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Учасники ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми
і перспективи розвитку банківської системи України”, яка була проведена
в Інтернет-режимі, на основі надісланих тез виступів, а також результатів
обговорення (на Інтернет-форумі) ключових питань сучасного стану та
перспектив розвитку банківської системи в кризових умовах зробили ряд
висновків та внесли пропозиції щодо практичного їх впровадження:

1. Основним каталізатором фінансової кризи в Україні прийнято
вважати світову фінансову кризу. Однак при вивченні передумов
зародження та розвитку кризових явищ необхідно враховувати, що
протягом останніх років ризики у діяльності вітчизняних банків
стрімко зростали (кредитний, валютний, ризик ліквідності та ін.).
Даний процес обумовлювався такими тенденціями у банківській
системі: надвисокі темпи зростання кредитного портфеля,
насамперед його валютної складової, при недостатній якості оцінки
кредитних ризиків, насамперед при кредитуванні фізичних осіб;
недостатній приріст капіталу банку у порівнянні із темпами
приросту активів обумовив низький рівень капіталізації банківської
системи; значні темпи росту валютних запозичень на зовнішніх
ринках.

2. Заходи Національного банку в період кризи дозволили зменшити
її негативний вплив на банки та інших учасників економічних
відносин. Зокрема, антикризові заходи НБУ забезпечили стабільне
функціонування платіжної системи країни, дозволили підтримати
ліквідність банківської системи в умовах відтоку коштів клієнтів та
ускладнення залучення коштів на міжбанківському ринку і зовнішніх
фінансових ринках, а також дали можливість зберегти дієздатну
кредитну систему для забезпечення кредитування життєво важливих
економічних проектів.

3. На сьогодні фрагментарний розвиток і неповнота фінансових ринків
є одними з основних проблем фінансової сфери. Отже, необхідне
не фрагментарне, а системне реформування фінансового сектора



України в цілому як банківської системи, так і небанківських установ
та суб’єктів інфраструктури. За умов обмеження фінансування із
зовнішніх джерел основну увагу слід приділяти розвитку
внутрішнього ринку довгострокових фінансових ресурсів, зокрема,
ринку цінних паперів. Діяльність інституційних інвесторів повинна
вийти за рамки посередницької і набути інвестиційно-каталізуючих
ознак. Зазначені заходи необхідні для нормалізації
кредитно-інвестиційного циклу та убезпечення фінансової системи
від зовнішніх загроз дестабілізації.

4. Незважаючи на вищезазначені підходи щодо системного розвитку
фінансового ринку України, його структура залишається
банкоцентричною. Використання залежності у вигляді рядів Фур’є
дає можливість адекватно описати основні стратегічні тенденції та
спрогнозувати подальший розвиток окремих сегментів (кредитного
та фондового) фінансового ринку України.

5. В умовах різкого погіршення економічної ситуації в Україні
внаслідок впливу світової фінансової кризи валютна політика стала
одним із найголовніших інструментів державного регулювання
економіки. Водночас існуюча ситуація виявила значну кількість
дискусійних питань щодо вибору оптимального механізму її
реалізації. Стабілізація банківської системи України на сучасному
етапі потребує впровадження більш гнучкого управління курсом
гривні.

6. За умов поточної кризи роль відсоткової ставки як інструмента та
орієнтира монетарної політики суттєво змінилася. По-перше,
відсоткова ставка за умов нефункціонуючих фінансових ринків не
може адекватно відображати ціну грошових ресурсів, адже обсяг
торгівлі такими ресурсами не можна порівнювати із докризовим.
По-друге, відсоткова ставка вже не виконує роль ефективного
інструмента монетарної політики. Отже, на сьогодні сформувалися
об’єктивні причини для відновлення кількісних показників грошової
пропозиції в монетарні політиці за умов фінансово-економічної
кризи.

7. Сьогодні Національному банку України необхідно проводити
незалежну гнучку грошово-кредитну політику, яка сприятиме
відновленню неінфляційного економічного зростання та
підвищенню життєвого рівня населення. На курс гривні необхідно
впливати відповідно до пріоритетів підвищення
конкурентоспроможності економіки з врахуванням інфляційних
загроз.



8. Надзвичайно важливим напрямом стабілізації вітчизняної
банківської системи слід визнати підтримку позицій державних
банків в різних сегментах фінансового ринку. Для реалізації
державних інтересів доцільно насамперед забезпечити стійкість
державних банків, зокрема через їх капіталізацію. На відміну від
рефінансування, індикативна капіталізація державою держбанків не
викликає заперечень як корпоративна і фактично санаційна дія.
Проведену в 2008-2009 рр. докапіталізацію ВАТ “Ощадбанк” та
ВАТ “Укрексімбанк” доцільно продовжувати з урахуванням
поточних тенденцій на світових та національному фінансових
ринках.

9. Глобальна фінансово-економічна криза визначила необхідність
розробки нових науково обґрунтованих підходів до регулювання
економіки та забезпечення її збалансованості. Інструменти
економічної політики, що розробляються у межах кейнсіанства та
монетаризму, повинні бути доповнені принципово новими
методами, що відображають поточні реалії фінансового ринку.
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