Аналітичний огляд ринку споживчого
кредитування

Загальні тененції
Споживчий кредит відіграє надзвичайно важливу роль як у швидкому
задоволенні постійно зростаючих потреб населення, так і в розвитку
економіки загалом. Необхідність існування споживчого кредиту обумовлена
витрачанням громадянами, що одержують низькі доходи, більшої частини
своїх доходів на харчування та інші невідкладні статті споживання, оскільки
питома вага витрат на харчування більша у тих, у кого доходи найменші, а
менша у забезпечених. З огляду на це задоволення потреб, відмінних від
харчування, споживачами з меншими доходами ускладнено відсутністю
власних вільних коштів, що й формує потребу в отриманні споживчого
кредиту
Споживчий кредит - грошові кошти, що надаються споживачу
(позичальникові) на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення
потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною
діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.
Нині на ринку споживчого кредитування існує низка невирішених
проблем, які мають місце від початку фінансової кризи. Дослідження процесів
банківського кредитування в Україні свідчить про його нерівномірний
розвиток.
З 2010 по 2018 роки споживче кредитування в Україні розвивалося
нерівномірно. У 2013–2014 роках ринок кредитування фізичних осіб почав
поступово відновлюватися. Про це свідчить активізація обсягів кредитування
банківськими установами фізичних осіб в 1,1 рази, а саме з 187 629 млн. грн.
у 2012 році до 211 215 млн. грн. у 2014 році. Проте останніми двома роками, у
2015–2016 роках, спостерігалося падіння рівня банківського кредитування
фізичних осіб в 1,3 рази, а саме з 211 215 млн. грн. у 2014 році до 163 333 млн.
грн. у 2016 році. 2017 та 2018 роки характеризуються певним зростанням на
ринку і кількість виданих кредитів зросла на 20%.
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Серед банківських кредитів, наданих фізичним особам, за цільовим
спрямуванням найбільшу частку займають споживчі кредити.
На
Період Усього

придбання,

Споживчі

будівництво та

кредити

реконструкцію

Інші кредити

нерухомості
2008

280 490

186 088

88 352

6 050

2009

241 249

137 113

98 792

5 343

2010

209 538

122 942

81 953

4 643

2011

201 224

126 192

70 447

4 585

2012

187 629

125 011

58 427

4 191

2013

193 529

137 346

51 447

4 736

2014

211 215

135 094

71 803

4 318

2015

174 869

104 879

66 169

3 821

2016

163 333

101 528

58 549

3 255

2017

174 182

122 066

48 268

3 848

2018

201 102

151 625

44 458

5 019

З 2011 року щомісячно видавалося споживчих кредитів на суму понад 8
млрд. грн. Така тенденція могла б спричинити нову хвилю активізації
споживчого кредитування, але до кінця 2011 року не збереглась. Обсяг
кредитів домашнім господарствам на кінець 2012 року становив 187,6 млрд.
грн. Отже, кредитування населення до 2013 року не було відновлене до
докризових обсягів. У 2011–2014 роках на ринку споживчих кредитів активно
розвивався лише сегмент дрібних кредитів, а саме готівкові кредити, кредитні
карти та кредити на споживчі товари. Вони й забезпечили пожвавлення цього
сегменту, про що свідчить деяке зростання (близько 10%), проте відновленню
докризових обсягів кредитування завадила політична та економічна
нестабільність в державі, а вже за 2014–2015 роки спостерігалося скорочення
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його обсягів на 22,4%, або на 30 215,0 млн. грн. На тлі економічної
нестабільності в країні багато банків через підвищення ризиків цього виду
кредитування взагалі згорнули його. Так, у 2016 році питома вага споживчих
кредитів

становила

62,2%,

кредитів

на

придбання,

будівництво

та

реконструкцію нерухомості – 35,9%, інших кредитів – 2,0%, іпотечних
кредитів – 36,9% від загального обсягу наданих банківськими установами
кредитів.
З метою з’ясування причин коливань на ринку кредитів фізичним
особам саме в сегменті банківських споживчих кредитів проаналізуємо
структуру портфеля споживчих кредитів банків України в розрізі валют.
Динаміка структури споживчих кредитів у розрізі валют є нестабільною.
Валютні кредити становили 62,0% у 2010 році всіх споживчих кредитів,
виданих банками фізичним особам. Після заборони видавати споживчі
кредити у валюті їх частка постійно знижувалася, а саме з 57,3% у 2011 році
до 36,3% у 2016 році. Обсяги та частка кредитів у гривневому еквіваленті,
навпаки, зросли аж до 63,5% у 2016 році.

Суттєве збільшення попиту на кредити в іноземній валюті, яке
спостерігалось у 2010–2012 роках, пояснюється відносною стабільністю курсу
гривні упродовж тривалого періоду. Позичальників приваблювали низькі
процентні ставки за кредитами в іноземній валюті, а необхідністю врахування
валютного ризику вони нехтували. Протягом 2013–2016 років їхня частка
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почала суттєво зменшуватись, а на початку 2014 року становила лише 21,2%.
Така тенденція не мала продовження у наступні роки. Так, за підсумками 2016
року у структурі портфеля споживчих кредитів банків переважали гривневі
кредити, проте частка позик в іноземній валюті зросла до 36,5%. Слід
зазначити, що свого часу попит на кредити в іноземній валюті виник завдяки
тривалому стабільному курсу гривні та низьким відсотковим ставкам за таким
кредитами. Валютний ризик тоді ігнорувався як позичальниками, так і
кредиторами. Банки, маючи можливість отримати ресурси від іноземної
материнської компанії, були зацікавлені в наданні кредитів у тій валюті, в якій
було отримано залучені ресурси. Відповідно до даних Національного банку
України за 2017 рік було видано споживчих кредитів на суму 122 млрд гривень
з яких 93 млрд у національній валюті, а 29 млрд в іноземній (76% до 24%
відповідно). За 2018 загальна кількість споживчих кредитів становила 151
млрд грн з яких 125 млрд становлять кредити у національній валюті, а всього
26 млрд у іноземній (82% до 18%).
Отже, на даний момент ринок характеризується скороченням видачі
кредитів в іноземній валюті і збільшенням в національній.
Споживче кредитування є першим сегментом, на який звертають увагу
банки в посткризовий період. Основні причини дві — високий попит на такого
роду кредити і відносно високий рівень прибутковості. Зараз ми спостерігаємо
активізацію гравців на цьому ринку, що переживає підйом за рахунок
зростання номінальних доходів населення в останні роки. Так, реальний дохід
населення в 2017 році виріс на 7,4% в порівнянні зі зростанням на 2% у 2016
році. Основна причина – збільшення номінальної заробітної плати на 37% і
реальної — на 19%.
За 2017 рік портфель споживчих кредитів зріс на 24,5 млрд. грн., у той
час як в 2016 році розмір портфеля споживчих кредитів залишався практично
без змін. Банки активно пропонують населенню бланкові кредити на невеликі
суми (до 50 тис. грн.) з ефективною ставкою близько 40-50%.
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При цьому, за оцінками НБУ, сьогодні вплив кредитування населення на
зростання споживання дуже незначний. Тому не дивно, що за рівнем
проникнення кредитів фізичним особам Україна знаходиться на одному з
останніх місць в Європі – співвідношення кредитів до ВВП становить лише
3,6%.
Зараз банківські кредити не створюють істотних ризиків прискорення
інфляції або збільшення дефіциту платіжного балансу. Але за оцінками НБУ,
в найближчі роки очікується істотне збільшення темпів приросту споживчого
кредитування що може мати негативний макроекономічний ефект для
України. Відповідно, регулятор візьме цей сегмент кредитування під свій
особливий контроль для оперативного реагування в разі прояву негативних
тенденцій. На 2018 банківське кредитування концентрувалося в сегменті
споживчих кредитів.
З вищенаведеної інформації можна зробити наступні важливі для нас
висновки:
• Прослідковується позитивна динаміка надання кількості кредитів, а
саме споживчих;
• Збільшується частка кредитів, які надаються в національній валюті (для
нас це не грає важливої ролі, оскільки платформа Honey Money належить
до сегменту мікрокредитування, де видавати кредити в іноземній валюті
заборонено).

6

Мікрокредитування та онлайн кредити
Мікрокредит — це невеликий фінансовий кредит, взятий на короткий
термін. В Україні такий тип кредитування набирає все більшу популярність,
оскільки для отримання грошових коштів немає необхідності збирати великий
пакет документів і витрачати багато часу на його оформлення. З першого
погляду мікропозика схожа на звичайну позику в банку. Однак вона має ряд
істотних переваг.
На відміну від банківських позик, мікропозику може отримати
практично будь-яка людина. Така послуга доступна навіть пенсіонерам і
студентам. Єдина умова — повноліття. Проте деякі компанії («Pozichka»,
«Moneyboom», «Credit365») вимагають, щоб позичальник був старше 20 років.
Інших обмежень немає.
Мікрокредит — це також єдине рішення для людей, що мають негативну
кредитну історію, оскільки в цьому випадку будь-який банк дає стовідсоткову
відмову. Варто також відзначити, що зайняти гроші за допомогою
мікропозики може людина, яка не має офіційного місця роботи. Для
отримання коштів не потрібно ніяких додаткових довідок (наприклад, про
щомісячні доходи), застав і порук. Важливою перевагою є відсутність
цільового використання. Тобто, немає необхідності називати привід для взяття
кредиту, у той час як багато банківських програми надають кредит тільки для
певних цілей.
Ринок мікрокредитування в Україні в даний час переживає період
бурхливого розвитку. Все більше наших співвітчизників звертаються за
невеликими позиками «до зарплати» в мікрофінансові організації. Про
зростання інтересу до цього варіанту отримання коштів свідчить динаміка
зміни кількості тематичних запитів у пошуковій системі Google. Як видно з
діаграми, в березні 2018 року українці цікавилися мікрокредитами онлайн в
24,6 рази більше, ніж у березні 2015-го.
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За той же період кількість запитів «швидкий кредит» від українців
збільшилася в 7,5 раз.

Таке

стрімке

зростання

інтересу

до

отримання

мікрокредитів

пояснюється активною рекламою цього виду фінансових послуг по всіх
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каналах поширення, а також легкістю отримання кредитів у порівнянні з
банківською системою. Як правило, для отримання грошей на ринку
мікрокредитування не потрібно ніяких гарантій їх повернення. Заявку можна
заповнити на сайті в мережі інтернет і практично миттєво отримати кредит на
картку або у відділенні організації. Перший такий кредит для нового клієнта
становить до 5 тис. гривень з подальшим підвищенням ліміту в міру
продовження співпраці. Піки звернень за грошима припадають на періоди за
кілька днів до отримання авансу і зарплати - це 1-3 і 15-20 числа кожного
місяця. Активізуються клієнти ринку мікрокредитування і перед різними
святами та відпустками. Загальний обсяг таких кредитів з 2014 по 2017 рік
збільшився в 4,2 рази і досяг за підсумками минулого року 21,88 млрд гривень.

Ризики неповернення виданих позичальникам коштів на ринку онлайнмікрокредитування дуже високі. Учасники ринку компенсують ці ризики
високими процентними ставками, які можуть встановлюватися в діапазоні від
0,01 до 2,1 відсотка в день. Причому ставка 0,01% є маркетинговим прийомом
і встановлюється більшістю організацій для першого кредиту нового клієнта.
Середня ж процентна ставка по ринку відповідає 629,25% річних. Для
підвищення

ефективності

своєї

діяльності

мікрофінансові

компанії
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використовують скорингові моделі оцінки кредитоспроможності і прогнозу
поведінки клієнтів.
Стримуючими

факторами

для

подальшого

розвитку

ринку

мікрокредитування є відсутність можливості у його учасників емітувати
розрахункові карти і відкривати рахунки для клієнтів, а також обмеженість
джерел фінансових ресурсів для розширення діяльності. Для поповнення
витратних коштів компанії використовують або гроші своїх акціонерів, або
банківські кредити.
Регулювання
Аналіз ринку мікрокредитування показує необхідність його додаткового
законодавчого регулювання. Ухвалений закон «Про споживче кредитування»
не поширюється на короткострокові договори, укладені на термін до одного
місяця. Цей закон потребує вдосконалення: він не передбачає конкретних
санкцій до порушників правил і не поширюється на суми нижче рівня
мінімальної зарплати.
Серед причин, які спонукають необхідність додаткового регулювання,
можна виділити наступні:
• Висока вартість кредитів, що надаються фінансовими компаніями;
• Надмірна заборгованість;
• Захист прав споживачів та встановлення довіри до системи.
Можливі інструменти, які застосовуватимуться для регуляції:
• Граничні

розміри

вартості

кредиту

(обмеження

розміру

процентної ставки, інших платежів по кредиту, штрафних
санкцій);
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• Вимоги до реклами (обмеження каналів/часу розміщення реклами
та вимоги до її змісту; заборона push маркетингу);
• Належне інформування споживача про умови кредитування на
всіх етапах процесу;
• Обмеження

щодо

надмірної

заборгованості

(перевірка

кредитоспроможності, ліміти на пролонгації або повторні видачі);
• Регулювання практики стягнення заборгованості;
• Доступні механізми вирішення спорів;
• Освіта споживачів та центри консультування.
На даний момент на ринку мікрокредитування України існують такі
регулятивні відмінності:

Огляд споживачів ринку мікрокредитування
Дане дослідження проводиться щомісячно, в ході якого здійснюється
близько 15000 персональних інтерв’ю, 16000 телефонних інерв’ю, 6000
онлайн інтерв’ю.
Цільовою аудиторією є населення України у віці 16 років та старше,
кремо відбувається опитування аудиторії Affluent (особистий дохід перевищує
13000 грн на місяць).
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Як ми бачимо, позитивна динаміка на короткострокові кредити
прослідковується лише в сегменті Affluent, в той час як на довгострокові
бачимо зростання з 2016 року по 2017, проте в період з 2017 по 2018 ситуація
залишається практично без змін.

Портрет головних споживачів характеризується наступною картиною:
• 42% населення, які беруть короткострокові кредити це чоловіки;
• 73% працюють, 58% мають як мінімум одну дитину в сім’ї, 36% мають
вищу освіту, 44% проживають в містах, населення яких перевищує 100
тисяч осіб, 51% отримує дохід середній і вище.
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• Головна

вікова

категорія,

яка

користується

короткостроковими

кредитами це люди від 30 до 49 років, що становить 50% від загальної
кількості кредитокористувачів.
За місцем отримання, на 2018 рік
ситуація відносно погіршилася для
відділень або сайтів фінансових
компаній

та

банків,

прослідковується
динаміка

проте

позитивна

для

представників

фінансової компанії в магазині (це є
хорошим знаком для Honey Money,
оскільки вони надають кредити
також і офлайн)

В яких сегментах відзначається позитивна тенденція до росту споживчого
кредитування?
В

структурі

кредитів

користувачів

зростає

лише

2

сегменти:
• Особи,

що

фінансування

потребують
на

постійній

основі (менш перспективний і
більш закредитований сегмент)
• Особи,

які

потребують

в

цілому

не

додаткового

фінансування, але час від часу
звертаються за кредитуванням
13

через невміння економити (як правило це більш заможний сегмент, який надає
перевагу короткостроковим кредитам і більш дисциплінований в їх виплаті).
Доля банків та нефінансових установ на ринку споживчого
кредитування

Отже, можна сформувати наступні висновки:
• Частка користувачів кредитів продовжує скорочуватись серед всього
населення, окрім сегменту Affluent;
• Банки – основне місце оформлення кредитів. Однак, близько 1%
користувачів кредитів серед всього населення та 3% серед Affluent
отримують кредити в нефінансових установах;
• В якості потенційного сегменту варто звернути увагу на аудиторію
Affluent зі стабільним рівнем добробуту, які працюють неофіційно (у
них можуть виникати потреби в короткострокових кредитах, але банк з
ними не хочуть співпрацювати).
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