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РОЛЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКІВ
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ

ПОТРЕБ ЕКОНОМІКИ

Власний капітал є складовою ресурсної бази банків і в цьому
статусі виконує важливу функцію фінансового забезпечення їх ді-
яльності. Завдяки тому, що власний капітал формується лише в
грошовій формі, він може використовуватись на задоволення
будь-яких банківських потреб. Проте специфічний характер влас-
ного капіталу порівняно з іншими складовими ресурсної бази (по-
стійне чи довгострокове перебування в обороті банку, відносна
дешевизна на стадії формування, висока залежність зміни обсягів і
структури від управлінських зусиль менеджменту банку та ін.) ро-
бить доцільним використовувати його на фінансування лише адек-
ватних потреб, тобто довгострокових і низькодоходних. До таких
потреб банків відносяться формування матеріально-технічної бази,
створення постійного запасу ліквідності (не покритого обов’язко-
вим резервуванням депозитів) та надання довгострокових креди-
тів. При цьому використання власного капіталу здійснюється саме
в зазначеній послідовності, оскільки банк не може кредитувати
клієнтів до того, як створить свою матеріально-технічну базу і за-
безпечить достатній рівень ліквідності.

Інноваційний розвиток можливий в умовах активної інвести-
ційної діяльності економічних суб’єктів і потребує адекватних
довгострокових вкладень, одним з джерел яких є довгостроковий
банківський кредит. Цей зв’язок між кредитом та інноваціями за-
безпечує канал впливу банківського капіталу на інноваційність
розвитку економіки.

Такий вплив реалізується за трьома напрямками:
• нарощування статутного капіталу забезпечує ресурсами пода-

льший розвиток матеріально-технічної бази банків (запровадження
новітніх технологій, розширення мережі установ, придбання новіт-
ньої техніки — комп’ютерів, банкоматів, ПОС-терміналів, систем
зв’язку тощо), що сприяє підвищенню інноваційності банківського
сектору і посиленню його ролі в зростанні ВВП країни;
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• нарощування регулятивного капіталу підвищує нормативну
планку для збільшення обсягів кредитних вкладень в економіку,
в т.ч. довгострокових на інвестиційно-інноваційні потреби еко-
номіки, за рахунок будь-яких джерел ресурсів при незмінності
обсягів і ризиковості інших банківських активів;

• нарощення балансового капіталу зверх обсягів, необхідних
для формування матеріально-технічної бази та не покритих
обов’язковим резервуванням депозитів нормативних обсягів лік-
відності, за своїми якісними характеристиками рівнозначно фор-
муванню додаткових ресурсів для збільшення кредитування інве-
стиційно-інноваційних потреб клієнтів банків.

Участь власного капіталу в формуванні довгострокових кре-
дитних ресурсів банків стає можливою на досить високому рівні
розвитку їх капіталізації, коли більшість банків сформували до-
статню за обсягами та інноваційністю матеріально-технічну базу
і адекватні чинним нормативам обсяги ліквідності. В зв’язку з
цим важливого значення набувають показники співвідношення
між обсягами та темпами зростання власного капіталу, основних
фондів і нематеріальних активів, високоліквідних активів, скоре-
гованих на обсяги обов’язкового резервування депозитів.

Українські банки протягом 10-ти останніх років (2003—2012)
показали позитивну динаміку: власний капітал зростав найвищи-
ми темпами — обсяг його збільшився в 19,1 разу, обсяг основних
фондів і нематеріальних активів — у 8,4 разуи, обсяг високолік-
відних активів — у 4,2 разу [1]. Це значить, що все більшу частку
власного капіталу банки спрямували на задоволення кредитно-
інвестиційного попиту своїх клієнтів. Ця тенденція проявилась не
тільки по банківській системів цілому, а й по окремих групах ба-
нків, проте по великих банках вона була більш виразною ніж по
малих, про що свідчать дані табл 1.

Таблиця 1
СТРУКТУРА НАПРЯМКІВ ВИКОРИСТАННЯ
ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКІВ УКРАЇНИ*, %

Станом на 1.07.2005 Станом на 1.01.2013
Показники

1 гр 2 гр 3 гр 4 гр Разом 1 гр 2 гр 3 гр 4 гр Разом

Власний капітал
Основні фонди
Дочірні
компанії
Інвестиційні
папери
Кредити та ін.

100,0
62,7
2,5

1,5

33,3

100,0
36,8
0,1

0,4

62,7

100,0
43,2
1,0

4,7

51,5

100,0
29,0
1,0

0,7

69,7

100,0
46,4
1,4

1,7

50,5

100,0
24,3
2,1

8,3

66,3

100,0
24,1
0,9

1,3

73,7

100,0
32,7
0,01

4,1

63,2

100,0
26,6
0,02

2,9

70,5

100,0
25,3
1,3

6,2

67,2
* Джерело: розраховано автором за даними [1]
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Щоб покращити управління використанням власного капіталу
доцільно запровадити в практику банківського менеджменту показ-
ник покриття власним капіталом основних фондів і нематеріальних
активів, що розраховується як співвідношення Вк/Оф [2, с. 213].
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ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА
ІННОВАЦІЙНИХ ПОТРЕБ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Нововведення, нові технології та організаційні рішення виво-
дять підприємства з кризових ситуацій і гарантують конкуренто-
спроможність на ринку. Інноваційна діяльність може й повинна
стати одним із важелів виведення економіки України з кризової
ситуації.

Для нашої держави навряд чи можливе інтенсивне нарощу-
вання інвестиційного попиту, передусім у пріоритетні галузі. Іс-
нуюча макроекономічна ситуація та фінансова криза в цілому не
може орієнтувати нас на серйозне збільшення як внутрішніх, так
і зовнішніх інвестицій. Інвестиційна криза постає як найважли-
віший чинник негативної динаміки промислового виробництва
по галузям і в цілому по народному господарству України. Так,
витрати на науку в деяких країнах світу досягли максимально 3
% (Японія) та мінімально 0,1 % (Україна) від ВВП. Франція, Ве-
ликобританія, Канада, Італія та Росія мали витрати на науку —
2,4—0,6 % ВВП. А на душу населення витрати на науку колива-
ються від 420 дол. США до 9 дол. США (Україна). Японія, Фран-
ція, Канада та Росія витрачали на науку відповідно: 380 дол.
США, 290, 202, 148 і 30 дол. США на 1 чоловіка [2].


