 
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у тенге й 1,5 млн. доларів США для проведення операцій в іноземній 
валюті, залучення депозитів фізичних осіб і дозволу на відкриття фі-
лії. При відповідних офіційних обмінних курсах долара США в серед-
ньому за 1995 рік 60,95 тенге, за 1996 рік – 67,30 тенге це становило 
30,5–33,6 млн. тенге й 91,5–100,1 млн. тенге.  

З 5 грудня 1998 р. мінімальний розмір статутного капіталу був 
установлений для новостворених банків у розмірі 300 млн. тенге, для 
діючих банків – 100 млн. тенге. 

З 1 серпня 2001 року мінімальний розмір статутного капіталу для 
новостворюваних банків, відповідно до постанови Правління Націо-
нального банку Республіки Казахстан від 2 червня 2001 року № 190 
“Про мінімальні розміри статутного й власного капіталів банків другого 
рівня”, був збільшений до 2 млрд. тенге [4]. 

З метою підвищення вимог до мінімальних розмірів статутного і 
власного капіталів банків другого рівня, спрямованих на подальше пі-
двищення капіталізації банківського сектора республіки і підвищення 
його конкурентоспроможності з урахуванням майбутнього вступу Ка-
захстану у Світову організацію торгівлі, 2 вересня 2008 року Правлін-
ням Агентства Республіки Казахстан з регулювання і нагляду за фі-
нансовим ринком та фінансовими організаціями прийнята постанова 
№ 140 “Про мінімальні розміри статутного і власного капіталів банків 
другого рівня”, якою передбачається: 
 збільшення мінімального розміру статутного й власного капіталів для 
новостворюваних банків до 5 млрд. тенге; 

 поетапне збільшення мінімального розміру власного капіталу для 
діючих банків з 1 липня 2009 року – до 5 млрд. тенге, з 1 липня 
2011 року – до 10 млрд. тенге; для банків, розташованих поза містами 
Астана й Алмати, – до 3 млрд. і 5 млрд. тенге відповідно. 
У результаті підвищення вимог за мінімальними розмірами статут-

ного й власного капіталів банків другого рівня з урахуванням поточної 
капіталізації банківського сектора до 1 липня 2009 року 15 банкам необ-
хідно буде збільшити власний капітал і до 1 липня 2011 року 18 банкам 
необхідно буде збільшити власний капітал. 

За інформацією окремих джерел, у розвинутих країнах світу міні-
мальний статутний капітал становить від 4 до 22,6 млн. дол. США, зок-
рема в США цей показник становить 5–10 млн. дол. США, в Японії – 
10,3 млн. дол. США, в Росії – 5 млн. євро [5, с. 9]. Для порівняння: 
запланована до введення мінімальна сума статутного капіталу для ка-
захстанських банків становила 5 млрд. тенге до девальвації 2009 року, 
в перерахуванні за курсом становила 41,6 млн. дол. США, після дева-
львації – 33,3 млн. дол. 
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Збільшення розміру власного капіталу й підтримка його адекват-
ності – це найбільш важливі завдання для комерційного банку, тому 
що, вирішуючи їх, банк реалізує захисну, регулюючу і страхову функ-
ції власного капіталу, що сприяє розвитку банківської діяльності й га-
рантує безпеку для кредиторів і депозиторів. Чим більша величина 
власного капіталу, тим більше можливостей у банку для залучення ресу-
рсів і розміщення їх у вигляді кредитів і різних інвестицій. Розглянемо, 
який стан залучених ресурсів у казахстанських банків, з яких джерел 
формувалися кошти банків другого рівня і за рахунок чого підтримуєть-
ся ресурсна база на сучасному етапі. 

Як видно з огляду діяльності банків другого рівня, найбільш спри-
ятливою за всі роки розвитку ситуація на депозитному і кредитному 
ринках була в 2001 році. У цей період депозитний ринок визначав 
зростання ресурсної бази банків. Депозити резидентів у банківській си-
стемі зросли на 50,7 % і становили 13,7 % до ВВП. Депозити юридич-
них осіб зросли на 25,1 % і до кінця 2001 року становили 253,1 млрд. 
тенге. Залученню додаткових ресурсів у банківський сектор сприяла 
акція по легалізації капіталу громадян, у результаті якої було легалі-
зовано 480 млн. дол. США. За оцінками Національного банку, близько 
60 % легалізованих коштів було переоформлено на різні банківські 
вклади. У результаті за 2001 рік внески населення зросли більш ніж в 
2 рази, при цьому їх зростання відбувалося при зниженні ставок вина-
городи за депозитами. Так, середньозважена ставка винагороди за те-
нговими терміновими депозитами фізичних осіб знизилася з 15,6 до 
12,8 %, за депозитами в іноземній валюті – з 8,6 до 7,3 %. Таке зни-
ження сприяло зниженню ставок за кредитами, зокрема середньозва-
жена ставка за кредитами юридичним особам знизилася з 18,8 до 15,4 % 
річних, фізичним особам – з 27 до 24,5 %. Дана тенденція збереглася 
в наступному 2002 році: продовжилося поповнення ресурсної бази і 
зростання кредитного потенціалу за рахунок надходження внутрішніх 
заощаджень. За 2002 рік депозити резидентів у банківській системі 
зросли на 35,6 % і становили 16,1 % від ВВП.  

Позитивні тенденції намітилися у співвідношенні депозитів по 
видах валюти, а саме за 2002 рік внаслідок перевищення темпів зрос-
тання депозитів у національній валюті порівняно з депозитами в іно-
земних валютах питома вага депозитів в іноземній валюті знизилася з 
64 до 60 %, хоча й продовжувала залишатися переважаючою. Зберег-
лася стійка тенденція зростання депозитів юридичних і фізичних осіб. 
Так, депозити юридичних осіб за 2002 рік зросли на 35,6 % і на кінець 
року становили 352,6 млрд. тенге, депозити фізичних осіб збільшили-
ся на 38,3 % і становили 257,4 млрд. тенге. Середній розмір внеску на 
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душу населення збільшився із 84 до 112 доларів США. Крім цього, 
позитивним фактом у 2002 році стало те, що зросла частка термінових 
депозитів до 82,4 % і знизилася частка депозитів до запитання.  

У 2002 році також відбулося зниження відсотків за терміновими 
депозитами фізичних осіб у тенге – з 12,8 до 11 %, в іноземній валюті – 
з 7,3 до 6,9 %. Це разом зі зниженням ставки рефінансування обумовило 
зменшення середньозваженої ставки за кредитами. Так, середньозважена 
процентна ставка за тенговими кредитами юридичним особам знизила-
ся з 15,3 до 14,1 %, в іноземній валюті – з 13,1 до 12,3 %. Аналогічно 
відбулося зниження процентних ставок за кредитами фізичним особам. 
За період з 2003 до 2009 року ситуація по залучених депозитах відобра-
жена в таблицях 20 і 21. 

Як видно з даних таблиці 20, депозити протягом останніх 5 років 
неухильно зросли, в окремі роки темпи зростання досягали дуже ви-
соких розмірів. Деяке зниження темпів відбулося в 2007–2008 роках, 
які охарактеризовані настанням кризи, що підірвала довіру до банків і 
викликала підвищення негативних настроїв серед вкладників і креди-
торів банків.  

Таблиця 20  
Депозити банків другого рівня Республіки Казахстан 

на кінець періоду 
Рік 

2004  2005  2006  2007 2008  

Показник 
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 д
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Депозити – усього, з них: 1 039 153 1 401 135 2 629 188 3 895 148 4 588 118 

депозити юридичних осіб 605 173 822 136 1 591 194 2 447 153 3 088 126 

депозити фізичних осіб 434 131 579 133 1 038 180 1 448 139 1 500 104 

Розраховано за даними Статистичного бюлетеня НБРК. – № 1. – 2007. Пото-
чний стан банківського сектора на 1 січня 2009 р. АФН. 

 
Як правило, при зниженні процентних ставок за депозитами від-

бувається зниження ставок за кредитами, це підтверджено даними 
таблиці 21. Виняток становить залежність між ставками за депозитами 
і кредитами в іноземній валюті. При зниженні ставки за депозитами 
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в 2007–2008 році з 4,5 до 3,6 % винагорода за кредитами в інвалюті 
зросла з 11,9 до 13,4 %. Можна пояснити таку ситуацію, з одного боку, 
прагненням банків стимулювати тенгові депозити, з іншого боку, подо-
рожчанням валютних кредитів через дефіцит ресурсів. 

Таблиця 21 
Середньозважені ставки винагороди  

за депозитами і кредитами банків другого рівня 
за період, % 

Рік 
Показник 

2003 2004  2005  2006 2007  2008  
Депозити в національній валюті 4,2 3,6 3,5 4,2 5,5 5,6 

Кредити в національній валюті: 
- юридичним особам; 
- фізичним особам 

16,1 
15,6 
24,3 

15,3 
14,4 
20,9 

14,8 
13,7 
19,7 

14,8 
13,0 
19,6 

14,7 
13,5 
17,5 

16,6 
16,1 
19,4 

Депозити в іноземній валюті  2,1 2,1 3,4 3,9 4,5 3,6 

Кредити в іноземній валюті: 
- юридичним особам; 
- фізичним особам 

11,6 
11,0 
17,2 

11,0 
10,2 
15,1 

11,2 
10,4 
14,8 

11,2 
10,6 
13,7 

11,9 
11,3 
14,4 

13,4 
13,2 
15,7 

Складено за даними Статистичного бюлетеня НБРК. – № 5(162). – 2008. – 
С. 94; 35. – № 12. – 2008. – С. 103; 43. 

 
Як відомо, від співвідношення ставок винагороди за депозитами і 

кредитами залежить головним чином розмір одержуваного банком при-
бутку. Аналіз результатів діяльності банків Казахстану показує, що 
проведена процентна політика має певні позитивні результати, відобра-
жені в отриманих прибутках (табл. 22). 

Дані таблиці 22 свідчать, що доходи банків, пов’язані з одержанням 
винагороди, за період 2005–2007 років зростали досить високими тем-
пами – від 60,9 до 100,5 % за рік, при зростанні видатків, пов’язаних 
з виплатою винагород – від 86,8 до 94,6 %. Також досить високими 
темпами збільшувалися непроцентні доходи – до 91,6 %. Все це обумо-
вило високий прибуток банківського сектора: за 2006 рік 101,9 млрд. те-
нге, за 2007 – 216,9 млрд. тенге. У 2008 році ситуація змінилася у бік 
різкого зниження прибутку – з урахуванням сплати прибуткового по-
датку прибуток зменшився на 95,1 %. Як відзначається у звіті АФН, в 
умовах фінансової кризи основним завданням банків стало забезпечення 
оптимального рівня ліквідності, адекватності капіталу, формування до-
даткових провізій. Так, у 2008 році в структурі доходів 50,2 % займали 
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доходи, не пов’язані з одержанням винагороди (1 471 млрд. тенге), а в 
структурі видатків 72,8 % займали видатки, не пов’язані з виплатою ви-
нагороди (2 114,5 млрд. тенге), які за 2008 рік зросли в 2,4 раза, збіль-
шившись в основному за рахунок збільшення асигнувань на формування 
провізій протягом 2008 року до 1 307,5 млрд. тенге [3, с. 32]. 

Таблиця 22 
Доходи банківського сектора  

Показники,  
млрд. тенге  

01.01.
2005  

01.01.
2006 

(+; –), 
%  

01.01.
2007 

(+; –), 
%  

01.01.
2008 

(+; –), 
% 

01.01. 
2009 

(+; –), 
% 

Доходи, пов’язані  
з одержанням винагороди  212,6 342,1 60,9 620,1 81,2 1 243,4 100,5 1 459,9 17,4 

Видатки, пов’язані  
з виплатою винагороди  93,9 180,1 91,8 337,2 86,8 656,1 94,6 789,3 20,3 

Чистий дохід, пов’язаний 
з одержанням винагороди 118,7 162,0 36,5 282,9 74,8 587,3 105,9 670,6 14,2 

Доходи, не пов’язані  
з одержанням винагороди 110,6 151,1 36,6 287,3 80,0 550,5 91,6 1471 в 2,7 

раза 

Видатки, не пов’язані  
з виплатою винагороди  191,3 229,8 20,1 442,5 85,7 875,6 97,9 2 114,5 в 2,4 

раза 

Чистий дохід (збиток),  
не пов’язаний  
з одержанням винагороди  

–80,7 –78,7 –2,5 –155,2 97,2 –325,2 109,5 –643,5 в 2 
рази 

Непередбачені статті  1,0 –0,6 – –0,2 60,0 0,4  0,0  

Чистий дохід до сплати  
прибуткового податку  39,0 82,6 111,8 127,5 54,4 262,5 105,9 27,1 –89,7 

Видатки після виплати  
прибуткового податку  7,3 9,3 27,4 25,6 169,5 45,6 78,1 16,4 –64,0 

Чистий дохід після сплати 
прибуткового податку  31,7 73,3 131,2 101,9 39,4 216,9 112,8 10,7 –95,1 

Складено й розраховано за: Поточний стан банківського сектора на 1 січня 
2006 року, 1 січня 2007 року, 1 січня 2009 року //www.afn.kz. 

 
З початку 2009 року негативні тенденції результативності банків-

ської діяльності виявилися в зниженні отриманих доходів і відповідно 
вплинули на кінцевий результат. Сукупна сума доходів банків другого 
рівня на 1 березня 2009 року становила 1 305 млрд. тенге. Сума видат-
ків 1 568,7 млрд. тенге (без врахування прибуткового податку, що ста-
новив на звітну дату 1,7 млрд. тенге). Чистий збиток банків на 1 берез-
ня 2009 року становив 265,4 млрд. тенге.  
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Як бачимо, ситуація в банківському секторі за останні роки скла-
далася досить позитивно, що дозволило підтримувати показники ре-
зультативності банківської діяльності на досить високому рівні до 
2008 року. Неминучість негативного сценарію в кризовий період стала 
очевидною з початку 2008 року і до кінця цього періоду, у зв’язку з 
падінням прибутковості різко знизилися показники ROA і ROE. Погі-
ршення позичкового портфеля змусило банки створити провізії, що, 
у свою чергу, пояснює зростання більш ніж у 4,5 раза відношення 
видатків на створення резервів до сукупних активів – з 2,42 до 11,09 
(табл. 23).  

Таблиця 23  
Сукупні показники, що характеризують прибутковість  

банківського сектора 
на початок року 

Рік 
Показник 

2005 2006  2007   2008   2009  
Відношення чистого доходу до сплати  
прибуткового податку до сукупних активів (ROA) 1,45 1,8 1,4 2,55 0,23 

Відношення чистого доходу до сплати  
прибуткового податку до власного капіталу  
по балансу (ROE) 

11,26 14,1 10,9 22,87 1,88 

Відношення доходів, пов’язаних з одержанням 
винагороди (інтересу), до сукупних активів 7,91 7,6 7,0 12,10 12,39 

Відношення доходів, пов’язаних з одержанням 
винагороди (інтересу) за кредитами,  
до сукупного позичкового портфеля 

10,13 9,9 9,2 15,24 14,64 

Відношення чистого доходу за дилінговими  
операціями до чистого доходу до сплати  
прибуткового податку 

28,21 23,5 29,6 30,82 3,5 
раза 

Відношення видатків, пов’язаних з виплатою  
винагороди (інтересу), до сукупних зобов’язань 3,89 4,4 4,2 7,19 7,63 

Відношення видатків на створення резервів  
до сукупних активів 2,71 1,7 1,8 2,42 11,09 

Складено за: Поточний стан банківського сектора на 1 січня 2006 року, 1 січня 
2007 року, 1 січня 2009 року // www.afn.kz. 

 
Поглиблення кризи обумовлено значною залежністю казахстан-

ських банків від зовнішніх запозичень, що й зумовило глибоку кризу 
ліквідності, значно посиливши їх вплив на ситуацію в банківському 
секторі (табл. 24). Починаючи з 2005 року керівництво НБРК і АФН 
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було стурбоване прогресуючим зростанням ризиків фінансової систе-
ми та можливістю майбутніх загроз фінансовій стабільності і акценту-
вало свою увагу на цих проблемах при взаємодії з іншими державними 
органами. Основною проблемою вважалася можливість того, що зо-
внішні запозичення банків можуть стати причиною фінансового шоку, 
що може поширитися через макрофінансові взаємозв’язки. Послідов-
ність подій у Казахстані із середини 2007 року підтвердила ці побою-
вання.  

Таблиця 24  
Зобов’язання перед нерезидентами  

в сукупних зобов’язаннях банків другого рівня 
на початок року, % 
Рік 

Показник 
2003 2004 2005 2006  2007 2008  

Питома вага зобов’язань  
перед нерезидентами в сукупних зобов’язаннях  27,6 38,3 41,0 50,7 51,6 44,7 

Джерело: АФН. 
 
Нестабільність на глобальних ринках обумовила зниження обсягів 

зовнішніх зобов’язань, що за останні роки були основним джерелом зро-
стання банківського сектора з початку 2007 року як в абсолютному, так і 
у відносному значеннях, що, з одного боку, є позитивним, оскільки зни-
жується уразливість банківської системи до зовнішніх шоків, а з іншого 
боку – загострюється дефіцит ліквідності в умовах вузькості внутріш-
нього фінансового ринку. Проте, незважаючи на зменшення частки зов-
нішніх зобов’язань у сукупних зобов’язаннях банківського сектора, рі-
вень зовнішньої заборгованості залишається високим і становить значну 
частину сукупних зобов’язань БДР – 44,7 %. При цьому в структурі зов-
нішніх зобов’язань банківського сектора з об’єктивних причин за розг-
лянутий період істотних змін не відбулося. 

Незважаючи на проблеми з ліквідністю, казахстанські банки спра-
вляються з періодичними виплатами за зовнішніми позиками, удаю-
чись при цьому поряд з підтримкою з боку Національного банку до 
рефінансування на зовнішніх ринках в умовах практично “закритих” 
зовнішніх ринків, що свідчить про збереження довіри до казахстансь-
ких банків з боку міжнародних кредиторів. Згідно з даними Націона-
льного банку Республіки Казахстан за станом на 30.06.2008, протягом 
2009 року банкам другого рівня необхідно буде погасити за зовнішні-
ми зобов’язаннями суму в обсязі близько 1 320 млрд. тенге (11 млрд. 
доларів США).  
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В умовах нестабільності економіки, що обтяжена світовою фінан-
совою кризою, об’єктивно зростає ймовірність вимоги міжнародними 
кредиторами дострокового погашення, оскільки серед ковенантних умов 
для дострокового погашення позик із зовнішніх ринків, за інформацією 
АФН, відзначаються події дефолту, крос-дефолту, банкрутство/ліквіда-
ція, процесуальні дії і судові розгляди, недостовірна інформація, зміни 
в законодавстві, націоналізація та експропріація, порушення вимог упо-
вноваженого органу, відкликання ліцензії, істотні зміни в складі акці-
онерів, значні негативні події. У цей час казахстанські банки розроб-
ляють стратегічні плани відновлення, що передбачають різні підходи, 
з урахуванням заходів державно-приватного партнерства та реструк-
туризації зовнішніх боргів для того, щоб максимально безболісно ви-
йти із кризової ситуації і не зменшувати позитивного руху.  

У 2008 році, як і в попередній рік кризи, активно проводилася ро-
бота щодо взаємодії між Урядом Республіки Казахстан, Агентством і 
Національним банком Республіки Казахстан у рамках Меморандуму з 
питань фінансової стабільності, підписаного восени 2007 року, в яко-
му була досягнута домовленість про принципи надання державної пі-
дтримки й процедури застосування інших інструментів державного 
регулювання з метою забезпечення фінансової стабільності. 

Так, на додаток до спільних оперативних заходів, спрямованих на 
забезпечення фінансової стабільності в країні, прийнятих у 2007 році, 
Урядом Республіки Казахстан і фінансовими регуляторами було запро-
ваджено ряд додаткових заходів щодо стабілізації економіки та фінансо-
вого сектора Республіки Казахстан, оскільки в умовах системної неста-
більності на фінансовому ринку заходи пруденційного характеру не 
дають повноцінного ефекту для забезпечення фінансової стабільності в 
зв’язку із порушенням однієї з умов ефективного нагляду при наявності 
стійкого надійного макроекономічного середовища. У зв’язку із цим 
значна роль більшою мірою приділяється заходам фіскального та моне-
тарного характеру. Зокрема, протягом минулого року Національним ба-
нком Республіки Казахстан двічі знижувалися нормативи мінімальних 
резервних вимог (за внутрішніми зобов’язаннями вони були знижені з 6 
до 5 %, за іншими зобов’язаннями – з 8 до 7 %, пізніше, ближче до кінця 
року, з 5 до 2 % за внутрішніми зобов’язаннями, і з 7 до 3 % – за іншими 
зобов’язаннями), а також у липні 2008 року з 11 до 10,5 % була знижена 
офіційна ставка рефінансування [3, с. 10]. Із червня 2009 року ставка ре-
фінансування встановлена на рівні 8,5 %. 

25 листопада 2008 року був прийнятий План спільних дій Уряду 
Республіки Казахстан, Національного банку Республіки Казахстан і Аге-
нтства Республіки Казахстан з регулювання та нагляду за фінансовим 
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ринком і фінансовими організаціями по стабілізації економіки й фі-
нансового сектора на 2009–2010 роки, що визначає комплекс заходів, 
спрямованих на пом’якшення негативного впливу глобальної кризи на 
соціально-економічну ситуацію в Казахстані та забезпечення необхідної 
основи для майбутнього якісного економічного зростання. Джерелом 
фінансового забезпечення цього Плану є кошти Національного фонду 
Республіки Казахстан в обсязі 10 млрд. дол. США. План містить у собі 
такі напрямки діяльності:  

1) стабілізацію фінансового сектора;  
2) розвиток житлового сектора;  
3) підтримку малого та середнього бізнесу; 
4) розвиток агропромислового комплексу;  
5) реалізацію інфраструктурних і проривних проектів [3, с. 11]. 

Крім цього, План включає вирішення проблеми створення Фонду 
стресових активів і заходи щодо підтримки рівня ліквідності банківсь-
кого сектора Національним банком Республіки Казахстан. Наразі Фонд 
стресових активів створений, але реально працювати не почав, тому що 
залишаються невідпрацьованими процедури оцінки, придбання та вику-
пу проблемних активів. 

У частині вдосконалення законодавчої бази діяльності банківсь-
кого та фінансового секторів необхідно окремо виділити розроблений 
АФН РК і підписаний Главою держави 23 жовтня 2008 року Закон 
РК № 72-IV “Про внесення змін і доповнень у деякі законодавчі акти 
Республіки Казахстан з питань стабільності фінансової системи”. Розро-
бка й прийняття даного нормативного акта, названого “Законом про 
фінансову стабільність”, спрямована на посилення підходів регулято-
рного органу з превентивного нагляду. Зокрема, однією з новацій дано-
го закону є введення механізму оперативного оздоровлення діяльності 
проблемного банку. З метою раннього реагування на проблеми, що ви-
никли в банку, які проявилися в суттєвому порушенні пруденційних 
нормативів та (або) інших обов’язкових для дотримання норм і лімітів, 
у законі передбачена норма про придбання Урядом Республіки Казах-
стан або національним керуючим холдингом оголошених акцій банку. 
Даний механізм передбачається з метою захисту інтересів кредиторів 
банків та інших фінансових організацій і забезпечення їхньої стабіль-
ності, а також запобігання виникненню та поглибленню системного ри-
зику. У наступному розділі система банківського нагляду і регулювання, 
а також шляхи її розвитку в Казахстані розглянуті більш детально. 
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4.1. Загальна оцінка діяльності  
АФН РК 

Діяльність Агентства в банківському секторі була акцентована на 
прийнятті адекватних і оперативних заходів щодо обмеження ризиків, 
виявлених у результаті світової фінансової кризи, зокрема це були за-
ходи щодо нівелювання ризиків ліквідності й рефінансування, зміц-
нення капітальної бази банків для стабільного функціонування в пері-
оди стресу, подальшого зниження залежності банківського сектора від 
зовнішнього оптового фінансування. 

У зв’язку з тим, що банківський сектор є найбільшим сегментом 
фінансового ринку, від стану якого залежить стан всієї фінансової си-
стеми, також розроблена система індикаторів для оцінки фінансової 
стабільності банківської системи. З метою моніторингу та аналізу фі-
нансової стабільності банківської системи Казахстану відібрані показ-
ники, що відображають ризики, яким у цей час значною мірою піддана 
вітчизняна банківська система. Так, для аналізу фінансової стабільності 
використовуються групи коефіцієнтів капіталу, якості активів, кредит-
них, ринкового ризиків, прибутковості та ліквідності. 

З метою створення умов для здійснення БДР угод сек’юритизації, 
розширення сфери ефективного застосування банківського капіталу, а 
також здешевлення вартості фінансування Правлінням Агентства у кві-
тні 2008 року прийнята постанова, що визначає порядок розрахунку ко-
ефіцієнта достатності власного капіталу при здійсненні банками угод 
сек’юритизації. Постановою стосовно банку-оригінатора та банку, що 
бере участь в угоді сек’юритизації й утримує позиції сек’юритизації в 
такій угоді, передбачена можливість використання рамкового підходу 
сек’юритизації – підходу до розрахунку власного капіталу відповідно до 
Базеля II, при якому сек’юритизовані активи можуть бути вилучені з ро-
зрахунку активів оригінатора, зважених на рівень кредитного ризику.45 
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Також для створення умов для здійснення БДР угод сек’юритизації 
в липні 2008 року прийнята постанова, що визначає порядок класифіка-
ції та створення провізії по сек’юритизованих активах, по яких у банку 
є письмове підтвердження уповноваженого органу на застосування 
рамкового підходу сек’юритизації, а також по сек’юритизованих акти-
вах, по яких у банку відсутнє письмове підтвердження уповноважено-
го органу на застосування рамкового підходу сек’юритизації. 

Світова фінансова криза продемонструвала необхідність зміцнен-
ня капіталу банків у світі, що особливо важливо в умовах зниження 
якості кредитного портфеля казахстанських банків.  

Як уже було відзначено в попередньому розділі, у результаті під-
вищення вимог до мінімальних розмірів статутного та власного капі-
талів БДР з урахуванням поточної капіталізації банківського сектора 
до 1 липня 2009 року та 1 липня 2011 року окремим банкам необхідно 
буде приводити відповідно до зазначених вимог величину власного ка-
піталу. В іншому випадку не виключається можливість злиття, погли-
нання, а також вихід банків з ринку або перетворення в інші організа-
ційно-правові форми. 

З жовтня 2008 року введені більш жорсткі вимоги до коефіцієнтів 
достатності власного капіталу банків з метою підвищення фінансової 
стабільності банківського сектора країни та захисту інтересів депози-
торів банків. Так, значення коефіцієнтів достатності власного капіталу 
банку повинні бути не менше k1 – 0,06 і k2 – 0,12, для банку, що не 
має великого учасника – фізичної особи, значення коефіцієнтів повин-
не бути не менш k1 – 0,07 і k2 – 0,14; для банку, учасником якого є 
банківський холдинг або материнський банк, що має рейтинг, установ-
лений відповідно до вимог законодавства, k1 – не менш 0,05, k2 – 0,10. 
При цьому для банку, більше п’ятдесяти відсотків розміщених акцій 
якого належить державі, значення даних коефіцієнтів становить не ме-
нше k1 – 0,06 і k2 – 0,12. 

За даною постановою, відповідно до рекомендацій Базельського 
комітету з банківському нагляду, у розрахунок капіталу першого рівня 
входять привілейовані акції. Це набуло чинності з 1 січня 2010 року. 
Крім того, переглянуте значення коефіцієнта капіталізації банків до 
зобов’язань перед нерезидентами (k9) з 4 до 3 з метою недопущення 
збільшення ризиків, пов’язаних із зовнішнім формуванням фондів і 
стимулюванням збільшення власних капіталів банків. 

У грудні 2008 року була прийнята постанова, яка передбачає, що 
порядок ухвалення рішення про викуп власних облігацій банку та ку-
півлі облігацій, випущених дочірніми організаціями даного банку, зобо-
в’язання за якими гарантовані банком, приймається радою директорів 
банку відповідно до внутрішньої політики управління операціями з 
купівлі/продажу фінансових інструментів і цінового ризику. 
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У зв’язку з додатковою капіталізацією чотирьох системних банків 
державою в особі АТ “Фонд національного добробуту “Самрук-Казина” 
(далі – ФНБ “Самрук-Казина”) Правлінням Агентства в грудні 2008 року 
було ухвалене рішення, що передбачає при розрахунку максимального 
розміру ризику на одного позичальника виключення афілійованих осіб, 
пов’язаних з банком особливими відносинами, що є афілійованими в 
результаті непрямого володіння двадцятьма п’ятьма й більше відсотка-
ми голосуючих акцій АТ “ФНБ “Самрук-Казина”. 

4.2. Дистанційний нагляд у 2008 році 
За підсумками регуляторної звітності БДР у рамках дистанційного 

нагляду в 2008 році було складено 141 статус-репортів і 283 статус-
оглядів, в яких оцінюється ступінь фінансової стабільності кожного 
окремого банку та здійснюється класифікація банків за ступенем фі-
нансової стабільності на базі агрегованого індексу фінансової стабіль-
ності (АІФС) (табл. 25–26). 

Таблиця 25  
Класифікація банків за ступенем фінансової стабільності  

за станом на 01.01.2009  
Оцінка фінансової стабільності 
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від 1 до 1,5 від 1,5 до 2 від 2 до 2,5 від 2,5 до 3 від 3 до 3,5 понад 3,5

Кількість БДР 3 18 13 2 1 0 

Таблиця 26  
Динаміка груп індексів у структурі АІФС з 01.01.2009 до 01.04.2009  

№  
пор. 

Індекс фінансової стабільності  
за станом на 01.01.2009 01.02.2009 01.03.2009 01.04.2009 

1 Індекс капіталізації  1,00 1,00 1,50 2,00 
2 Індекс якості позичкового портфеля  3,78 3,78 3,78 4,00 
3 Індекс кредитного ризику  3,00 3,00 3,00 3,00 
4 Індекс ринкового ризику  2,20 2,20 2,60 2,20 
5 Індекс ефективності діяльності 4,00 4,00 4,00 4,00 
6 Індекс ліквідності  2,38 2,25 2,00 2,00 

Агрегований індекс фінансової стабільності 2,73 2,70 2,81 2,87 
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За станом на 01.04.2009 показник агрегованого індексу фінансової 
стабільності (АІФС) становив 2,87, змінившись порівняно з попереднім 
місяцем на 0,06 пункту. Одним з головних факторів даних змін є дева-
львація тенге в лютому 2009 року. 

У цілому, динаміка АІФУ характеризується погіршенням факторів 
стабільності. Порівняно з 01.01.2009 дане погіршення значною мірою 
пов’язане зі зміною таких груп індексів: 
 індекс капіталізації з 1 до 2; 
 індекс якості позичкового портфеля з 3,8 до 4. 

Значення агрегованого індексу на 01.04.2009 оцінює фінансовий 
стан банків другого рівня як задовільний, з надмірно високим рівнем 
ризику (табл. 27). 

Таблиця 27  

Зміна індексів з 01.01.2009 у пунктах до попереднього періоду  
№  
пор. 

Індекси фінансової  
стабільності за станом на 01.01.2009 01.02.2009 01.03.2009 01.04.2009 

1 Індекс капіталізації  0,00 0,00 0,50 0,50 

2 Індекс якості  
позичкового портфеля  0,78 0,00 0,00 0,22 

3 Індекс кредитного ризику  0,00 0,00 0,00 0,00 
4 Індекс ринкового ризику  0,00 0,00 0,40 –0,40 

5 Індекс ефективності діяльності  0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Індекс ліквідності  0,38 –0,13 –0,25 0,00 
Агрегований індекс  
фінансової стабільності 0,20 –0,03 0,11 0,05 

 
У 2008 році в умовах світової кризи ліквідності стабільність ка-

захстанської банківської системи зазнала серйозних випробувань, що 
вимагало вжиття оперативних заходів, у тому числі в рамках дистан-
ційного нагляду за банками щодо забезпечення своєчасного реагування 
Агентства на можливе погіршення фінансових показників БДР. 

Особлива увага приділялася оперативному моніторингу фінансових 
показників БДР. Так, у зв’язку з погіршенням якості виданих позик ана-
лізувалися дані кредитного портфеля БДР, збільшення простроченої за-
боргованості та створених провізій за виданими кредитами. 

АФН із метою оцінки впливу на казахстанські банки, що залежні 
значною мірою від зовнішніх запозичень, погіршення ситуації з лікві-
дністю на світових ринках капіталу, здійснювався регулярний моніто-
ринг потоків їхніх коштів, геп-позицій і обсягу зовнішніх зобов’язань 
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із урахуванням строків погашення та інших показників ліквідності, 
показників припливу або відтоку депозитів, виконання затверджених 
бюджетів, а також здійснювалося вивчення проведених банками стрес-
тестувань. Крім того, щотижня розглядалися відомості про виконання 
банками умов угоди з питання надання банківської позики, укладеної 
з Національним банком Республіки Казахстан, яка передбачає надання 
банкам короткострокової ліквідності за допомогою операцій зворотно-
го РЕПО та валютних своп-операцій. 

Для посилення контролю за діяльністю БДР з початку 2008 року 
на законодавчому рівні було закріплене право Агентства на призна-
чення свого представника в БДР для здійснення безпосереднього спосте-
реження та інформування його про поточну ситуацію, аналіз фінансової 
звітності, систему управління ризиками та проведених ним операціях і 
угодах. Представник Агентства має право брати участь як спостерігач 
на загальних зборах акціонерів банку, засіданнях управління банку та 
брати участь у роботі постійно або тимчасово діючих комісій банку 
без втручання в оперативну діяльність БДР. 

У 2008 році спостерігачі Агентства були направлені в 8 БДР (АТ 
“БТА Банк”, АТ “Казкомерцбанк”, АТ “Національний банк Казахстану”, 
АТ “Альянс Банк”, АТ “Атфбанк”, АТ “KASPI BANK”, АТ “Євразій-
ський банк”, АТ “Данабанк”). З метою одержання роз’яснень з питань 
діяльності БДР проводилися регулярні, за затвердженим графіком, ро-
бочі зустрічі з керівництвом БДР, на яких визначалися проблемні моме-
нти діяльності БДР і способи їхнього вирішення надалі, зокрема сто-
совно якості активів і ліквідності БДР. 

АФН були внесені зміни в порядок складання статус-репортів у 
частині проведення стрес-тестування для виявлення слабких місць у 
діяльності банку та оцінки здатності капіталу банку компенсувати мо-
жливі великі збитки при різних сценаріях подальшого розвитку подій і 
прийняття Агентством своєчасних дій, спрямованих на попередження 
негативних наслідків шляхом видачі банку можливих рекомендацій, 
прийняття щодо нього обмежених заходів впливу і/або санкцій. 

У рамках моніторингу структури акціонерів банків і розгляду пред-
ставлених документів на видачу або відмову у видачі згоди на прид-
бання статусу великого учасника банківського холдингу була прийнята 
31 постанова стосовно акціонерів 21 банку, в тому числі 4 новостворе-
них банків: 
 8 постанов про втрату статусу великого учасника/банківського хо-
лдингу; 

 10 про видачу згоди на придбання статусу великого учасника бан-
ківського холдингу; 

 13 про присвоєння статусу банківського холдингу. 
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Крім того, в 2008 році було прийнято 11 постанов з питань видачі 
дозволів на створення або придбання дочірньої організації і на значну 
участь у статутному капіталі організацій. 

4.3. Інспекційний нагляд у 2008 році 
У 2008 році інспекційні перевірки БДР переважно здійснювалися 

на плановій основі (9 планових і 5 позапланових перевірок). При цьому 
найбільшу питому вагу інспекційних перевірок становили планові ком-
плексні перевірки (7 з 9 планових перевірок), основними питаннями 
яких були перевірка якості активів і умовних зобов’язань, достатності 
капіталу, структури зобов’язань і оцінка поточної ліквідності БДР. Та-
кож у ході інспекційних перевірок особлива увага приділялася таким 
ключовим показникам, як структура власного капіталу, кредитна дія-
льність БДР (у тому числі практика надання кредитів, якість виданих 
кредитів, формування провізій за сумнівними і безнадійними креди-
тами), показники прибутковості, платоспроможність, оцінка діяльнос-
ті управлінського складу, ризик-менеджмент, позабалансові вимоги та 
зобов’язання. 

Загальна сума активів БДР, які були перевірені в рамках плано-
вих перевірок у 2008 році, становила 5 685,1 млрд. тенге порівняно з 
3 009,8 млрд. тенге в 2007 році. 

При цьому загальна сума кредитного портфеля БДР, які були пере-
вірені в 2008 році в рамках планових перевірок, становила 3 900 млрд. 
тенге (в 2007 році – 1 801,3 млрд. тенге), з них перевіркою було охоп-
лено 2 540, 1 млрд. тенге (в 2007 році – 1 050,3 млрд. тенге ), при цьому 
в середньому перевіркою було охоплено 75,9 % кредитного портфеля 
(в 2007 році – 74,3 % ). 

4.4. Наглядове реагування 
У 2008 році Агентством за результатами дистанційного нагляду 

були виявлені порушення вимог законодавства. Стосовно 22 банків були 
застосовані обмежені заходи впливу по 41 факту порушень банківського 
законодавства, у тому числі відкликані 20 листів-зобов’язань, підписано 
1 письмову угоду, винесено 9 письмових попереджень і 11 письмових 
приписів. Санкції у вигляді накладення штрафів були застосовані сто-
совно 2 банків. Загальний розмір адміністративних стягнень становив 
292 тис. тенге. 

Таким чином, кількість банків, що допустила порушення банків-
ського законодавства, збільшилася з 18 у 2007 році до 22 у 2008 році, 
підстави для застосування обмежених заходів впливу знизилися з 45 
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до 41, підстави для застосування санкцій у вигляді штрафу – з 7 до 2 
відповідно. При цьому найбільш частими підставами для застосування 
обмежених заходів впливу були такі: невиконання пруденційних нор-
мативів (29 % від загальної кількості заходів впливу); невиконання 
вимог до мінімального розміру резервного капіталу (20 %); неподання 
у встановлений строк річної фінансової звітності (10 %) і порушення 
вимог з публікації фінансової звітності (10 %). У цілому порівняно з 
2007 роком загальна кількість обмежених заходів і санкцій, застосова-
них до БДР за результатами комплексних і вибіркових перевірок, ско-
ротилася на 20 %. 

У 2008 році за результатами перевірок Агентством були застосо-
вані до 10 банків обмежені заходи впливу за 18 фактами порушень ба-
нківського законодавства. Зокрема, відкликані 3 листи-зобов’язання, 
підписано 2 письмові угоди, винесено 6 письмових попереджень та 
7 письмових приписів. Крім того, 4 банки за 7 фактами порушень зако-
нодавства були притягнуті до адміністративної відповідальності шля-
хом стягнення адміністративного штрафу. Загальний розмір адмініст-
ративних стягнень становив 2,9 млн. тенге [3]. 
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У Республіці Казахстан планомірно й успішно проводиться робо-
та щодо впровадження принципів Базеля II. Якщо спочатку їхнє впро-
вадження у Республіці Казахстан супроводжувалося труднощами та 
відрізнялося проблематичністю, то за останні 2–3 роки цей процес прис-
корився й удосконалився за різними напрямками, включаючи законо-
давчу базу. 

З метою проведення оцінки наглядової й регуляторної практики 
АФН на відповідність загальноприйнятим міжнародним стандартам 
була проведена в 2008 році самооцінка на відповідність методології 
основним принципам Базельського комітету з банківського нагляду, 
IOSCO, IAIS і IOPS. 

Подібну оцінку МВФ разом зі Світовим банком проводив у Казах-
стані в 2000 і 2004 роках. Відповідність основним принципам з ефектив-
ного банківського нагляду Базельського комітету в 2004 році наведено 
в таблиці 28 [6]. 

Однак треба відзначити, що з моменту останньої оцінки законода-
вча й нормативна база регулювання та нагляду за фінансовими органі-
заціями суттєво змінилася на краще.46 

У документі МВФ “Якість регулювання фінансового сектора та 
нагляду у світі” (серпень, 2008) був проведений порівняльний аналіз 
якості регулювання по секторах у різних країнах. У середньому по всіх 
країнах рівень виконання рекомендацій міжнародних стандартів стано-
вить з банківського та страхового нагляду 67 %, з регулювання на рин-
ку цінних паперів – 71 %. При цьому виявлений за результатами само-
оцінки середній рівень дотримання міжнародних стандартів свідчить 
про те, що практика нагляду Агентства відповідає міжнародним прин-
ципам банківського нагляду в середньому на 65 %, по страховому сек-
тору на 62 %, по ринку цінних паперів на 55 %. З урахуванням порів-
няльного аналізу МВФ рівень регулювання та нагляду в Казахстані 
зіставний із країнами Південно-Східної Азії, де середній рівень ви-
конання міжнародних стандартів становить не менше 60 %. 

                                           
© К. Ж. Садвокасова, 2011 
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Таблиця 28 
Відповідність принципам Базеля II* 

Основні критерії Принципи Базеля ІІ 
1 2 3 4 

1. Законодавча та нормативно-правова відповідність     
1.1. Мета регуляторного органу  Х+ Х  
1.2. Незалежність наглядового органу й адекватність ресурсів   Х  
1.3. Законодавча база Х    
1.4. Повноваження по застосуванню  Х+ Х  
1.5. Правовий захист співробітників нагляду Х    
1.6. Інформаційний обмін  X+ X  

2. Дозволені види діяльності Х    
3. Критерії ліцензування  Х   
4. Власність  Х+ Х  
5. Інвестиційний критерій  Х+ Х  
6. Адекватність капіталу   Х  
7. Кредитна політика   Х   
8. Оцінка позичкового портфеля  Х   
9. Ліміти концентрації портфеля   Х  

10. Кредитування сторін, пов’язаних з банком особливими відносинами  Х+ Х  
11. Ризик країни  Х+  Х 
12. Ринковий ризик   Х  
13. Інші ризики   Х  
14. Внутрішній контроль і аудит  Х   
15. Відмивання грошей   Х + Х 
16. Дистанційний і контактний нагляд Х    
17. Контакти з керівництвом банку Х+ Х   
18. Соло й консолідована інформація  Х+ Х  
19. Засоби незалежної оцінки наглядової інформації Х    
20. Консолідований нагляд   Х+ Х 
21. Бухгалтерські стандарти  Х   
22. Заходи впливу  Х+ Х  
23. Глобальний консолідований нагляд   Х  
24. Співробітництво з наглядовими органами приймаючої країни   Х  
25. Нагляд за діяльністю банківських установ з іноземною участю  Х   

 
* Стовпці, позначені 1–4, показують ступінь відповідності, де 1 = повна від-

повідність; 2 = відповідність значною мірою; 3 = матеріальна невідповідність;  
4 = невідповідність; значення Х – оцінка не змінилася порівняно з 2000 роком, 
значення рядка з показником Х+ – зміни в бік покращення порівняно з 2000 роком. 
Як видно з даних таблиці 28, банківська система Казахстану “відповідає” в 2004 році 
5 принципам Базельського комітету, “відповідає значною мірою” – 16 принципам, 
“матеріально не відповідає” – 9 принципам, “повна невідповідність” – немає. Відпо-
відно, у 2000 році ці цифри мали такі значення: 4, 8, 15, 3. 
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За результатами проведеної наприкінці 2008 року самооцінки Аген-
тством був зроблений висновок, що з 25 ключових базових принципів 
вітчизняна система банківського нагляду відповідає 24 принципам; ма-
теріально не відповідає одному із принципів у частині запобігання ві-
дмиванню грошей. 

Система банківського нагляду була помітно вдосконалена за резу-
льтатами попереднього оцінювання, проведеного спільною місією МВФ 
і Світового банку в 2004 році. 

Основними заходами, що сприяють якісному підвищенню рівня ба-
нківського нагляду, є: 
 введення регулювання банківських конгломератів для обмеження 
ризиків, які можуть вплинути на банк, і пов’язаних з ним інших учас-
ників конгломерату, посилення вимог до придбання статусу велико-
го учасника банку й банківського холдингу, у тому числі до прозоро-
сті структури власності великого учасника і банківського холдингу, 
обмеження інвестиційної діяльності банку та банківського холдингу 
(Закон Республіки Казахстан від 23 грудня 2005 року “Про внесення 
змін і доповнень у деякі законодавчі акти Республіки Казахстан з 
питань ліцензування й консолідованого нагляду”). У цілому, ці за-
ходи спрямовані на забезпечення стабільності банківського сектора 
та фінансової системи Казахстану; 

 поетапне вдосконалення нормативно-правових актів, у тому числі 
у частині пруденційного регулювання діяльності банків, системи 
управління ризиками в них, перегляду механізму класифікації акти-
вів і умовних зобов’язань, консолідованого нагляду з урахуванням 
стандартів Європейського Союзу та подальшого впровадження мі-
жнародних стандартів нагляду Базельського комітету з банківського 
нагляду; 

 з метою наближення регулювання банківського сектора Казахстану 
до міжнародних стандартів проведена робота, пов’язана з перехо-
дом банківської системи Казахстану на нову угоду адекватності ка-
піталу Базельського комітету з банківському нагляду “Міжнародна 
конвергенція розрахунку капіталу й стандартів капіталу” (Interna-
tional Convergence of Capital Measurement and Capital Standards) 
(Базель II); 

 посилення повноважень Агентства в частині регулювання діяльно-
сті фінансових організацій, у тому числі БДР (Закон Республіки 
Казахстан від 19 лютого 2007 року “Про внесення змін і доповнень 
у деякі законодавчі акти Республіки Казахстан з питань захисту 
прав міноритарних інвесторів”); 
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 удосконалення наглядового потенціалу Агентства, в тому числі у 
частині збільшення його штатної кількості; 

 удосконалення механізмів превентивного виявлення ризиків у фі-
нансовій системі, введення кримінальної відповідальності великих 
учасників фінансових організацій за доведення організації до ста-
ну, що призвів до її примусової ліквідації, і розширення компете-
нції уповноваженого органу у випадку невиконання акціонерами 
фінансових організацій вимог щодо поліпшення фінансового стану 
(Закон РК про фінансову стабільність). 
У зв’язку з відсутністю законодавчо закріпленої системи протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, отриманих незаконним шляхом, прин-
цип “Відмивання грошей” у республіці істотно не дотримується. У цей 
час відповідний законопроект у даному напрямку перебуває на розг-
ляді Мажиліса парламенту країни. На наш погляд, прийняття даного 
законопроекту буде сприяти поліпшенню оцінки відповідності з дано-
го принципу. 

Варто відзначити, що поточна самооцінка в частині принципів 
консолідованого нагляду свідчить про істотне поліпшення його мето-
дології. Це підтверджується експертами МВФ і Світового банку в під-
готовленому звіті 2008 року, де відзначається досягнення результатів 
у сфері здійснення консолідованого нагляду, у тому числі наявності 
окремого підрозділу, відповідального за здійснення нагляду за банків-
ськими конгломератами, тобто одержувана регуляторна звітність до-
зволяє проводити всебічну оцінку ризиків на рівні конгломерату, уста-
новлені пруденційні нормативи на консолідованій основі. Також міжна-
родні експерти високо оцінили прагнення Агентства до підвищення 
прозорості структури власників казахстанських фінансових установ і 
виявлення кінцевих акціонерів фінансових організацій. 

Водночас робота з удосконалення законодавства та наглядової пра-
ктики на базі міжнародних стандартів регулювання і нагляду триває з 
урахуванням складних у світовій економіці реалій і напрямків пода-
льшого розвитку банківського сектора, закладених у програмних доку-
ментах щодо перспективного розвитку вітчизняного фінансового секто-
ра та економіки країни в цілому. Зокрема, це буде стосуватися таких 
питань: поліпшення капіталізації банків і посилення систем ризику-
менеджменту, що забезпечують як формування банками адекватного 
рівня провізій для покриття потенційних збитків, так і продовження 
кредитування реальної економіки. 
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bhqmnbjh 

В організації банківського нагляду та регулювання в Республіці 
Казахстан за останні роки відбулися істотні зміни. 

Спочатку була відсутня законодавчо-нормативна база, що чітко 
визначає повноваження, статус Нацбанку РК як органу банківського 
нагляду. Створення в 2004 році єдиного уповноваженого органу з ре-
гулювання та нагляду за фінансовим ринком і фінансовими організа-
ціями стало значним прогресом, тому що тепер нагляд ведеться на 
консолідованій основі і за всім фінансовим ринком, а не тільки за бан-
ківським сектором. Прийнято довгострокову програму з удосконален-
ня системи банківського нагляду та регулювання і План перспектив-
них дій при зростанні ризиків на фінансовому ринку.  

qohqnj kPŠep`Šrph 
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Додаток 1 

Таблиця 1.1   
Ставка винагороди  

за міжбанківськими короткостроковими кредитами і депозитами,  
% за період 
у тому числі за строком 

до 30 днів більше 30 днів Період 
KZT USD EUR RUB KZT USD EUR RUB 

03.97 19,24 5,11 – 22,73 18,68 – – – 

06.97 10,03 4,87 – 13,00 9,25 10,29 – – 

09.97 8,60 4,43 – 17,27 8,78 7,00 – – 

12.97 4,48 5,16 – 16,25 – – – -- 
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Додаток 2 

Таблиця 2.1  
Змінні показники стійкості банківського сектора, % на кінець періоду 

Показник 06.04 09.04 12.04** 01.05 
Позики, що не обслуговуються (до загальної суми позик) 2,16 2,61 2,86 2,77 

Провізії на покриття збитків за позиками: 
- до загальної суми позик; 
- до загальної суми сумнівних і безнадійних позик 

6,11 
16,13 

6,35 
14,52 

6,69 
15,26 

6,82 
15,47 

Коефіцієнт достатності капіталу (К2) по банківській системі 15,66 15,86 15,86 16,14 

Коефіцієнт поточної ліквідності* (К4) по банківській системі 0,98 0,92 1,06 1,18 

Джерело: Агентство Республіки Казахстан з регулювання та нагляду фінансо-
вого ринку і фінансових організацій. 
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a`mjPbq|j` qhqŠel` rjp`Їmh  
b rlnb`u  

JbpnPmŠecp`0Pimhu opn0eqPb  
Від часу набуття Україною незалежності в економіці України ві-

дбулися кардинальні зміни. Це стосується і банківської системи, адже 
після розпаду Радянського Союзу та його єдиної фінансової системи 
необхідно було не просто з нуля будувати фінансові відносини, але й 
трансформувати їх у напрямку ринкових перетворень. З огляду на існу-
ючу ситуацію слід зазначити, що вагомі зміни відбулися саме в банків-
ській системі України, яка є важливою складовою ринкової інфраструк-
тури, де формуються механізми перерозподілу грошових потоків між 
суб’єктами господарської діяльності. Розвиток банківської системи зна-
чною мірою впливає на зростання економічного потенціалу країни з 
одного боку, а розвиток країни, безпосередньо пов’язаний із функціону-
ванням банківської системи – з іншого. 47 

Відповідно до загальносвітових тенденцій розвиток банківської 
системи України відбувався поетапно. Фактично до 1991 року банків-
ська система України знаходилась у державній власності. Починаючи 
з цього часу активно відбувається процес роздержавлення, хоча підґ-
рунтя для цього процесу було створено дещо раніше.  

Наприкінці 80-х років ХХ ст. керівництвом СРСР було прийнято 
рішення щодо децентралізації в управлінні економікою країни. Перед-
бачалися зміни організаційної структури банківської системи, підвище-
ння ролі банків, посилення їх впливу на розвиток народного господарст-
ва, перетворення кредиту в дійсно економічний важіль. До 1987 року 
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банківська система фактично складалась із трьох банків, а саме: Держ-
банк СРСР, Будбанк СРСР, Зовнішторгбанк СРСР разом із системою 
Держтрудощадкас.  

У процесі реорганізації банківської системи повинно було відбу-
тися: 
 створення дворівневої банківської системи (центрального емісійного 
банку і державних спеціалізованих банків, що безпосередньо будуть 
обслуговувати народне господарство); 

 переведення спеціалізованих банків на повний госпрозрахунок і са-
мофінансування; 

 удосконалення форм і методів кредитних відносин із підприємства-
ми різних галузей народного господарства [1]. 
Ця реорганізація була проведена директивними методами, що не 

призвело до кардинальних змін при формуванні кредитних відносин. 
Водночас розпочатий “новий економічний курс” у країні вже об’єктивно 
вимагав продовження розпочатого реформування банківської системи. 
Упродовж 1989–1991 рр. у Москві було зареєстровано близько шіст-
десяти українських банків [2]. Вони створювалися за принципом галу-
зевого обслуговування суб’єктів господарювання у вигляді акціонерних 
товариств чи кооперативних банків (Монтажспецбанк – Міністерство 
монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР; Укрбудбанк – Мі-
ністерство будівництва УРСР; Шляхбанк – Міністерство будівництва 
і експлуатації автомобільних шляхів УРСР; Лісбанк – Міністерство 
лісового господарства УРСР та інші), що певною мірою сприяло зни-
женню залежності окремих галузей економіки від кредитної політики 
держави. Працювали й філії московських банків: Інкомбанк, Востокін-
вестбанк. Усі новоутворені банки були побудовані за галузевою або ре-
гіональною ознакою, реєструвалися в союзній книзі реєстрації у Держ-
банку СРСР [3]. 

Як українські комерційні банки, у Москві також реєстрували банки, 
створені на основі установ Державного банку СРСР, які продовжували 
функціонувати зі статусом державних банків (на базі республіканського 
Житлосоцбанку створено Укрсоцбанк, Агропромбанку – АПБ “Украї-
на”. Промбудбанку – Промінвестбанк) [4]. 

Протягом 1991–1995 років відбувалося створення самостійної ба-
нківської і грошової системи України. На базі Українського республі-
канського банку Державного банку СРСР Постановою Верховної Ради 
України від 20.03.91 “Про порядок введення в дію Закону України “Про 
банки і банківську діяльність” створювався Національний банк Укра-
їни з мережею регіональних управлінь. А вже у жовтні розпочалася 
перереєстрація комерційних банків, що були зареєстровані Державним 
банком СРСР.  



 

214 

Найістотнішими новаціями, що запроваджувалися Законом Укра-
їни “Про банки і банківську діяльність”, стали: 
 проголошення дворівневої організації основним принципом розбу-
дови банківської системи України; 

 проголошення незалежного статусу Національного банку України з 
підзвітністю його безпосередньо Верховній Раді України; 

 надання права створювати комерційні банки на акціонерних засадах 
та права на роздержавлення і комерціалізацію діючих державних бан-
ків (крім Ощадного); 

 надання комерційним банкам широких прав з обслуговування юри-
дичних і фізичних осіб на засадах конкуренції, рівного доступу до 
кредитних ресурсів, партнерських відносин з клієнтами; 

 надання Національному банку права здійснювати контроль і нагляд 
від імені держави за діяльністю комерційних банків; 

 звільнення держави від відповідальності за зобов’язаннями банків, 
а банків – від відповідальності за зобов’язаннями держави. 
Прийняття закону “Про банки і банківську діяльність” відіграло 

надзвичайно важливу роль у формуванні в Україні власної банківської 
системи нового ринкового типу. 

У 1991 році було закладено лише фундамент функціонування НБУ 
як центрального банку держави. У цей період він ще не мав належної 
структури. Банківська система перебувала в зародковому стані. Власної 
нормативної бази Національний банк також не мав [5]. 

Саме на цьому етапі відбувається робота по організації внутріш-
ньодержавних і міждержавних розрахунків, кредитної підтримки еко-
номіки, формування механізмів валютного регулювання та банківсь-
кого нагляду, запровадження практики міжбанківських розрахунків на 
кореспондентських засадах, налагодження співпраці із міжнародними 
та європейськими фінансово-кредитними організаціями, такими як Мі-
жнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський банк рекон-
струкції і розвитку.  

У 1992 році розпочато реформування грошової системи України, 
відповідно до якої єдиним законним засобом платежу на території Укра-
їни є український карбованець, який в обігу представлений купоном 
Національного банку України. Слід зазначити, що в цей період у краї-
ні відбуваються серйозні інфляційні процеси, в 1993 році інфляція пе-
ревищувала 10 000 %. Основними причинами такої ситуації вважають 
незбалансованість у розвитку банківської системи і суб’єктів господа-
рювання реального сектора економіки, зволікання із впровадженням в 
обіг повноцінної національної валюти, а також значні обсяги кредитів, 
що були спрямовані на фінансування потреб уряду.  
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У 1992 році було розпочато роботу зі створення офіційного валю-
тного резерву НБУ, а в 1993 році проведено першу інтервенцію на ва-
лютному ринку. 

Процес формування банківської системи України характеризува-
вся надзвичайно швидким зростанням мережі банків та зменшенням їх 
активів і капіталу в доларовому еквіваленті в результаті знецінення 
грошей. 

Протягом 1996–1999 років відбулося завершення грошової рефор-
ми та запровадження ринкових засад регулювання грошово-кредитного 
ринку країни. Восени 1996 року введено в обіг повноцінну національ-
ну грошову одиницю – гривню шляхом проведення безконфіскаційного 
типу грошової реформи. Проведенню даної реформи передувало поліп-
шення макроекономічної ситуації в країні, яку було досягнуто значною 
мірою застосуванням більш послідовних кроків у напрямку застосуван-
ня ринкових механізмів, у тому числі шляхом використання неінфляцій-
них джерел покриття дефіциту державного бюджету на основі продажу 
державних цінних паперів, лібералізації валютного ринку.  

Головними завданнями грошової реформи були: 
 заміна тимчасової грошової одиниці – українського карбованця на 
національну валюту – гривню; 

 зміна масштабу цін; 
 створення стабільної грошової системи та перетворення грошей у 
важливий стимулюючий фактор економічного і соціального розвитку.  
Це передбачало закріплення фінансової стабільності, яка встанови-

лася напередодні грошової реформи, прискорення розрахунків, залучен-
ня до банківської системи надлишкової готівки, забезпечення стабільно-
сті курсу національної валюти щодо іноземних валют і цінової стабі-
льності як основи економічного розвитку [5]. 

На цьому етапі відбувається реєстрація представництва інозем-
них банків і банків за участю іноземного капіталу, відбувається про-
даж і перепродаж комерційних банків і продовжується реєстрація но-
вих банків. 

Серед особливостей розвитку банківського сектора в 1998 році мо-
жна виділити:  
 вплив деформованої структури і направленості фінансових потоків 
на характер доходів, що отримують банки; 

 концентрація банківського капіталу; 
 диверсифікація банківської діяльності з метою розширення спектра 
супутніх послуг в усіх сферах; 
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 посилення конкуренції в банківській сфері, насамперед між вітчиз-
няним та зарубіжними банками; 

 сегментація ринку банківських послуг за галузевою, функціональною 
та регіональною ознаками; 

 орієнтація на активну участь банківських формувань у процесі здій-
снення перетворень на основі злиття банківського, промислового та 
фінансового капіталів [1]. 
Водночас протягом 1998–1999 років значні зусилля в регулюван-

ні банківської системи були спрямовані на запобігання дестабілізації 
на грошово-кредитному ринку внаслідок азійської фінансової кризи та 
кризи, яка розгорнулася в Російській Федерації, і зберегли банківську 
систему України та сприяли її подальшому розвитку. Зокрема, Націо-
нальний банк України встановив нижню межу капіталу банків на рівні 
трьох млн. євро, що зумовило неспроможність значної частини банків 
виконати зазначені вимоги. Основним напрямком діяльності банків у 
цей період стало підтримання їхньої фінансової стійкості. 

За період з 2000 до 2007 року в банківському секторі як і в еко-
номіці країни в цілому відбулося суттєве економічне зростання, під-
вищилася цінова стабільність, поступово знижувався рівень інфляції. 
Активно проводилася політика щодо відновлення та збільшення обся-
гів валютних резервів. У 2004 році завдяки діям Національного банку 
України було попереджено банківську кризу, що могла стати результа-
том політико-економічної ситуації в країні, пов’язаної з виборами Пре-
зидента України. 

Протягом цього етапу Національним банком України було розро-
блено нормативні документи, які регламентують його відносини з ба-
нками під час регулювання грошово-кредитного ринку на всіх його 
сегментах – кредитному, валютному, фондовому. Це – положення про 
формування банками обов’язкових резервів, про процентну політику, 
про регулювання ліквідності банків України, про регулювання діяльно-
сті банків України, План рахунків бухгалтерського обліку Національ-
ного банку і комерційних банків та інші [5]. 

На цьому етапі суттєво пожвавилась активність іноземного капіта-
лу у фінансовому секторі в цілому та в банківському зокрема. Суттєво 
збільшилася кількість банків за участю іноземного капіталу. У цей же 
час у банківському секторі з’явилися потужні міжнародні фінансові 
конгломерати, які поступово розгортають свою діяльність і в страховому 
секторі, і в інвестиційному. Слід зазначити, що банківські установи 
порівняно з небанківськими фінансово-кредитними установами України 
розвиваються значно швидшими темпами і за розміром своїх активів 
значно їх випереджають. 
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На сучасному етапі, починаючи з другої половини 2008 року, ба-
нківський сектор як і економіка України в цілому перебувають у стані 
кризи. Світова фінансова криза суттєво вплинула на банківську сис-
тему України, показала ті глибинні проблеми та структурні дисбаланси, 
які не були помітні на фоні економічного піднесення. “До кризи в 
умовах бурхливого економічного піднесення банки здійснювали активне 
кредитування. Проте, як виявилося, обсяг виданих позик українськими 
банками перевищував акумульовані кошти на депозитах у 2,24 раза, при 
цьому кредитів в американській валюті видано в 2,8 раза більше, ніж за-
лучено валютних ресурсів на депозитах. Диспропорції між активами та 
пасивами банків виявилися у превалюванні короткотермінових зобов’я-
зань у структурі ресурсної бази та довготермінових зобов’язань у струк-
турі активів” [6]. 

Отже, в Україні сформована дворівнева банківська система, в якій 
перший рівень – це центральний банк, яким є Національний банк Укра-
їни, другий рівень – це комерційні банки.  

nqmnbmP onj`gmhjh pngbhŠjr  
a`mjPbq|jnЇ qhqŠelh rjp`Їmh 

В Україні ключову роль у фінансуванні діяльності підприємств 
займає банківська система. Більшість дослідників стверджують, що на 
сучасному етапі формується банкоцентрична модель фінансового рин-
ку, тобто роль банківської системи в економіці країни є визначальною. 
Це підтверджується тим, що обсяги активів банківських установ біль-
ше ніж в 10 разів перевищують сумарні активи небанківських фінан-
сово-кредитних установ (страхових компаній, недержавних пенсійних 
фондів, інститутів спільного інвестування, кредитних спілок та інших).  

Аналізуючи особливості розвитку вітчизняної банківської систе-
ми за період з 2000 до 2008 року, можемо засвідчити в цілому позити-
вні кількісні та якісні зміни (табл. 1).  

Кількість банків протягом аналізованого періоду суттєво не змі-
нювалась, але при цьому значно зросли обсяги сумарних активів більш 
ніж в 24 рази. При цьому банківська система України розглядається 
лише як кредитоорієнтована, оскільки протягом аналізованого періоду 
стійко зростали розміри кредитного портфеля, частка якого збільшилась 
із 60 % у 2000 році до 81 % у 2008 році. За аналізований період суттєво 
зросли і зобов’язання, більш ніж у 26 разів. При цьому банки нарощу-
вали і обсяги власного капіталу.  
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Таблиця 1 
Основні показники розвитку банківської системи України  

за період 2000–2008 рр. (за даними Національного банку України) 
Рік 

Показник 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Кількість зареєстрованих банків 195 189 182 179 181 186 193 198 198 
Загальні активи, млрд. грн. 39,9 50,9 67,8 105,5 141,5 223,0 353,1 619,0 973,3

Кредитний портфель, млрд. грн. 23,6 32,1 46,7 73,4 97,2 156,4 269,7 485,5 792,4

Питома вага кредитного  
портфеля в активах, % 59 63 69 70 69 70 76 78 81 

Власний капітал банків, млрд. грн. 6,5 7,9 10,0 12,9 18,4 25,4 42,6 69,6 119,3
Зобов’язання банків, млрд. грн. 30,6 39,7 53,9 87,3 115,9 188,4 297,6 529,8 806,8

Чистий прибуток, млрд. грн. –0,03 0,5 0,7 0,8 1,3 2,2 4,1 6,6 7,3 
 
Базовими показниками розвитку банківської системи країни, що 

характеризують певною мірою її конкурентоспроможність у світовій 
фінансовій системі, є співвідношення основних показників діяльності 
банківської системи з обсягом валового внутрішнього продукту краї-
ни (рис. 1). Банківська система України за період з 2000 до 2007 року 
демонструвала стійке зростання практично за всіма показниками.  
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Рис. 1. Динаміка питомої ваги основних показників  
діяльності банків України у ВВП за 2000–2008 рр.  

(за даними Національного банку України) 

Рік 
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Світова фінансова криза суттєво вплинула на стан банківської си-
стеми, зокрема відбулося суттєве скорочення активних операцій. Вра-
ховуючи показники, наведені вище, зокрема питому вагу кредитного 
портфеля в сумарних активах, їх скорочення мало негативні наслідки 
на розвиток економіки країни в цілому. Частка банківських кредитів у 
валовому внутрішньому продукті країн різко скоротилася, зменшились 
і інші показники. 

Отже, в такому випадку тимчасово вільні фінансові ресурси аку-
мулюються у вигляді депозитів і перетворюються у кредитні ресурси 
для суб’єктів господарювання. Динаміка обсягів кредитів і депозитів в 
Україні протягом 2000–2008 років суттєво зростала (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Динаміка обсягів кредитів і депозитів банків України 

Звертає на себе увагу той факт, що обсяги депозитів нижчі за об-
сяги кредитів, тобто тимчасово вільних фінансових ресурсів не виста-
чає на те, щоб повністю задовольнити потреби економіки країни. При 
цьому якщо за період з 2000 до 2005 року цей розрив знаходився в 
межах від 4,3 до 10,3 %, то в 2006 році розрив між обсягами депозитів 
і кредитів становив 25 %, у 2007 році обсяг кредитів в 1,5 раза пере-
вищував обсяг депозитів, а в 2008 році розрив був більше ніж удвічі.  

Стосовно структури депозитів банків слід підкреслити, що протя-
гом аналізованого періоду частка строкових депозитів поступово зро-
стала – з 40 % у 2000 році до 67 % у 2007 році. Виходячи з даних, на-
ведених на рис. 3, протягом аналізованого періоду частка строкових 
депозитів як у національній, так і в іноземній валюті поступово зрос-
тала, тобто банківські установи України мали досить стійку базу для 
проведення кредитних операцій протягом більш тривалого періоду часу. 
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Якщо говорити про співвідношення депозитів у національній та 
іноземній валютах, то частка депозитів у національній валюті протя-
гом всього періоду перевищує частку депозитів в іноземній валюті. 
Водночас стабільності в динаміці цього співвідношення не існує, оскі-
льки за період з 2000 до 2003 року суттєво зростала частка національ-
ної валюти, в 2004 році значно збільшилася частка іноземної валюти, а 
потім така ж ситуація спостерігалась і в 2006 році. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Структура депозитів за строками погашення  
та за видами валют, % 

Слід підкреслити наявність зв’язку між політичними заходами, 
що відбуваються в країні, та рівнем недовіри до національної валюти. 
У 2004 році відбувалися президентські вибори в країні, а в 2006 – вибо-
ри до Верховної Ради України, тобто політична ситуація в країні має 
значний вплив на стан економіки. 

Депозитний ринок у 2008 році в середньому мав позитивні тен-
денції і порівняно з 2007 роком мав приріст 27 %, але цей приріст був 
значно меншим порівняно з попереднім періодом (табл. 2). Зростання 
відбувалося в першій половині 2008 року, а в другій половині відбу-
лося різке зниження показників під впливом розгортання світової фі-
нансової кризи. Необхідно також підкреслити суттєве зростання в цей 
період частки депозитів в іноземній валюті. Якщо в 2007 році цей по-
казник становив 32,1 %, то в 2008 році – 43,9 %.  
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Таблиця 2 
Основні показники розвитку депозитного ринку в 2008 році  

(за даними Національного банку України) 
Показник Млрд. грн. Питома вага, % Приріст, млрд. грн. 

Депозити, всього  
в тому числі: 

 
359,7 

 
100,0 

 
75,8 

За видами валют 

у національній валюті 201,8 56,1 9,5 

в іноземній валюті 157,9 43,9 66,3 

За строками погашення 

На вимогу 107,6 29,9 14,2 

Короткострокові 92,9 25,8 32,3 

Довгострокові  159,2 44,3 29,3 
 
Останнім часом депозити фізичних осіб перевищують депозити су-

б’єктів господарювання і формують досить суттєву позитивну динаміку 
(рис. 4). Якщо в 2000–2001 роках переважали депозити суб’єктів гос-
подарювання, відповідно на 76,4 та 26,4 %, то, починаючи з 2002 року, 
поступово починають переважати депозити фізичних осіб. Поступово 
значно зростає розрив між обсягами депозитів фізичних осіб і суб’єктів 
господарювання, і на кінець 2008 року він становить більш ніж 1,5 раза. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Динаміка депозитів суб’єктів господарювання та фізичних осіб 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Рік

Млн. грн.

Суб’єкти господарювання Фізичні особи



 

222 

Таким чином, на грошовому ринку країни поступово формується 
нормальна з точки зору перерозподілу фінансових ресурсів ситуація, 
зокрема фінансові ресурси в економіку країни постачаються фізични-
ми особами, тобто домогосподарствами. 

Важливе значення для забезпечення ліквідності та прибутковос-
ті банківських установ має співвідношення депозитного та кредитного 
портфелів комерційних банків. Позитивні зміни у формуванні ресурс-
ної бази, зниження ціни за залученими коштами комерційних банків 
здійснюють суттєвий вплив на кредитний ринок України. 

Обсяги кредитування з року в рік суттєво зростали, причому по-
чинаючи з 2004 року загальний обсяг довгострокових кредитів пере-
вищує обсяг короткострокових. Насамперед довгострокові кредити 
зростали за рахунок кредитування фізичних осіб, що пояснюється сут-
тєвими темпами зростання протягом останніх років іпотечного креди-
тування. Але при цьому нарощувались і обсяги кредитування інвести-
ційної діяльності суб’єктів господарювання (рис. 5). Це певною мірою 
свідчить про те, що поступово суб’єкти господарювання приділяють 
значну увагу процесу реконструкції та модернізації необоротних ак-
тивів, оскільки цільове призначення довгострокового кредитування – 
це суттєве оновлення насамперед основних засобів і розширене відт-
ворення діяльності. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Динаміка короткострокового та довгострокового кредитування 
суб’єктів господарювання 

Якщо розглянути структуру кредитів за різними класифікаційними 
ознаками, то отримаємо таку ситуацію (табл. 3). Протягом 2000–2006 рр., 
за даними Національного банку України, найбільша частка кредитів 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Рік

Короткострокові кредити Довгострокові кредити

Млн. грн.



 

223 

була надана в національній валюті, але в 2006 році співвідношення 
між кредитами, наданими в національній валюті, та кредитами, нада-
ними в іноземній валюті, наблизилося майже 1 до 1. Поведінка пока-
зників протягом 2007 та 2008 рр. є нестабільною, оскільки в 2007 році 
частка кредитів у національній валюті різко зросла, а в 2008 – значно 
скоротилась і становила найнижче значення за весь аналізований пе-
ріод.  

Таблиця 3 
Структура кредитів, наданих в економіку України, % 

Рік 
Показник 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Кредити, всього: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

у національній валюті 53,5 55,5 58 58,3 57,8 56,7 50,5 58,5 40,9 

в іноземній валюті 46,5 44,5 42 41,7 42,2 43,3 49,5 41,5 59,1 

Короткострокові 
кредити, усього: 82,1 78,3 71,7 55 45,8 38,2 35,1 41,2 30,2 

у національній валюті 45,1 45,8 44,3 36,5 30,3 27,5 24,5 29,5 – 

в іноземній валюті 37 32,6 27,3 18,5 15,5 10,7 10,6 11,7 – 

Довгострокові кредити, 
усього: 17,9 21,7 28,3 45 54,2 61,8 64,9 58,8 69,8 

у національній валюті 8,4 9,8 13,7 21,9 27,5 29,1 26 29,0 – 

в іноземній валюті 9,5 11,9 14,6 23,2 26,7 32,6 38,9 29,8 – 
 
Перерозподіл кредитних вкладень в економіку країни в бік кре-

дитів в іноземній валюті було обумовлено, по-перше, нижчим рівнем 
процентних ставок за кредитами в іноземній валюті порівняно з кре-
дитами в національній валюті в умовах стабільності обмінного курсу 
гривні до долара США, по-друге, прискоренням зростання депозитів 
в іноземній валюті на внутрішньому ринку та активним залученням ба-
нками коштів на міжнародному фінансовому ринку, а також активіза-
цією імпортерів, які формували попит на кредити в іноземній валюті, 
по-третє, збереженням інфляційних очікувань та, по-четверте, збільшен-
ням кількості банків за участю іноземного капіталу. Необхідно підк-
реслити, що кредити видаються насамперед для вирішення проблем, 
пов’язаних з поточною діяльністю суб’єктів господарювання, а не на 
потреби інвестиційної спрямованості.  
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На фоні значного зносу основних виробничих фондів майже у всіх 
секторах економіки така ситуація свідчить про те, що найближчим часом 
кардинальних змін у ресурсо- та енергозбереженні у процесі виробницт-
ва не відбудеться, що і в подальшому сприятиме зниженню рівня кон-
курентоспроможності національної економіки на світовому ринку. Але 
якщо підприємства реального сектора економіки більш ефективніше 
використовуватимуть паралельно і можливості ринку капіталу, то ситу-
ація може суттєво покращитись. 

На фоні суттєвого зростання як обсягу депозитів, так і обсягу кре-
дитів, наданих в економіку країни, протягом 2000–2007 рр. відбувалося 
поступове зниження процентних ставок, тобто гривня стає все більш 
дешевою, а це означає, що в суб’єктів господарювання з’являється біль-
ше можливостей використовувати дешевший капітал для фінансування 
своєї діяльності (рис. 6).  

У 2008 році під впливом світової фінансової кризи вперше за оста-
нні 10 років відбулося зростання за всіма показниками. По-перше, було 
підвищено облікову ставку Національного банку з 8 до 12 %, по-друге, 
зросла ставка за кредитами в національній валюті з 14,4 до 17,8 %, не-
суттєво збільшилась і ставка в іноземній валюті. Слід зазначити, що ба-
нки збільшили і ставку за депозитами в національній валюті.  
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Рис. 6. Динаміка процентних ставок за кредитами і депозитами  
та облікової ставки НБУ 
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Протягом аналізованого періоду ефективність функціонування ба-
нківської системи України в докризові роки значно підвищилася та фак-
тично наблизилася до рівня промислово розвинутих країн ЄС. Щорічне 
зростання прибутку банків протягом 2001–2007 рр. відбувалося знач-
ними темпами. Паралельно відбувалося і зростання показника рентабе-
льності активів до 2006 року, в 2007 році показник рентабельності де-
що знизився, а в 2008 році в цілому по банківській системі наблизився 
майже до нуля. Значна кількість банків закінчила рік зі збитком. 

Враховуючи ту ситуацію, що першу половину 2008 року еконо-
міка України ще працювала з піднесенням, а різкий спад в економіці і 
криза в банківській системі проявилися в кінці третього кварталу, то 
показники 2008 року повною мірою не демонстрували негативні наслід-
ки, більш яскраво вони проявлялися протягом поточного 2009 року, 
хоча темпи зростання основних показників значно сповільнились. Слід 
зазначити, що важливою причиною уповільнення темпів зростання па-
сивів банків є падіння курсу гривні щодо основних валют, а також ма-
сове вилучення депозитів населенням восени 2008 р., незважаючи на 
рішення НБУ щодо заборони дострокового вилучення депозитів (рис. 7). 
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Рис. 7. Динаміка показників дохідності банківської системи України  

Слід підкреслити, що після розгортання кризових явищ в економі-
ці країни відбулося погіршення позицій української банківської систе-
ми в міжнародних рейтингах. Так, у червні 2008 р. міжнародна агенція 

Рентабельність активів у середньому по банківській системі, %, логарифмічний тренд 

Рентабельність активів у середньому по банківській системі, %  
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Standard & Poor’s знизила кредитний рейтинг нашої країни, який до цьо-
го не змінювався з травня 2005 р., із (ВВ–) до (В+), а в жовтні 2008 р. – 
до (В). У липні 2008 р. ця агенція оцінювала частку проблемних валових 
активів банків України (переважно кредитів) на рівні 35–50 %, тоді як, 
за даними НБУ, обсяг проблемних кредитів становить 1,5 % (табл. 4) [7]. 

Таблиця 4 
Динаміка основних показників капіталізації  

банківської системи України 
Рік 

Показник 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Загальні активи  
банківської системи, 
млн. грн. 

50 785 67 773,5 100 234,4 134 347,9 213 878 340 179,3 599 396,1 926 086,5

Темп зростання активів 1,2739 1,3345 1,4790 1,3403 1,5920 1,5905 1,7620 1,5450 

Статутний капітал, 
млн. грн. 4 575,0 5 998,1 8 116,1 11 648,3 16 144,4 26 266,2 42 872,6 82 454,2

Темп зростання  
статутного капіталу 1,2483 1,3111 1,3531 1,4352 1,3860 1,6270 1,6322 1,9232 

Власний капітал, млн. 
грн. 7 915,0 9 983,4 12 881,9 18 421,4 25 450,9 42 566,1 69 578,3 119 263,1

Темп зростання  
власного капіталу 1,2164 1,2613 1,2903 1,4300 1,3816 1,6725 1,6346 1,7141 

Регулятивний  
капітал, млн. грн. 8 025 10 099 13 274 18 188 26 373 41 148 72 265 123 066 

Темп зростання  
регулятивного  
капіталу 

1,5589 1,2584 1,3144 1,3702 1,4500 1,5602 1,7562 1,7030 

Норматив адекватності 
регулятивного  
капіталу  
(не менше 8 %) 

20,69 18,39 15,11 16,81 14,95 14,19 13,92 14,01 

 
Протягом аналізованого періоду темп зростання обсягів наданих 

кредитів супроводжувався до 2007 року і аналогічною поведінкою по-
казника темпу зростання проблемних кредитів (рис. 8). Хоча при цьому 
частка проблемних кредитів у загальному обсязі мала дещо іншу тен-
денцію і до 2007 року весь час поступово знижувалась. Безумовно, ви-
значальним став 2008 рік, коли, з одного боку, уповільнилися темпи 
видачі кредитів, з іншого боку – різко зросли темпи формування про-
блемних кредитів. Почала підвищуватися частка проблемних кредитів 



 

227 

у загальному обсязі, при цьому стосовно останнього показника необ-
хідно зазначити, що його значення протягом року зросло майже вдві-
чі. Слід також наголосити, що ця негативна тенденція дещо посилить-
ся і в 2009 році. 
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Рис. 8. Динаміка показників проблемних кредитів в Україні, % 

Прийнято вважати, що основним макроіндикатором, який вико-
ристовують при оцінці капіталізації банків на макрорівні, є відношен-
ня регулятивного банківського капіталу до ВВП, причому мінімальне 
значення даного співвідношення, яке дозволяє підтримувати дієздат-
ність банківської системи, знаходиться в межах 5–6 % до ВВП. Про-
ведений аналіз рівня капіталізації банківської системи України за пе-
ріод 2000–2008 рр., результати якого наведені у табл. 5, доводить, що 
за цим критерієм капіталізація банківського сектора перетнула мініма-
льну нижню позначку.  

Таблиця 5 
Макроекономічні індикатори рівня капіталізації  
банківської системи України в 2000–2008 рр.  

Рік 
Показник 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
ВВП, млн. грн. 170 070 204 190 225 810 267 344 345 113 441 452 544 153 720 731 949 864 

млн. грн. 5 148 8 025 10 099 13 274 18 188 26 373 41 148 72 265 123 066 Регулятивний 
капітал  
банківської 
системи % до ВВП 3,03 3,93 4,47 4,97 5,27 5,97 7,56 10,03 12,96 

Адекватність  
регулятивного капіталу 
(Н2),% 

15,53 20,69 18,01 15,11 16,81 14,95 14,19 13,92 14,01 
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Як видно з табл. 5, вказаний індикатор почав перевищувати міні-
мальну межу лише починаючи з 2004 р., що було обумовлено: 
 масовим надходженням в Україну іноземного банківського капіталу 
зі світовими вимогами до рівня капіталізації;  

 активним нарощуванням капіталів українськими банками, які не ма-
ли зовнішніх фінансових ін’єкцій; 

 прогнозуванням кредитної експансії в наступні роки [7]. 
Досить висока прибутковість банківського бізнесу в Україні ста-

ла однією з основних причин стрімкого проникнення іноземного капі-
талу на вітчизняний банківський ринок, яке слід визнати найвагомішою 
тенденцією останніх років у динамічному розвитку сучасної банківсь-
кої системи України. Це один із виявів глобалізації економічних проце-
сів, яка має як позитивні, так і негативні аспекти (табл. 6) [8]. 

Таблиця 6 
Показники присутності іноземного капіталу  

в банківській системі України 
Рік 

Показник 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Кількість діючих банків 152 157 158 160 165 170 175 178 
У тому числі за участі  
іноземного капіталу 21 20 19 19 23 35 47 53 

З них зі 100 %-м  
іноземним капіталом  6 7 7 7 9 13 17 17 

Частка іноземного капіталу  
в статутному капіталі банків, % 12,5 13,7 11,3 9,6 19,5 27,6 35,0 41,1 

 
Прихід іноземного капіталу в банківську систему України почав-

ся ще з середини 90-х років ХХ сторіччя, але активізація цього проце-
су почалася з 2005 року. За останні 4 роки частка іноземного капіталу 
в статутному капіталі банків збільшилася вдвічі. Збільшення частки 
банків з іноземним капіталом в Україні сприяло зростанню конкурен-
ції в банківському секторі, підвищенню капіталізації банківської систе-
ми, спонукало вітчизняні банки до скорочення непродуктивних витрат, 
підвищення рівня корпоративного управління в банківському секторі. 
Поряд із цим слід констатувати, що очікуваного посилення цінової кон-
куренції внаслідок значного припливу іноземного капіталу (який асо-
ціюється із дешевими і довгими ресурсами) у вітчизняну банківську 
систему не сталося. Іноземні фінансові групи, які працюють на ринку 
України, не знижують відсоткові ставки, оскільки їм немає сенсу знижу-
вати власні прибутки, а до того ж враховуючи, що входження іноземних 
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банків в Україну відбувається в основному через купівлю місцевих ба-
нків, високі ставки дають можливість швидше повернути свої капітало-
вкладення [9].  

Основними країнами походження іноземного капіталу банківської 
системи України є насамперед Кіпр, Австрія, Російська Федерація, які в 
2008 році займають відповідно 1, 2 та 3 позиції. Стосовно останньої кра-
їни необхідно підкреслити, що в 2008 році порівняно з 2007 частка збі-
льшилася більш ніж в 1,5 раза. Крім того, в банківській системі України 
присутній капітал з таких країн, як Казахстан, Ірландія, Сполучене Коро-
лівство, Люксембург, США, Грузія, Туреччина, Канада, Швейцарія, Ві-
ргінські острови, Латвія, Фінляндія, Ісландія, Багамські острови, Словач-
чина, Кайманові острови, Литва, Словенія (табл. 7). 

Таблиця 7 
Походження іноземного капіталу банківської системи України, %  

(за даними Національного банку України) 
Рік 

Країна походження власника 
2007 2008 

Кіпр 7,15 7,10 
Австрія 7,15 5,97 
Російська Федерація 3,42 5,45 
Франція  4,41 3,77 
Угорщина 1,53 2,95 
Нідерланди 2,90 2,78 
Греція 0,12 2,2 
Швеція 2,14 2,17 
Польща 2,78 1,88 
Німеччина 0,21 1,51 
Італія – 1,41 
Інші 3,39 2,88 
Усього 35,2 41,14 

 
Слід зазначити, що з-поміж банків за участі іноземного капіталу 

присутні також і інтегровані фінансові посередники, якими є міжнаро-
дні фінансові конгломерати. У зв’язку з цим суттєво активізувався при-
хід іноземного капіталу не лише в банківський сектор, але й у страховий 
та інвестиційний сектори. Частка, яку контролюють міжнародні фінан-
сові конгломерати в банківському секторі України, останнім часом та-
кож поступово зростає. Слід зазначити, що на вітчизняний фінансовий 
ринок прийшли не лише найбільш потужні фінансові конгломерати – 
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світові фінансові лідери, але й потужні регіональні фінансові конгломе-
рати, насамперед з країн Європейського Союзу.  

Під прямим контролем фінансових конгломератів перебувають ба-
нківські установи з різним розміром активів, серед них як найбільш по-
тужні банки першої групи “Райффайзен Банк Аваль” та “УкрСиббанк”, 
так і банки середні за розміром і зовсім незначні. З точки зору функці-
онування їх власників – фінансових конгломератів, розміри їх діяль-
ності є не досить значущими, оскільки якщо порівняти розмір активів 
найбільшого вітчизняного банку, що перебуває під їх контролем, то 
він становить менше 1 % загального розміру активів фінансового кон-
гломерату. Стосовно інших банківських установ цей показник є знач-
но меншим. 

Фактично всі банки знаходяться під виключним контролем своїх 
власників, їх частка у статутному капіталі становить близько 100 %, 
при цьому в період фінансової кризи, наприклад, власник банку “Укр-
Сиббанк” фінансовий конгломерат “BNP Paribas S.A” збільшив свою 
частку в статутному капіталі з 51 до 81,4 %. Установити ж реальну кі-
лькість банків, які входять до складу фінансових конгломератів, скла-
дно, оскільки відстежити структуру самих конгломератів досить про-
блематично. Іноді причиною тому є досить складна структура наявних 
взаємозв’язків, а іноді групи навмисно займаються приховуванням ін-
формації від регуляторних органів, дбаючи лише про свої комерційні 
інтереси. 

Входження в банківську систему України міжнародно активних 
банків і фінансових конгломератів вимагає якнайскорішого приведення 
у відповідність до міжнародних стандартів банківського регулювання 
та нагляду. 

2. qŠ`mnbkemm“ Š` pngbhŠnj 
a`mjPbq|jncn m`ck“dr b rjp`ЇmP 

Запровадження банківського нагляду відбулося фактично одночас-
но із заснуванням Національного банку України. З прийняттям Закону 
України “Про банки та банківську діяльність” від 20.03.91 № 872-ХІІ 
було закладено основи нормативної бази регулювання та нагляду за 
банківськими установами, зокрема визначено правові основи діяльно-
сті банків, а також основні засади їх створення. 

Першим нормативним документом, який заклав основи пруден-
ційного регулювання, було положення “Про економічні нормативи ре-
гулювання діяльності комерційних банків” від 21.12.93 № 114. У ньому 
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визначено обов’язкові для всіх комерційних банків економічні нормати-
ви: мінімальний розмір статутного фонду; показники ліквідності бала-
нсу; платоспроможність банку; обов’язкові резерви, що розміщуються 
в НБУ; максимальний розмір ризику на одного позичальника. Звичайно, 
з точки зору сьогодення цих показників було замало для здійснення 
ефективного регулювання та нагляду за діяльністю банків, і, відповідно, 
в 1995 році воно втратило свою чинність. На зміну цьому документу 
прийшов більш детальний нормативний документ – Інструкція № 10 
“Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків” 
(постанова НБУ від 30.12.96 № 343 втратила чинність), яка, на відміну 
від попередньої, запроваджувала новий порядок розрахунків обов’язко-
вих економічних нормативів (їх перелік збільшено до 21 показника) та 
оціночних показників діяльності. Але вже в 1997 році зазначена ін-
струкція № 10 була подана в новій редакції, яка враховувала міжнаро-
дні стандарти бухгалтерського обліку та звітності. Однак у 1998 році 
інструкція № 10 втратила чинність та була замінена на наступний но-
рмативний документ з аналогічною назвою, але викладеною у новій 
редакції (постанова НБУ від 14.04.98 № 141). Слід зазначити, що перші 
нормативні документи, що були розроблені з метою запровадження 
банківського регулювання та нагляду, наразі втратили чинність, чому 
сприяла і зміна економічної ситуації в країні в цілому й інтенсивний 
розвиток банківської системи та її поступова інтеграція у світовий еко-
номічний простір, але із самого початку при формуванні нормативної 
бази намагалися максимально враховувати вимоги Базельського комі-
тету з питань нагляду та регулювання банків.  

У 1997 році було прийнято положення “Про структуру системи 
банківського нагляду Національного банку України та його повнова-
ження щодо адекватного реагування на порушення в діяльності коме-
рційних банків” (постанова НБУ від 17.11.97 № 380), яким закріплю-
вались організаційні засади системи банківського нагляду НБУ і було 
визначено, що система банківського нагляду скоординована за верти-
каллю і функціонує як єдиний механізм у складі центрального апарату 
та регіональних управлінь Національного банку України. Система ба-
нківського нагляду на рівні відповідних департаментів банківського 
нагляду Національного банку України складається з департаментів та 
управління (відповідно до напрямів діяльності), а саме: 
 департамент реєстрації та ліцензування банків – реєстрація банків і 
ліцензування банківської діяльності; 

 департамент безвиїзного нагляду – економічний аналіз, розроблення 
нормативів регулювання діяльності банків; 



 

232 

 департамент інспектування банків – інспектування банків; 
 департамент з питань роботи з проблемними банками – здійснення 
нагляду за проблемними банками, які у встановленому порядку отри-
мали сукупний рейтинг “граничний” (4) та “незадовільний” (5); 

 управління координації з питань банківського нагляду – координація 
інформації щодо банківського нагляду. 
З метою вжиття заходів щодо подальшого розвитку, стабілізації і 

підвищення надійності банківської системи України, проведення ско-
ординованої, зваженої і послідовної політики банківського нагляду, сво-
єчасного реагування на зміни, які відбуваються в банківській системі, 
було також затверджено удосконалене Положення про Комісію Наці-
онального банку України з питань нагляду та регулювання діяльності 
банків (постанова НБУ від 09.11.98 № 470). Комісія Національного бан-
ку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків є орга-
ном, спеціально створеним для проведення скоординованої, зваженої 
та послідовної політики щодо здійснення нагляду за діяльністю банків 
в Україні, який сприятиме успішному функціонуванню українських ба-
нків, надійному захисту інтересів їх вкладників і кредиторів, прогнозу-
ванню та своєчасному реагуванню на зміни, які відбуваються у банків-
ській системі України. 

Розуміючи, що для забезпечення стійкості банківської системи не-
обхідно проводити комплексну оцінку діяльності банківських установ, 
Національним банком України в 1998 році були також затверджені від-
повідними постановами “Положення про планування виїзних інспек-
цій” та “Положення про порядок визначення та застосування комплек-
сної рейтингової оцінки комерційних банків за системою CAMEL”, які 
регулювали порядок проведення інспекційних перевірок і надавали мож-
ливість спеціалістам відділу банківського нагляду проводити аналіз за 
системою CAMEL.  

Важливим моментом для розвитку банківської системи України і 
банківського нагляду було прийняття в 1999 році нових законів Укра-
їни: “Про Національний банк України” (від 20.05.99 № 679-XIV) та 
“Про банки та банківську діяльність” (від 07.12.2000 № 2121-ІІІ), які 
сприяли вирішенню низки проблем щодо приведення вітчизняного бан-
ківського законодавства відповідно до європейських стандартів, в тому 
числі і в частині банківського регулювання та нагляду. Після прийнят-
тя зазначених нормативних актів протягом 2001 року було прийнято 
цілий ряд положень, що регламентували банківський нагляд і регу-
лювання: положення “Про порядок видачі банкам банківських ліцензій, 
письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій” (від 
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17.07.2001 № 275) (замість постанови № 181); Положення про плану-
вання та порядок проведення інспекційних перевірок (постанова НБУ 
від 17.07.2001 № 276); Інструкція про порядок регулювання діяльності 
банків в Україні (постанова від 28.08.2001 № 368), яка, на відміну від 
попередньої інструкції 1998 р., містила вже тринадцять обов’язкових 
нормативів діяльності комерційних банків, аналіз яких давав можли-
вість охоплювати основні аспекти діяльності банку; положення “Про 
застосування Національним банком України заходів впливу за поруше-
ння банківського законодавства” від 28.08.2001 № 369.  

У 2002 році Національним банком України було запроваджено 
положення “Про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинго-
вою системою CAMELS” (від 08.05.2002 № 171), яке дозволило про-
водити нагляд за діяльністю банків на основі системи оцінки ризиків 
за всіма основними напрямами їх діяльності. 

У 2003 році Міжнародний валютний фонд та Світовий банк про-
вели перевірку стану банківського нагляду України на відповідність 
основним принципам ефективного банківського нагляду. Зокрема бу-
ло встановлено, що з 30 принципів (перший принцип поділяється на 
шість складових) в Україні виконуються 22 принципи, решта 8 визна-
но такими, що не відповідають вимогам. 

У 2004 році в Листі НБУ від 30.12.2004 № 42-412/4010-13749 за-
значено, що для наближення банківської системи України до міжна-
родних стандартів і підвищення стабільності банківської системи до-
кладається чимало зусиль по впровадженню Базеля І. Відповідно, на 
той час нормативно-правова база щодо регулювання банківської дія-
льності в Україні в частині розрахунку капіталу базувалась на Базелі І 
стосовно обмежень щодо компонентів регулятивного капіталу та про-
цесу зваження активів на вагові коефіцієнти відповідно до їх базового 
потенційного кредитного ризику. Крім цього, в даному документі за-
значалося, що “оскільки банківська система України є частиною між-
народної банківської спільноти та прагне прозорості та відкритості, 
Національний банк вважає за необхідне розпочати роботу по підготовці 
до впровадження Базеля ІІ [11]. За рішенням НБУ, враховуючи стан 
національної банківської системи, повна реалізація вимог і стандартів 
системи “Базель ІІ” повинна бути здійснена до 2016 року.  

Базельська угода про капітал – це потужний і складний проект, 
успішна реалізація якого потребує особливої підготовки як органів на-
гляду, так і банківських установ. Втілення Базеля ІІ у банківську прак-
тику пов’язане зі значними витратами. Експерти оцінюють витрати, 
пов’язані із впровадженням Базеля ІІ у діяльність банківських установ, 
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у межах від 60 до 130 млн. євро. Саме тому Базельським комітетом на-
дано право національним наглядовим органам визначати необхідність 
та встановлення строків впровадження Базеля ІІ, вибору підходів до 
розрахунку ризиків залежно від реальної готовності банківської сис-
теми. Впровадження рекомендацій Базельського комітету в Україні – 
один із факторів успіху, елемент конкурентоспроможності та визнання 
вітчизняної банківської системи, оскільки Базельська угода про капітал 
містить сучасні підходи до банківського регулювання та нагляду, осно-
вною метою якого є забезпечення достатності капіталу банків і вдоско-
налення системи управління ризиками, що сприятиме стійкості банків-
ської системи. Ефективне використання підходів, рекомендованих у 
Базельській угоді про капітал, є необхідною умовою підвищення якості 
регулювання банківської діяльності. Разом із беззаперечними перева-
гами основних положень Базельської угоди про капітал існують про-
блеми, пов’язані із забезпеченням умов її впровадження. Так, викорис-
тання у вітчизняній банківській практиці навіть спрощених підходів 
Базеля ІІ потребує ґрунтовної та тривалої підготовки, оскільки: 
 в Україні немає достатньої кількості рейтингових агентств, які мо-
гли б здійснювати рейтингове оцінювання всіх позичальників. Крім 
цього, клієнти мають бути готовими оприлюднити інформацію про 
фінансовий стан та зазнати додаткових витрат на оплату послуг та-
ких агентств; 

 може відбутися зниження обсягу та адекватності капіталу банків 
внаслідок застосування нової методології визначення адекватності 
банківського капіталу та, як наслідок, обмеження для банків щодо 
активного нарощення активів, від чого постраждають насамперед 
підприємства-позичальники, до яких висуватимуться більш жорст-
кі вимоги до кредитоспроможності; 

 необхідність отримання банками міжнародного рейтингу, що також 
вимагатиме значних додаткових витрат; 

 для забезпечення оцінювання ризиків банки повинні використовува-
ти складні економіко-математичні моделі, які взяті за основу розра-
хунків, рекомендованих Базельським комітетом, та відповідно мати 
у своєму розпорядженні адекватне програмно-технічне забезпечення, 
для розробки якого необхідні часові та матеріальні затрати; 

 посилення вимог до оцінювання ризиків і необхідність розвитку 
внутрішньої системи управління ризиками призведе до витрат на 
підвищення кваліфікації персоналу, залучення послуг зовнішніх спе-
ціалізованих установ, реорганізацію документообороту; 

 відсутній достатній обсяг статистичних даних, необхідних для оці-
нювання кредитного ризику; 
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 третій компонент-опора “Ринкова дисципліна” потребує вільного 
доступу всіх учасників ринку до якісної та кількісної інформації 
про величину та структуру капіталу, взяті ризики, системи управлін-
ня ризиками; 

 необхідність розробки на національному рівні методологічних до-
кументів, які регулюватимуть процес входження України до системи 
“Базель ІІ”. 
На думку першого заступника Голови НБУ Анатолія Шаповала, 

“упровадження системи “Базель ІІ” доцільно проводити в три етапи, 
які можна характеризувати як посилення структури банківського на-
гляду; упровадження та посилення трьох компонентів; перехід від Угоди 
1988 року до системи “Базель ІІ”. 

Виконання вимог Базеля ІІ тісно пов’язане з необхідністю рефо-
рмування структури національних органів банківського нагляду, оскі-
льки передбачає підвищення якості банківського регулювання, нагля-
ду та вдосконалення управління ризиками. 

Другий етап упровадження Базеля ІІ передбачає вдосконалення 
бази капіталу. Завдання банківського нагляду полягає в переході на 
нові принципи, орієнтовані на максимально повне врахування ризику, 
що потребує навичок в оцінці якості управління ризиком з боку банку 
та його здатності оцінювати ступінь схильності до ризику. Одночасно 
банкам слід нагадувати про їхню відповідальність за розроблення вла-
сних методів оцінки своєї потреби в капіталі та стратегії підтримання 
рівня капіталу відповідно до принципів другого компонента. 

Щодо принципів ринкової дисципліни, згідно з третім компонен-
том Базеля ІІ, то органи банківського нагляду повинні надавати пере-
вагу забезпеченню базового рівня розкриття інформації на основі об-
говорення разом з банками, інвесторами та іншими користувачами 
фінансової інформації їхніх потреб в інформації [12].  

У 2007 році спільна місія МВФ та Світового банку у рамках про-
грами оцінки фінансового сектора України провела оцінку виконання 
Україною основних принципів ефективного банківського нагляду, ро-
зроблених Базельським комітетом з питань банківського нагляду. За 
результатами їх роботи було встановлено, що із 30 принципів Базель-
ського комітету (враховуючи, що перший принцип має 6 складових, які 
оцінюються окремо) Україною повністю або значною мірою викону-
ються 25. Крім того, зазначено, що в організації банківського нагляду 
відбуваються позитивні зміни: 
 зміцнення нормативно-правового забезпечення пруденційного ре-
гулювання (підвищення нормативу адекватності регулятивного ка-
піталу, встановлення більш жорстких економічних нормативів, що 
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регулюють кредитні операції з пов’язаними особами, більш жорс-
тких вимог до формування резервів за кредитними операціями) – 
принципи 6–17; 

 доведення до банків конкретних вимог до системи управління ри-
зиками, а також упровадження системи оцінки ризиків під час нагля-
ду (принципи 7–16, 19, 20); 

 створення законодавчої та нормативно-правової бази з питань боро-
тьби з відмиванням брудних грошей, одержаних злочинним шля-
хом, та фінансування тероризму, яка відповідає міжнародним стан-
дартам (принцип 18) [13]. 
На початку 2008 р. удосконалено структуру Дирекції банківсько-

го нагляду та регулювання НБУ, до складу якої входять департаменти 
інспектування банків, безвиїзного банківського нагляду, нормативно-
методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду, 
реорганізації та припинення діяльності банків, а також управління юри-
дичного забезпечення банківського нагляду та відділ контролю якості 
нагляду. Це дало змогу сконцентрувати в одній Дирекції всі необхідні 
департаменти з метою централізації функцій регулювання та нагляду, 
а також уникнути дублювання повноважень.  

НБУ поступово проводить роботу щодо запровадження окремих 
положень Угоди Базель ІІ. Так, у 2004 р. НБУ затвердив Методичні вка-
зівки з інспектування банків “Система оцінки ризиків”. У 2007 р. НБУ 
затвердив Методичні рекомендації щодо вдосконалення корпоративно-
го управління в банках України. Наприкінці 2007 р. НБУ вніс зміни в 
порядок розрахунку нормативу адекватності регулятивного капіталу, які 
передбачають певне врахування банками ринкового ризику. 

Якщо розглянути поведінку нормативів протягом 2008 року, то 
стає очевидним, що криза, яка розгорнулась в Україні в другій поло-
вині 2008 року, позначилася на економічних нормативах (табл. 8).  

Зокрема, очевидним є зростання нормативу Н8 – норматив вели-
ких кредитних ризиків, нормативи Н11 (норматив інвестування в цінні 
папери окремо за кожною установою) та Н12 (норматив загальної суми 
інвестування) значною мірою зменшились, особливо останній, який по-
рівняно з початком року скоротився майже вдвічі. 

Водночас значною мірою відбулося збільшення нормативу Н13 
(норматив загальної відкритої валютної позиції), який на початку пе-
ріоду становив 7 %, а на кінець збільшився до 10,5 %. Така поведін-
ка насамперед була пов’язана з різкими коливаннями валютних курсів 
саме в період другої половини 2008 року. 
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Таблиця 8 
Динаміка дотримання банками України економічних нормативів  

протягом 2008 року (за даними НБУ) 
За станом на 

Норматив 

01
.01

 

01
.02

 

01
.03

 

01
.04

 

01
.05

 

01
.06

 

01
.07

 

01
.08

 

01
.09

 

01
.10

 

01
.11

 

01
.12

 

Н1 
Норматив мінімального 
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 26
4 7

04
 

74
 00

1 0
13

 

78
 34

5 9
93

 

82
 47

9 6
30

 

84
 05

7 2
64

 

85
 98

1 4
43

 

88
 96

5 4
22

 

92
 67

5 0
64

 

95
85

3 9
30

 

96
 95

4 5
23

 

10
0 9

87
 99

2 

10
7 3

62
 25

6 

Н2 
Норматив адекватності 
регулятивного капіталу 
(не менше 10 %) 

13
,92

 

13
,97

 

13
,25

 

13
,29

 

13
,34

 

13
,49

 

13
,40

 

13
,67

 

13
,74

 

13
,61

 

13
,16

 

13
,08

 

Н4 
Норматив  
миттєвої ліквідності 
(не менше 20 %) 

53
,60

 

57
,80

 

52
,67

 

51
,57

 

51
,32

 

51
,60

 

54
,25

 

54
,93

 

55
,14

 

54
,06

 

50
,20

 

58
,38

 

Н5 
Норматив  
поточної ліквідності 
(не менше 40 %) 

75
,31

 

74
,22

 

72
,10

 

71
,39

 

72
,00

 

73
.10

 

71
,41

 

77
,81

 

79
,27

 

79
,34

 

72
,41

 

76
,99

 

Н6 
Норматив короткостро-
кової ліквідності 
(не менше 20 %) 

39
.93

 

39
,67

 

37
,06

 

36
,32

 

36
,41

 

37
.38

 

38
,03

 

38
,04

 

38
,72

 

37
,58

 

32
,38

 

32
,73

 
Н7 
Норматив  
максимального розміру  
кредитного ризику  
на одного контрагента 
(не більше 25 %) 

22
,56

 

22
,75

 

22
,35

 

22
,61

 

22
,03

 

21
,77

 

21
,86

 

21
,86

 

21
,82

 

22
,18

 

22
,41

 

23
,33

 

Н8 
Норматив великих  
редитних ризиків 
(не більше 8-кратного 
розміру регулятивного 
капіталу) 

17
1,0

6 

16
1,0

1 

15
8,5

9 

15
1,3

3 

15
5,0

3 

14
6,9

7 

15
4,1

5 

14
8,5

6 

15
0,5

1 

16
2,3

6 

16
9,8

7 

17
0,6

9 

Н9 
Норматив максимального 
розміру кредитів, гарантій 
та поручительств,  
наданих одному  
інсайдеру 
(не більше 5 %) 

2,0
1 

2,0
1 

1,9
6 

1,9
8 

2,1
1 

2,2
2 

2,1
9 

1,8
3 

1,8
4 

1,8
1 

1,8
1 

1,5
5 
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Продовж. табл. 8 
За станом на 

Норматив 

01
.01

 

01
.02

 

01
.03

 

01
.04

 

01
.05

 

01
.06

 

01
.07

 

01
.08

 

01
.09

 

01
.10

 

01
.11

 

01
.12

 

Н10 
Норматив  
максимального сукупного 
розміру кредитів, гарантій 
та поручительств,  
наданих інсайдерам 
(не більше 30 %) 

6,8
4 

6,5
9 

6,2
5 

6,2
6 

6,9
6 

6,8
9 

7,1
0 

6.1
6 

6,1
4 

6,1
4 

7,0
9 

6,7
9 

Н11 
Норматив інвестування  
в цінні папери окремо  
за кожною установою 
(не більше 15 %) 

0,5
8 

0,5
3 

0,4
4 

0,3
8 

0,4
0 

0,4
1 

0,4
2 

0,4
2 

0,4
5 

0,4
0 

0,3
0 

0,2
3 

Н12 
Норматив загальної 
суми інвестування 
(не більше 60 %) 

9,0
5 

8,0
0 

7,9
7 

7,4
4 

7,7
2 

7,5
8 

7,3
8 

7,5
1 

7,4
2 

7,2
4 

6,8
7 

5,9
1 

Н13 
Норматив загальної 
відкритої валютної  
позиції 
(не більше 30 %) 

7,0
29

7 

7,4
08

2 

6,7
83

5 

7,6
93

0 

8,3
13

6 

8,1
80

2 

7,7
19

1 

7,6
84

4 

7,8
52

4 

7,0
91

2 

8,3
29

2 

10
,43

98
 

Н13-1 
Норматив загальної 
довгої відкритої  
валютної позиції 
(не більше 20 %) 

4,2
47

4 

4,8
68

6 

4,7
65

5 

5,6
30

0 

6,3
31

3 

6,5
02

2 

6,1
28

0 

6,0
73

9 

6,7
51

1 

5,6
25

9 

6,5
30

9 

8,2
59

3 

Н13-2 
Норматив загальної 
короткої відкритої  
валютної позиції 
(не більше 10 %) 

2,7
95

3 

2,5
75

5 

2,0
80

0 

2,0
67

2 

1,9
77

3 

1,6
94

5 

1,6
53

3 

1,6
30

1 

1,1
51

6 

1,5
09

9 

1,8
34

5 

2,2
40

0 

 
Згідно з рішенням Комісії Національного банку України з питань 

нагляду та регулювання діяльності банків від 21 грудня 2007 року на 
2008 рік було встановлено граничні межі розміру регулятивного капі-
талу та активів для окремих груп банків: група І (регулятивний капітал 
більше 1 000 млн. грн., активи більше 10 000 млн. грн.), група ІІ (регу-
лятивний капітал більше 300 млн. грн., активи більше 3 000 млн. грн.), 
група ІІІ (регулятивний капітал більше 100 млн. грн., активи більше 
1 000 млн. грн.), група IV (регулятивний капітал менше 100 млн. грн., 
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активи менше 1 000 млн. грн.). На основі даних таблиці 9 можна зроби-
ти висновок, що активи, капітал та зобов’язання максимально сконцен-
тровані в першій групі банків, яка охоплює 18 банків із 182, що функ-
ціонували за станом на кінець 2008 року (табл. 9).  

Таблиця 9 
Концентрація активів, капіталу та зобов’язань за групами банків, % 

Активи Власний капітал Зобов’язання 
Рік Група 

2007  2008 2007  2008  2007  2008  
Група І 64,8 68,0 57,2 62,9 65,8 68,7 
Група ІІ 17,2 16,6 16,8 16,3 17,2 16,7 
Група ІІІ 10,2 7,3 12,9 9,3 9,9 7,1 
Група ІV 7,8 8,1 13,1 11,5 7,1 7,5 

 
Відповідно до Конституції та статті 6 Закону України “Про Наці-

ональний банк України” [14] основною функцією НБУ є забезпечення 
стабільності грошової одиниці України. У даній статті також зазначаєть-
ся, що для виконання своєї основної функції Національний банк спри-
яє дотриманню стабільності банківської системи. Стабільність націо-
нальної валюти та банківської системи може бути досягнута лише за 
умови формування ефективних механізмів оцінки, моніторингу та мі-
німізації ризиків банківської діяльності. Таким чином, більшість функ-
цій Національного банку, що визначені статтею 7 Закону України “Про 
Національний банк України”, доцільно розглядати з точки зору управ-
ління ризиками.  

З іншого боку, усі три “опори” (компоненти), передбачені Базе-
лем ІІ, теж ґрунтуються на оцінці та врахуванні у процесі здійснення 
банківської діяльності різноманітних ризиків. У межах першого ком-
понента “Мінімальні вимоги до капіталу” розглядається достатність 
банківського капіталу в аспекті відповідності ринковому, операційно-
му та кредитному ризикам. Другий компонент “Контроль з боку на-
гляду” визначає вимоги щодо забезпечення достатності капіталу для 
покриття всіх ризиків банку та засобів підходу до стимулювання роз-
робки та впровадження удосконалених методів моніторингу та управ-
ління ризиками. Третій компонент “Ринкова дисципліна” доповнює 
перші два компоненти в аспекті розробки комплексу вимог щодо роз-
криття інформації, яка дозволить учасникам ринку більш повно оці-
нити основні дані про сферу використання банківського капіталу та 
рівень його ризиковості.  
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Враховуючи наведені вище думки, ми можемо зробити такі висно-
вки. По-перше, банківське регулювання та нагляд (одна із найбільш 
важливих функцій НБУ) доцільно розглядати з точки зору управління 
ризиками банківської системи. Формування ефективного банківського 
регулювання та нагляду на основі ризиків передбачено другим компо-
нентом Базеля ІІ. По-друге, дотримання ринкової дисципліни (третій 
компонент Базеля ІІ) стимулюється шляхом розкриття інформації що-
до процесів і результатів оцінки ризиків у банківській звітності.  

Ефективна реалізація функцій НБУ може бути налагоджена лише 
за умови формування адекватної системи інформаційного забезпечення. 
Дана система ґрунтується на банківській звітності, що подається до 
НБУ. Потрібно підкреслити, що частина даної звітності підлягає опри-
людненню для учасників ринку, які можуть вступати в економічні ві-
дносини з банком. До основних законодавчих актів, що визначають 
концептуальні засади формування банківської звітності, можна відне-
сти закони України “Про Національний банк України” та “Про банки 
та банківську діяльність”.  

Повноваження НБУ щодо регулювання процесу складання та опри-
люднення банківської звітності визначено статтями 7, 41, 57, 67 та 68 за-
кону “Про Національний банк України”. Зокрема, даним законом визна-
чено, що НБУ встановлює обов’язкові для банків стандарти та правила 
ведення бухгалтерського обліку та звітності, а також організовує ство-
рення та методологічно забезпечує систему грошово-кредитної і банків-
ської статистичної інформації. Для здійснення своїх функцій Національ-
ний банк має право безоплатно одержувати від банків та інших юридич-
них осіб, стосовно яких НБУ здійснює наглядову діяльність, інформацію 
про їх діяльність та пояснення стосовно отриманої інформації і проведе-
них операцій. Національний банк також має право безоплатно отриму-
вати необхідну інформацію від органів державної влади й органів місце-
вого самоврядування та суб’єктів господарювання усіх форм власності.  

З метою виконання регулятивних і наглядових функцій НБУ ви-
значає форми звітності (у тому числі консолідованої) та встановлює 
порядок її складання і подання, які є обов’язковими до виконання усіма 
суб’єктами господарювання, в тому числі: 

1) для банків, розташованих на території України (резидентів і нерези-
дентів), банківських об’єднань – для складання грошово-кредитної 
і банківської статистики;  

2) усіх суб’єктів господарської діяльності (резидентів і нерезидентів) – 
для складання платіжного балансу та здійснення валютного кон-
тролю. 
Надана банками та іншими суб’єктами підприємницької діяльності 

інформація розголошенню не підлягає, крім випадків, передбачених 
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законодавством України. З метою забезпечення гласності з питань ба-
нківської діяльності Національний банк публікує в офіційних друко-
ваних виданнях та надає в електронному вигляді на офіційному сайті:  

1) щорічний та квартальні баланси Національного банку;  
2) щомісячний статистичний бюлетень;  
3) поточну банківську інформацію, інформацію з питань грошово-кре-
дитної статистики, яка не належить до державної та банківської та-
ємниці.  
Вимоги щодо надання банківської звітності також наведено у стат-

тях 68–70 Закону України “Про банки та банківську діяльність” [15]. 
У статті 69 зафіксовано зобов’язання банку подавати НБУ фінансову і 
статистичну звітність щодо роботи банку, його операцій, ліквідності, 
платоспроможності, прибутковості, а також інформацію афілійованих 
осіб банку з метою оцінки фінансового стану банку. Національний банк 
України встановлює для банків: 

1) форми звітності та методику їх складання; 
2) періодичність та строки подання звітності; 
3) структуру пояснювальної записки; 
4) мінімум відомостей, що підлягають опублікуванню; 
5) методику складання консолідованої звітності. 

Національний банк має право в окремих випадках вимагати по-
дання разової та тимчасової звітності. Кожний власник істотної участі 
в банку, який є юридичною особою, зобов’язаний подати Національ-
ному банку України річний звіт про свою діяльність. Національний 
банк України має право вимагати подання інших періодичних звітів 
чи інформації від власників істотної участі в банку з метою здійснен-
ня нагляду за безпекою та надійністю фінансового стану банку. 

Фінансова звітність банків, що подається до Національного банку 
України, має бути щорічно перевірена аудитором, який має сертифікат 
Національного банку України на аудиторську перевірку банків. Дета-
лізація норм закону щодо аудиту річної фінансової звітності банків 
наведена у положенні “Про порядок подання банками до Національ-
ного банку України аудиторських звітів за результатами щорічної пе-
ревірки фінансової звітності” [16]. 

Стаття 70 Закону України “Про банки та банківську діяльність” 
регулює порядок публікації фінансової звітності. Банк зобов’язаний 
публікувати квартальну та річну фінансову звітність в офіційних дру-
кованих виданнях вищих органів законодавчої та виконавчої влади 
України. Квартальну звітність банк зобов’язаний публікувати протягом 
місяця, наступного за звітним кварталом, а річну (підтверджену зов-
нішнім аудитором) не пізніше 1 червня наступного за звітним року. 



 

242 

Із проаналізованих вище законодавчих норм бачимо, що основ-
ними видами звітності банків, які можуть використовуватися НБУ для 
здійснення банківського нагляду на основі ризиків, є статистична, фі-
нансова та оперативна звітність банків. Порівняльний аналіз зазначе-
них видів звітності наведено у таблиці 10. Потрібно підкреслити, що з 
точки зору практичної реалізації рекомендацій, що передбачені третім 
компонентом Базеля ІІ, найбільш важливим є рівень публічності звіт-
ності комерційних банків. У даному аспекті особливої ваги набирає 
фінансова звітність банків, оскільки вона є повністю публічною. 

Розглянемо більш детально визначені у таблиці 1 види звітності. 
За необхідності отримання додаткових даних для забезпечення ефек-
тивності прийняття оперативних рішень НБУ впроваджуються форми 
оперативної звітності. У більшості випадків така потреба виникає при 
формуванні нестандартних умов функціонування банківської системи, 
які в більшості випадків обумовлюються екзогенними факторами: су-
спільно-політична напруга, розвиток макроекономічних кризових явищ 
та ін. Порядок складання та подання форм оперативної звітності регу-
люється окремими листами Національного банку (табл. 10). 

Таблиця 10 
Порівняльний аналіз видів звітності комерційного банку 

Вид звітності Класифікаційна 
ознака Фінансова Статистична Оперативна 

Мета  
складання 

Відображення  
фінансового стану 
банку та фінансових 
результатів  
його діяльності 

Формування відповідних  
статистичних показників  
та виконання НБУ  
регулятивних і наглядових 
функцій 

Отримання оперативної 
інформації  
щодо поточного стану 
банку та (або)  
банківської системи 

Періодичність 
надання 

Квартальна; річна Щоденна; тижнева; декадна; 
двотижнева; місячна;  
квартальна; піврічна; річна 

На запит 

Основні  
категорії  
користувачів 

Акціонери, НБУ,  
контрагенти  
та клієнти банку, 
 інші користувачі 

Щодо банківських операцій – 
НБУ, МВФ та інші користувачі. 
Щодо господарських операцій – 
Держкомстат 

Підрозділи НБУ 

Рівень  
публічності 

Повністю публічна Частково публічна  
в агрегованому вигляді 

Не публічна 

Спосіб  
надання 

Електронною поштою 
та на паперових  
носіях 

Переважно електронною  
поштою, на паперових носіях 
в окремих випадках 

Не регулюється 

Суб’єкти,  
що подають  
звітність 

Балансові підрозділи 
банку; юридичні особи; 
материнські банки 

Балансові підрозділи банку; 
банки – юридичні особи 

Підрозділи банку; 
банки – юридичні особи 
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Методика формування фінансової звітності банків визначається 
інструкцією “Про порядок складання та оприлюднення фінансової зві-
тності банків України” [17]. Дана інструкція розроблена відповідно до 
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
(МСБО та МСФЗ). Комітетом з міжнародних стандартів бухгалтерсько-
го обліку були розроблені понад 40 міжнародних стандартів бухгалтер-
ського обліку та звітності. Порядок складання фінансової звітності бан-
ків безпосередньо регулюють МСБ0 1, МСБ0 32, МСБ0 39 та МСФ 37. 

З точки зору формування методологічних основ банківського на-
гляду на основі ризиків найбільш важливим є положення МСФЗ 7 “Фі-
нансові інструменти: розкриття інформації” (застосовується з 2007 ро-
ку). Даний документ визначає вимоги щодо розкриття кількісної та 
якісної інформації щодо управління ризиками за фінансовими інстру-
ментами [18]. Стандартом передбачено розкриття інформації у фінан-
совій звітності щодо таких видів ризиків: кредитний, ринковий (вра-
ховує валютний, процентний та інший ціновий) та ризик ліквідності. 
Зазначена класифікація ризиків значною мірою відповідає підходам, 
що визначені у Базелі ІІ. 

У додатку 1 наведено структуру фінансової звітності комерцій-
них банків України та визначено можливість її використання для аналізу 
ризиків банків. Будь-яка інформація, викладена у квартальній, річній або 
консолідованій фінансовій звітності, може використовуватися для оцін-
ки ризиків банку, зокрема оцінки достатності його капіталу відповідно 
до вимог Базеля ІІ. Однак для оцінки ризиків діяльності банків на ква-
ртальній основі головними елементами фінансової звітності є кварта-
льний баланс та примітка “окремі показники діяльності банку”.  

Квартальний баланс містить більш деталізовані статті порівняно 
із річним балансом. Основними напрямками деталізації інформації у 
квартальному балансі є такі: розкриття інформації щодо резервів за 
активними операціями, характеристика валютних операцій, деталіза-
ція структури кредитного та депозитного портфелів. Зазначені напря-
мки розкриття інформації дають можливість оцінити кредитний та ва-
лютний ризики банку. 

У примітці “Окремі показники діяльності банку” банк наводить 
економічні нормативи капіталу, ліквідності, кредитного ризику, мето-
дику та нормативні значення яких встановлено інструкцією “Про поря-
док регулювання діяльності банків в Україні” [19]. Визначається струк-
тура кредитного портфеля за рівнем ризикованості, а також зазнача-
ються власники істотної участі (юридичні або фізичні особи, що беруть 
участь у статутному капіталі банку, що перевищує 10 %).  
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У додатку 2 наведено примітку “Окремі показники діяльності ба-
нку” одного із банків України, що входить до групи найбільших. Ана-
лізуючи її зміст, можна зробити висновок, що банк виконує усі вста-
новлені НБУ економічні нормативи, однак має суттєві проблеми із 
якістю кредитного портфеля: “стандартні” кредитні операції (характери-
зуються мінімальним кредитним ризиком) становлять біля 3 млрд. грн., 
або 15,8 % кредитного портфеля, з іншого боку, кредитні операції, що 
класифіковані як “безнадійні” (тобто ймовірність їх повернення пози-
чальником наближається до нуля), становлять понад 6 млрд. грн., або 
32,5 % кредитного портфеля. Як наслідок, банк змушений був сформу-
вати резерв під кредитні ризики в обсязі 6,2 млрд. грн., що становить 
біля третини кредитного портфеля. Значні обсяги резервів обумови-
ли збитковість діяльності даної банківської установи за результатами 
IV кварталу 2009 року.  

У річній фінансовій звітності банку для оцінки ризиків переважно 
використовується інформація із приміток та розділу “Загальна інфор-
мація про діяльність банку”, яка розкриває переважно якісні аспекти 
управління ризиками:  

1) структуру системи управління ризиками в банку;  
2) функції та підзвітність служби ризик-менеджменту; 
3) перелік ризиків (підгруп ризиків), які ідентифікує банк у своїй діяль-
ності, та стратегію банку щодо управління такими ризиками; 

4) наявність планів на випадок кризових обставин. 
Також на основі використання коефіцієнтів, що встановлені інстру-

кцією “Про порядок регулювання діяльності банків в Україні”, наво-
диться характеристика платоспроможності банку. Також банки повинні 
зазначити іншу інформацію щодо управління ризиками, розкриття якої 
передбачено міжнародними стандартами фінансової звітності. 

Як зазначалося вище, основна інформація щодо управління ризи-
ками наведена у примітках до річної фінансової звітності банку (дода-
ток 3). Найбільшу групу (з 4 до 27) становлять примітки, що деталі-
зують зміст статей річного балансу банку. Примітки з 5 до 10 включно 
та примітка 15 характеризують вкладення грошових коштів банків у 
різноманітні фінансові активи (насамперед кредити та цінні папери). 
У даних примітках розкривається інформація щодо кредитної якості 
фінансових активів та обсягу сформованих резервів на покриття кре-
дитного ризику. Примітки з 18 по 25 деталізують структуру джерел фі-
нансових ресурсів банку та можуть використовуватись при аналізі лікві-
дності банку. Примітки 26 та 27 характеризують структуру та джерела 
формування власного капіталу банку. Останні дві примітки доцільно 
застосовувати для оцінки достатності капіталу банку відповідно до ви-
мог Базеля ІІ. 
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Примітки 28–35 деталізують зміст статей річного звіту про фінан-
сові результати. Зокрема, примітка 28 характеризує структуру процен-
тних доходів і витрат і повинна враховуватися при аналізі процентного 
ризику банку.  

Примітки 36–46 розкривають інформацію (насамперед щодо ри-
зиків), що не наведена у фінансових звітах, але обов’язкова для опри-
люднення. З точки зору повноти та рівня деталізації інформації щодо 
оцінки ризиків банку найбільш важливим є зміст примітки 37 “Управ-
ління фінансовими ризиками”. У даній примітці банк описує цілі, по-
літику, методи та результати управління основними ризиками: креди-
тним, валютним, відсотковим, географічним, ліквідності. 

Розглянемо більш детально особливості наведення у даній примітці 
аналітичних даних щодо ризиків, оцінка яких передбачена Базелем ІІ. 
В аспекті аналізу ринкового ризику переважно проводиться оцінка ва-
лютного та відсоткового ризиків банку. У межах аналізу валютного ри-
зику розкривається структура активів і зобов’язань банку у розрізі осно-
вних валют та наводиться валютна позиція банку. Також передбачається 
оцінка можливої зміни фінансового результату та власного капіталу в 
результаті потенційних змін обмінних курсів.  

В аспекті аналізу відсоткового ризику активи та зобов’язання ві-
дображаються за балансовою вартістю за датами перегляду процент-
них ставок. Також наводиться аналіз чутливості банку до відсоткового 
ризику: визначається, як потенційні зміни ринкових ставок впливати-
муть на прибуток банку. Крім того, наводяться середньозважені проце-
нтні ставки у розрізі основних складових активів і зобов’язань банку. 

У таблиці 11 та додатку 4 наведено окремі показники примітки 37 
одного із банків України, що входить до групи найбільших, які ілюст-
рують можливості використання даної примітки для оцінки впливу 
валютного та процентного ризиків на фінансовий результат та власний 
капіталу банку (табл. 11).  

Враховуючи дані таблиці 11, можна зробити висновок, що даний 
банк за станом на 31.12.2008 мав коротку валютну позицію за доларом 
США та довгу позицію за іншими валютами. В абсолютному значенні 
найбільшою була валютна позиція за доларом США. Як наслідок, при 
реалізації сценарію зміцнення долара США щодо гривні на 5 % банк 
отримає збиток у сумі 923 тис. грн., що також призведе до зменшення 
його капіталу. При зміцненні щодо гривні інших валют буде спостері-
гатися незначний позитивний вплив на фінансовий результат і капітал 
банку. За умови реалізації протилежного сценарію (послаблення ва-
лют щодо гривні) будуть спостерігатися зворотні наслідки. У таблиці 
також наведено оцінку впливу на фінансовий стан банку валютного 
ризику за станом на попередню звітну дату.  
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Таблиця 11 
Зміна фінансового результату та власного капіталу 

в результаті можливих змін обмінних курсів  
тис. грн. 

На звітну дату 2008 року На звітну дату 2007 року 

Рядок Найменування  
статті 

вплив  
на прибуток / 

збиток 

вплив  
на власний 
капітал 

вплив  
на прибуток / 

збиток 

вплив  
на власний 
капітал 

1 Зміцнення долара США 
на 5 % (923) (923) (1 694) (1 694) 

2 Послаблення долара 
США на 5 % 923 923 1 694 1 694 

3 Зміцнення євро на 5 % 41 41 (31) (31) 

4 Послаблення євро на 5 % (41) (41) 31 31 

5 Зміцнення фунта  
стерлінгів на 5 % 10 10 14 14 

6 Послаблення фунта  
стерлінгів на 5 % (10) (10) (14) (14) 

7 Зміцнення інших валют 69 69 248 248 

8 Послаблення інших валют (69) (69) (248) (248) 

 
У додатку 4 наведено оцінку процентного ризику на підставі ана-

лізу чутливості до зміни відсоткових ставок: зміни ринкової вартості 
інструментів і портфелів у результаті загальної зміни кривої дохіднос-
ті на певну кількість базисних пунктів. Відповідно до методики дано-
го банку розглядаються сценарії, що передбачають зсув всієї кривої на 
1 процентний пункт (+/–100 базисних пунктів). Оцінки включають 
процентний ризик за всіма позиціями банку для інструментів з фіксо-
ваною та плаваючою процентною ставкою. У процесі розрахунків пе-
редбачається окремий аналіз фінансових інструментів у гривні, євро 
та доларах США. 

При реалізації сценарію підвищення ринкових процентних ставок 
на 1 процентний пункт (+100 базисних пунктів) спостерігатиметься 
негативний вплив на прибуток і капітал за інструментами строком до 
1 року (додаток 4, табл. 4.1). Однак даний негативний вплив буде ком-
пенсований прибутком, який банк отримає за інструментами строком 
більше року. У кінцевому підсумку, при реалізації даного сценарію, 
банк отримає прибуток 3 516 тис. грн. Позитивний вплив збільшення 
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ставок обумовлений переважанням процентних активів над процентни-
ми зобов’язаннями. При реалізації протилежного сценарію (–100 базис-
них пунктів) банк отримає збиток 3 516 тис. грн., що спричинить відпо-
відне зменшення власного капіталу (додаток 4, табл. 4.2). Таким чином, 
користувачі фінансової звітності можуть безпосередньо оцінити вплив 
валютного та відсоткового ризиків на капітал банку, що відповідає пі-
дходам Базеля ІІ.  

Ми розглянули особливості розкриття інформації щодо ризиків у 
фінансовій звітності банку. Далі проаналізуємо форми статистичної 
звітності банків, які використовуються НБУ для нагляду на основі ри-
зиків, що передбачено другим компонентом Базеля ІІ. Проаналізовані 
вище норми законів щодо статистичної звітності банків деталізуються 
правилами “Організації статистичної звітності, що подається до Наці-
онального банку України” [20]. Даний документ визначає зразки форм 
статистичної звітності та порядок їх заповнення, а також регулює пе-
ріодичність складання та способи подання форм статистичної звітнос-
ті до Національного банку України. 

Розробниками форм статистичної звітності є структурні підрозді-
ли (переважно департаменти) центрального апарату Національного 
банку України, які щороку до 1 березня та 1 вересня подають до Де-
партаменту статистики та звітності пропозиції про введення нових та 
зміни до діючих форм статистичної звітності. Відповідно до організа-
ційної структури НБУ, питаннями банківського регулювання та нагля-
ду займаються: Департамент нормативно-методологічного забезпечення 
банківського регулювання та нагляду; Департамент безвиїзного банків-
ського нагляду та Департамент інспектування.  

Положенням “Про департамент нормативно-методологічного за-
безпечення банківського регулювання та нагляду НБУ” [21] визначено 
три основні завдання даного підрозділу. По-перше, розробка та вдос-
коналення методологічної бази з питань банківського регулювання та 
нагляду відповідно до міжнародних норм банківської діяльності, ви-
мог Базельського комітету з питань банківського нагляду та європей-
ського банківського законодавства. По-друге, планування розвитку 
та вдосконалення банківського нагляду, спрямоване на забезпечення 
ефективної взаємодії безвиїзного нагляду, інспектування, зниження 
ризиків у діяльності банків як основи їх стабільного функціонування. 
По-третє, визначення переліку та змісту форм статистичної звітності з 
питань банківського нагляду та здійснення на основі узагальненої ста-
тистичної інформації комплексного аналізу діяльності банківської сис-
теми України. Таким чином, представники даного департаменту мають 
безпосередню можливість враховувати вимоги Базеля ІІ при розробці 
форм статистичної звітності банків.  
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Основні форми статистичної звітності, які надаються комерційними 
банками та використовуються для формування інформаційного забезпе-
чення банківського нагляду, наведено в додатку 5. Крім того, для банків-
ського нагляду використовуються форми статистичної звітності, що по-
даються територіальними управліннями НБУ та ліквідаційними комісія-
ми банку (додаток 6). Потрібно зазначити, що абсолютна більшість 
зазначених форм розроблена представниками Департаменту норматив-
но-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду. 
Інформація з даних форм також переважно використовується працівни-
ками даного підрозділу. У вказаних додатках, крім номера, назви та пе-
ріодичності подання форм також визначено основні напрямки їх вико-
ристання.  

Як видно із додатків 5 і 6, форми статистичної звітності, що за-
безпечують інформаційну основу для банківського нагляду, переваж-
но використовуються для формування бази даних в інформаційній си-
стемі “Досьє банків” або для розрахунку показників “Уніфікованого 
звіту”. Інформаційна система “Досьє банків” розроблена для накопи-
чення та систематизації інформації у розрізі кожного банку, що зареє-
стрований на території України (табл. 12).  

Як видно із таблиці 12, дана система складається із 23 модулів, 
які відображають інформацію про власників, посадових осіб, основ-
них контрагентів банку, а також результати проведеного аудиту та ін-
спекційної перевірки. Також наводиться інформація щодо окремих 
фінансових показників банку. 

На відміну від системи “Досьє банків”, яка переважно містить орга-
нізаційно-правову інформацію щодо діяльності банку, показники “Уні-
фікованого звіту” мають фінансовий характер (додаток 7). Показники 
“Уніфікованого звіту” наводяться як в абсолютному вигляді (безпосе-
редньо формуються із форм статистичної звітності), так і мають розра-
хунковий характер. З точки зору аналізу відповідності капіталу банку 
ризикам згідно з підходами, передбаченими Базелем ІІ, доцільно ви-
користовувати такі таблиці “Уніфікованого звіту”: № 5 “Структура 
активів, зобов’язань, капіталу”, № 10 “Основні показники діяльності 
банків”, № 11 “Економічні нормативи та їх складові”. 

Як видно із додатка 7, основними інформаційними джерелами для 
формування більшості показників “Уніфікованого звіту” є щоденна 
форма № 1Д “Баланс” та щомісячна форма № 10 “Оборотно-сальдовий 
баланс”. Зазначені форми передбачають надання інформації за всіма ба-
лансовими рахунками, рахунками доходів і витрат та позабалансовими 
рахунками у розрізі валют та резидентності контрагентів. Щоденна фо-
рма № 1Д містить залишки за усіма синтетичними рахунками за станом 
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на звітну дату та використовується для проведення оперативного ана-
лізу діяльності банку та виконання функцій банківського нагляду. Фо-
рма № 10 має аналогічну структуру, але, крім залишків на звітну дату, 
додатково розкривається інформація щодо оборотів за звітний місяць.  

Таблиця 12 
Перелік модулів інформаційної системи “Досьє банків”  

№ пор. Назва модуля Джерело інформації 
1 Активні операції банку Форми статзвітності № 613, 614 

2 Анкета власників Заноситься вручну 

3 Аудит банку Заноситься вручну 

4 Афілійовані особи банку Форми статзвітності № 643 

5 Залишки коштів у банках Форми статзвітності № 618 

6 Заходи впливу на керівників Використовуються окремі дані модуля “Реєстрація банків”, 
інша інформація заноситься в ручному режимі 

7 Заходи впливу НБУ Форми статзвітності № 682 

8 Інспектування банків Заноситься вручну 

9 Картотека кредитів Форми статзвітності № 617 

10 Кореспондентські відносини Форми статзвітності № 619 

11 Кредитори банку Форми статзвітності № 627 

12 Ліквідація банків Формуються з модуля “Реєстрація банків” та форми № 621 

13 Ліцензування банків Заноситься вручну 

14 Міжбанківські кредити Використовуються дані програмного комплексу  
“Міжбанківські кредити” 

15 Моніторинг банку –  
юридичної особи Заноситься вручну 

16 Паспорт банку Інформація формується з інших модулів 

17 Переоцінка основних засобів Заноситься вручну 

18 Регіональне інспектування До модуля заносяться основні дані  
про інспекційну перевірку  

19 Реєстрація банків Заноситься вручну 

20 Реєстрація порушень Заноситься вручну 

21 Реорганізація банків Заноситься вручну 

22 Узагальнена інформація Заноситься вручну 

23 Уніфікований звіт Заноситься вручну 
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Таким чином, ми проаналізували банківську звітність в аспекті 
можливості її використання для реалізації підходів, передбачених Ба-
зелем ІІ. За результатами дослідження нами зроблено такі висновки. 
По-перше, реформування системи фінансової звітності банків України 
у напрямку приведення її у відповідність до вимог міжнародних стан-
дартів сприяло покращенню розкриття інформації щодо ризиків банку 
у квартальній та річній фінансовій звітності. Враховуючи публічність 
фінансової звітності банків, процес покращення розкриття інформації 
щодо ризиків можна розглядати у контексті виконання вимог третього 
компонента Базеля ІІ. Детальна публічна інформація щодо ризиків ба-
нку дозволить учасникам ринку об’єктивно оцінити сферу викорис-
тання та достатність банківського капіталу, а також визначити рівень 
його ризиковості.  

По-друге, Національним банком впроваджено якісну систему збо-
ру статистичної банківської звітності. Дана система дозволяє своєчас-
но отримувати повну інформацію про результати діяльності банку, зо-
крема аналізувати його ризики. Використовуючи форми статистичної 
звітності, НБУ може здійснювати ефективний нагляд на основі ризи-
ків відповідно до вимог другого компонента Базеля ІІ.  

По-третє, в умовах загострення світової фінансової кризи та її не-
гативного впливу на національну банківську систему підвищилося зна-
чення оперативної банківської звітності. Національний банк активно 
використовував даний вид звітності у процесі розробки та реалізації 
антикризових заходів.  

Отже, банківська система України демонструє досить високі темпи 
свого розвитку, що робить її цікавою для іноземних інвесторів. Водно-
час нормативна та законодавча бази ще не повною мірою відповідають 
вимогам європейських і світових стандартів ведення бізнесу в цій сфе-
рі, зокрема і в частині банківського регулювання та нагляду. Наразі 
проводяться заходи щодо приведення нормативних документів відпо-
відно до вимог Базеля ІІ.  
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Додаток 1 
Таблиця 1.1 

Структура фінансової звітності банків і розкриття інформації 
щодо ризиків 

Вид  
фінансової 
звітності 

Склад фінансової  
звітності 

Розкриття інформації  
щодо ризиків  

банківської діяльності 

Подано  
в Інструкції  

№ 480 

Баланс 

Резерви за активними операціями  
та зобов’язаннями, характеристика  
валютних операцій, деталізація  
структури кредитного  
та депозитного портфелів 

Глава 3, додаток 2, 
зміни згідно  
з постановою НБУ 
від 17.03.2009 
№ 141) 

Звіт про фінансові 
результати    Глава 3,  

додаток 4  
Квартальна 

Примітки 

У примітці “Окремі показники  
діяльності банку” розкривається  
більшість економічних нормативів  
(капіталу, ліквідності, кредитного  
ризику), визначається рентабельність 
діяльності та структура кредитного  
портфеля в розрізі класів кредитів,  
наводяться власники істотної участі  

Глава 3,  
додаток 11,  
зміни згідно  
з постановою 
НБУ  
від 17.03.2009  
№ 141  

Загальна  
інформація  
про діяльність  
банку 

Платоспроможність банку  
(використовуються коефіцієнти,  
встановлені Інструкцією № 368),  
управління ризиками та структура  
власників  

Глава 2,  
пункт 2.2  

Баланс   Глава 4,  
додаток 3  

Звіт про фінансові 
результати  

 Глава 4,  
додаток 5  

Звіт про рух  
грошових коштів  

 Глава 4,  
додаток 6, 7  

Звіт про власний 
капітал 

 Глава 4,  
додаток 8  

Річна 

Примітки до звітів 
Примітка 37 “Управління  
фінансовими ризиками”  
(валютний, відсотковий, ліквідності, 
географічної концентрації)  

Глава 4, пункт 4.5, 
додаток 14  

Консолідована Структура подібна  
до річної звітності  

Нагляд за ризиками  
на консолідованій основі 

Глава 4, пункт 4.4; 
глава 5  

З урахуванням 
впливу  
інфляції 

Річна (консолідована) 
урахуванням  
впливу інфляції  

Аналіз ризиків в умовах посилення  
інфляційних процесів Глава 6  
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Додаток 2 
Таблиця 2.1 

Примітка “Окремі показники діяльності банку”  
ВАТ “Банк 1” за IV квартал 2009 року 

Рядок Найменування рядка  На звітну 
дату 

Нормативні 
показники  

1 Регулятивний капітал банку, тис. грн.  4 215 653 Не менше  
74 194 

2 Адекватність регулятивного капіталу 1, % 26,22 % Не менше 10 %
3 Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів, % 20,74 % Не менше 9 % 
4 Поточна ліквідність 2, % 53,14 % Не менше 40 %

5 Максимальний розмір кредитного ризику  
на одного контрагента, % 14,49 % Не більше 25 %

6 Великі кредитні ризики, % 36,28 % Не більше 800 %

7 Максимальний розмір кредитів, гарантій і поручительств,  
наданих одному інсайдеру,%  0,83 % Не більше 5 % 

8 Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій  
і поручительств, наданих інсайдерам, % 1,63 % Не більше 30 %

9 Рентабельність активів 3 , % 0 х 
10 Кредитні операції, що класифіковані як “стандартні”, тис. грн. 2 965 600 х 

10.1 Сформований резерв за такими операціями, тис. грн. 20 687 х 

11 Кредитні операції, що класифіковані як “під контролем”, 
тис. грн.  4 837 955 х 

11.1 Сформований резерв за такими операціями, тис. грн. 55 851 х 

12 Кредитні операції, що класифіковані як “субстандартні”,  
тис. грн.  3 246 842 х 

12.1 Сформований резерв за такими операціями, тис. грн. 333 332 х 
13 Кредитні операції, що класифіковані як “сумнівні”, тис. грн. 1 584 092 х 

13.1 Сформований резерв за такими операціями, тис. грн. 491 136 х 
14 Кредитні операції, що класифіковані як “безнадійні”, тис. грн. 6 088 001 х 

14.1 Сформований резерв за такими операціями, тис. грн. 5 306 431 х 
15 Чистий прибуток на одну просту акцію, грн. 2,01 х 
16 Сума сплачених дивідендів за ____ рік на одну:  – х 

16.1 Просту акцію  – х 
16.2 Привілейовану акцію  – х 

17 

Перелік учасників (акціонерів) банку,  
які прямо та опосередковано володіють  
10 і більше відсотками статутного капіталу банку  

Swedbank 
AB (publ); 
Швеція – 

752; пряма 
участь 

99,9995 % 

х 

 

1 Адекватність регулятивного капіталу відображає здатність банку своєчасно і в повному обсязі розрахува-
тися за своїми зобов’язаннями, що випливають з торговельних, кредитних або інших операцій грошового 
характеру. 

2 Поточна ліквідність – спроможність банку вчасно виконувати свої поточні зобов’язання (до 31 дня) перед 
клієнтами. 

3 Рентабельність активів – показник ефективності використання активів. 
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Додаток 3 

Таблиця 3.1 
Загальний перелік приміток до річної фінансової звітності 

банків України за Інструкцією № 480 
№  

примітки Назва примітки Призначення 

1 Облікова політика банку  

1.1 

Основна діяльність Надання  
загальної  
інформації  
про банківську 
установу 

1.2 Основи облікової політики та складання звітності 
1.3 Консолідована фінансова звітність 
1.4 Первісне визнання фінансових інструментів 
1.5 Торгові цінні папери 
1.6 Кредити та заборгованість клієнтів 
1.7 Цінні папери в портфелі банку на продаж 
1.8 Цінні папери в портфелі банку до погашення 
1.9 Інвестиційна нерухомість 

1.10 Основні засоби 
1.11 Нематеріальні активи 
1.12 Оперативний лізинг (оренда) 
1.13 Фінансовий лізинг (оренда) 

1.14 Довгострокові активи, призначені для продажу,  
та активи групи вибуття 

1.15 Припинена діяльність 
1.16 Похідні фінансові інструменти 
1.17 Податок на прибуток 
1.18 Власні акції, викуплені в акціонерів 
1.19 Доходи та витрати 
1.20 Іноземна валюта 
1.21 Взаємозалік статей активів і зобов’язань 
1.22 Звітність за сегментами 

1.23 Ефект змін в обліковій політиці  
та виправлення суттєвих помилок 

Розкриття  
облікової політики 
банку  
та деталізація  
методики обліку 
окремих операцій 
і видів діяльності 

2 Економічне середовище, в умовах якого банк здійснює  
свою діяльність  

3 Перехід на нові та переглянуті стандарти та тлумачення,  
що забезпечують контекст, у якому слід читати стандарти 

 

4 Грошові кошти та їх еквіваленти 
5 Торгові цінні папери 

6 Інші цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю  
з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 

7 Кошти в інших банках 
8 Кредити та заборгованість клієнтів 

Деталізують  
статті річного  
Балансу 
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Продовж. табл. 3.1 
№  

примітки Назва примітки Призначення 

9 Цінні папери у портфелі банку на продаж 
10 Цінні папери в портфелі банку до погашення 
11 Інвестиції в асоційовані компанії  
12 Інвестиційна нерухомість 
13 Гудвіл 
14 Основні засоби та нематеріальні активи 
15 Інші фінансові активи 
16 Інші активи 

17 Довгострокові активи, призначені для продажу,  
та активи групи вибуття 

18 Кошти банків 
19 Кошти клієнтів 
20 Боргові цінні папери, емітовані банком 
21 Інші залучені кошти 
22 Резерви за зобов’язаннями 
23 Інші фінансові зобов’язання 
24 Інші зобов’язання 
25 Субординований борг 
26 Статутний капітал 
27 Резервні та інші фонди банку 

 

28 Процентні доходи та витрати 
29 Комісійні доходи та витрати 
30 Інші операційні доходи 
31 Адміністративні та інші операційні витрати 
32 Витрати на податок на прибуток 

33 Чистий прибуток (збиток) від продажу довгострокових активів,  
призначених для продажу 

34 Прибуток (збиток) на одну просту та привілейовану акції 
35 Дивіденди 

Деталізують статті 
річного Звіту  
про фінансові  
результати 

36 Звітні сегменти 

37 Управління фінансовими ризиками (валютний, відсотковий)  
ліквідності, географічної концентрації) 

38 Управління капіталом 
39 Потенційні зобов’язання банку 
40 Облік хеджування 
41 Справедлива вартість фінансових інструментів 
42 Операції з пов’язаними особами 
43 Основні дочірні та асоційовані компанії 
44 Об’єднання компаній 
45 Події після дати балансу 

46 Інформація про аудитора (аудиторську фірму)  
та висновок проведеного аудиту 

Розкривають 
інформацію  
(насамперед  
щодо ризиків),  
що не наведена  
у фінансових  
звітах,  
але обов’язкова 
для оприлюднення
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Додаток 4 

Оцінка відсоткового ризику ВАТ “Банк 1” 
за станом на 31.12.2008 

Таблиця 4.1  
Вплив на прибуток і капітал сценарію збільшення ринкових ставок  

на 100 базисних пунктів 

Ря-
док  

Найменування  
статті  

На вимогу  
і менше 1 міс. 

Від 1  
до 6 міс. 

Від 6  
до 12 міс.

Більше 
року  

Немоне- 
тарні  Усього  

2007 р. 

1 Усього  
фінансових активів  10 317 5 657 9 901 49 346 0 75 221 

2 Усього фінансових 
зобов’язань  18 391 29 168 15 012 9 135 0 71 705 

3 
Чистий вплив  
на прибуток  
та капітал 

(8 073) (23 511) (5 111) 40 211 0 3 516 

2008 р. 

4 Усього  
фінансових активів  7 827 12 262 23 732 97 182 0 141 004 

5 Усього фінансових 
зобов’язань  37 437 40 165 36 185 12 817 0 126 604 

6 Чистий вплив  
на прибуток і капітал (29 610) (27 902) (12 453) 84 365 0 14 400 

Таблиця 4.2  
Вплив на прибуток і капітал сценарію зменшення ринкових ставок  

на 100 базисних пунктів 
Ря-
док  

Найменування  
статті  

На вимогу 
і менше 1 міс. 

Від 1  
до 6 міс. 

Від 6  
до 12 міс. 

Більше 
року  

Немоне- 
тарні  Усього  

2007 р. 

1 Усього  
фінансових активів  (10 317) (5 657) (9 901) (49 346) 0 (75 221) 

2 Усього фінансових 
зобов’язань  (18 391) (29 168) (15 012) (9 135) 0 (71 705) 

3 Чистий вплив  
на прибуток і капітал 8 073 23 511 5 111 (40 211) 0 (3 516) 

2008 р. 

4 Усього  
фінансових активів  (7 827) (12 262) (23 732) (97 182) 0 (141 004) 

5 Усього фінансових 
зобов’язань  (37 437) (40 165) (36 185) (12 817) 0 (126 604) 

6 Чистий вплив  
на прибуток і капітал 29 610 27 902 12 453 (84 365) 0 (14 400) 
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