MAKING THE RIGHT CHOICE

Зелені облігації в стратегіях банківського сектору

Відсутність альтернативи низьковуглецевому
розвитку
Порівняння атмосферних зразків, що містяться у глибинних пробах льоду

Джерело: https://climate.nasa.gov/evidence/

*Свідчення збільшення СО2 в атмосфері з початком промислової революції.
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Потреба у коштах

Запобігання
зміні
клімату

*International Energy Agency – Міжнародне енергетичне
агентство

Необхідні кошти
$ 359 трлн
до 2050
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Потенціал «зеленого» розвитку України

*кілограми нафтового еквіваленту на виробництво одиниці ВВП (в дол. США за ПКС) в 2014 році
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Еко-стратегія Банку (“green banking”)

УКРГАЗБАНК є провідним еко-банком в
Україні,
що зазначено в стратегії реформування державного
банківського сектору, затвердженої Кабінетом Міністрів
України 21.02.2018 р.
Реалізація стратегії “green banking” відбувається разом із
Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), що має глибокі
знання та практичний досвід у реалізації «зелених» проектів по
всьому світу

Банк є «драйвером» еко-напряму в Україні та активно
змінює світогляд українського суспільства щодо
зменшення негативного впливу на довкілля
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Фінансування зелених проетів

352
КРЕДИТНІ УГОДИ

420

МЛН М3

ЩОРІЧНА
ЕКОНОМІЯ
ГАЗУ

14,5

МЛРД ГРН

897

ТИС ТОНН

ЩОРІЧНЕ
ЗМЕНШЕННЯ
ВИКИДІВ СО2

Джерела запозичень за дохідністю

Двосторонній
кредит
(депозит)

Синдикований
кредит

Приватне
розміщення
облігацій

Публічне
розміщення
облігацій

Розміщення
«зелених»
облігацій

Що стримує розвиток ринку облігацій в
Україні

• Відсутність ринку репо, що унеможливлює
вторинний ринок (в світі щоденний ринок репо 18
млрд.дол.США)

• Висока облікова ставка НБУ (замість адсорбції
ліквідності НБУ сплачує «прибуток» до
держбюджету), яка під силу тільки небагатьом
проектам

•Втрати на обов’язкові резерви (збільшення
кредитних ставок 1- 2% річних)

Джерела коштів для інвестування у сталий
розвиток
Спроможність
фінансової
системи
забезпечити
сталий
розвиток
характеризується здатністю швидкого обміну одного активу на іншій з
найменшими втратами для учасників обміну, зокрема, на умовах
кредитування.

Еволюція кредитування

Бланковий

Забезпечений
заставою
(іпотекою)

Договір кредиту

Купівля із
зворотним
продажем

Репо
(з підтримкою
співвідношення між
вартістю забезпечення та
сумою кредиту)

Договір репо
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Джерела коштів для інвестування у сталий
розвиток
Перехід права
власності

Переваги
договору
Репо

Захисна
знижка

Унеможливлення
ефективного
управління грошовими
коштами призводить
до великих витрат та в
рази збільшує ставки
кредитування.

Коефіцієнт
забезпечення

Щоденна доля
розрахунків за
договорами репо
у світі - більше
50%

Український
переклад МСБО
не передбачає
репо
Договір репо
НБУ – кредит
під заставу
Відсутність
застосування
репо

Бар'єри
запуску
Репо

Стаття 4. Цінні папери та їх класифікація
5. В Україні у цивільному обороті можуть бути такі групи
цінних паперів:
….
2) боргові цінні папери – цінні папери, що посвідчують
відносини позики і передбачають обов’язок емітента або особи,
яка видала неемісійний цінний папір, сплатити у визначений
строк кошти, передати товари або надати послуги, а також інші
права власника та обов’язки емітента і осіб, які надають
забезпечення за облігаціями. До боргових цінних паперів
відносяться:
а) корпоративні облігації;
б) державні облігації України;
в) облігації місцевих позик;
г) казначейські зобов'язання України;
ґ) ощадні (депозитні) сертифікати;
д) векселі;
е) облігації міжнародних фінансових організацій;
є) облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
облігацій, до назви таких облігацій дозволяється додавати
прикметник зелений

Пункт 2 частини п’ятої
статті 4 доповнити абзацом
другим наступного змісту:
« Якщо емітенти боргових
облігацій
зобов’язуються у
проспекті емісії додержуватися
принципів, які визначаються
нормативно-правовими актами
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку з
урахуванням
найкращого
міжнародного досвіду випуску,
обігу,
обслуговування
та
погашення «зелених» облігацій
(Принципи зелених облігацій
Міжнародної асоціації ринків
капіталу у чинній редакції), до
назви
таких
облігацій
дозволяється
додавати
визначення «зелена». За інших
обставин використання слова
«зелена» у назві облігацій
забороняється.
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Пропозиції до 7055 щодо репо
8) договір
репо – договір
купівліпродажу
та
зворотного
викупу
(продажукупівлі)
базового
активу, у тому
числі
визначеного
родовими
ознаками

Змінити та викласти у наступній редакції: 8) Договір репо, договір
продажу/зворотного викупу цінних паперів – це договір, відповідно до якого,
одна сторона кредитує за умови набуття права власності та надходження на свій
рахунок цінних паперів, валюти та банківських металів (забезпечення), які
після повернення кредиту та нарахованих відсотків повертаються, надання
кредиту відбувається шляхом купівлі з подальшим зворотним продажом.
При цьому;
- нарахування та виплата відсотків може здійснюється за обумовленою
ставкою (ставка репо) та здійснюватися окремими платежами (для договору
репо) або включатися до ціни викупу (для договору продажу/зворотного
викупу цінних паперів),
- у договорі репо фіксується співвідношення ринкової вартості базового
активу, отриманої з джерела, визнаного обома сторонами, до ціни придбання
забезпечення за договором (коефіцієнт маржі), у разі зміни ринкової вартості
забезпечення більше певного порогу, що призводить до зміни коефіцієнту, для
його відновлення
відповідна сторона здійснює переказ грошей або
забезпечення (переказ маржі)
на суму, яка забезпечує вирівнювання
порушеного співвідношення до встановленого договором (підтримка маржі).
В разі невиконання зобов’язань іншою стороною кредитор продає
забезпечення. Якщо на момент дефолту позичальника (продавця) ринкова
вартість забезпечення перевищує його сукупну заборгованість, таке
перевищення повертається кредитором (продавцем)
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Дякуємо за увагу!
Висоцький Володимир Вікторович
Заступник директора департаменту екологічного реінжинірингу та
впровадження проектів ресурсозбереження
М. Київ, вул. Б. Хмельницького 16-22
vvvysotsskyi@ukrgabank.com
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