Finclusion.in.UA: Форум з Фінансової інклюзії. Нікого за бортом.
12 червня 2019 року, Київ, Україна

За останніми даними Світового банку, 37% українців знаходяться поза межами фінансової системи,
тобто не мають жодного банківського рахунку. Частка людей, які активно користуються інтернет- та
мобільним банкінгом в Україні у 7-8 разів нижча, ніж у Польщі та США. Якщо в цих країнах понад
95% роздрібних платежів та переказів здійснюється дистанційно, тобто без необхідності
відвідувати банк, то банківські відділення в Україні перевантажені операціями з готівкою. Чому так
відбувається і як користування фінансовими послугами допомагає долати бідність?
Фінансова інклюзія означає, що громадяни і бізнес мають доступ до фінансових продуктів і сервісів,
незалежно від доходу, віку, місця проживання чи виду діяльності. У сучасному світі фінансова
інклюзія розглядається як один із найважливіших драйверів економічного розвитку.
Підвищення рівня фінансової інклюзії є однією зі стратегічних цілей Національного банку України,
а також одним із пріоритетних завдань реформування фінансового сектору в межах Угоди про
асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Вищий рівень фінансового включення є важливим для різних стейкхолдерів:
• для регуляторів та країни загалом, оскільки залучає усі верстви населення до фінансової
системи, що сприяє зростанню ВВП, залученню іноземних інвестицій, диверсифікації фінансової
системи, а також стимулює розвиток підприємництва;
• для провайдерів фінансових послуг, оскільки збільшує кількість користувачів;
• для громадян, оскільки допомагає ефективніше використовувати сучасні фінансові послуги та
управляти своїми активами, що зі свого боку підвищує загальний добробут.
Як фінансова грамотність допомагає усувати бар’єри на шляху до фінансової інклюзії? Які ключові
заходи прискорять включення у систему громадян, позбавлених належного фінансового
обслуговування (жителі віддалених регіонів, люди похилого віку тощо)? Як побудувати дієву
співпрацю між державою та бізнесом для зменшення нерівності та стимулювання фінансової
інклюзії?
Цим та багатьом іншим питанням буде присвячений другий Форум з фінансової інклюзії, що стане
місцем активної дискусії та майданчиком для обміну думками: міжнародні експерти, держава та
бізнес оцінять результати роботи після першого форуму у 2018 році та домовляться про подальші
кроки назустріч фінансово включеному суспільству.
Цільова аудиторія: учасники фінансового ринку, представники державних органів України,
міжнародні організації, представники посольств, експерти та представники ЗМІ.
Місце проведення: Інноваційний парк UNIT.City (вул. Дорогожицька, 3)

8:30 – 9:30 Вітальна кава
Реєстрація учасників
9:30 – 10:10 Відкриття



Письмове звернення - Її Величність КОРОЛЕВА МАКСИМА, Спеціальна уповноважена
Генерального Секретаря ООН з питань фінансової інклюзії задля розвитку (UNSGSA)
та Почесна меценатка Глобального партнерства за фінансову інклюзію (GPFI),

проголошене паном послом Королівства Нідерландів в Україні Едуардом ХУКСОМ


Привітальне слово від пані директора Місії USAID в Україні, Сюзан ФРІТЦ

Основна доповідь: Яків СМОЛІЙ, Голова Національного банку України
Економіка - це ми: як залученість громадян у фінансовий сектор змінює загальний добробут

10:10 – 11:10 Сесія для обміну досвідом. ФІНАНСОВА ІНКЛЮЗІЯ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА
ПРАКТИКИ
Рівень фінансової інклюзії у світі стрімко зростає, але успіхи окремих країн різняться. Щоб
національна стратегія справді запрацювала, надзвичайно важливо враховувати глобальні тенденції,
а також спиратися на позитивний досвід міжнародних структур, залучених до досліджень та
впровадження програм з фінансової інклюзії.




Грета БУЛЛ, директор з питань фінансів, конкуренції та світової інноваційної практики
Групи Світового банку
Мелані ВІЛЛЬЯМС, координатор з питань національної фінансової інклюзії технічного
секретаріату Національної ради з фінансової інклюзії Ямайки
Пайял ДАЛАЛ, віце-президент, глобальні програми, Центр інклюзивного зростання
Mastercard
Перерва на каву (11:10 – 11:30)

11:30 – 13:00 Панельна дискусія. ЗАГАЛЬНИЙ ДОСТУП І КОРИСТУВАННЯ ФІНАНСОВИМИ
ПОСЛУГАМИ: ЧИЯ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ?
Щоб досягти фінансової інклюзії потрібен продуманий і узгоджений підхід до виявлення проблем і
можливостей, використання зв’язків у фінансових і нефінансових сферах, а також узгодження дій
широкого кола стейкхолдерів. Фінансове «включення» можливе за умови, якщо всі державні органи
матимуть відповідний підхід до регулювання фінансової сфери, який би дав фінансовим установам
більше свободи впроваджувати інновації та орієнтуватися на сегменти громадян із недостатнім
рівнем фінансового обслуговування.
Модератор: Рольф БЕРНДТ, адміністративний директор з фінансів, конкуренції та світових
інноваційних практик Міжнародної фінансової корпорації, Група Світового банку

Учасники обговорення:








Роман БОРИСЕНКО, заступник Голови, Національний банк України
Андрій ПИШНИЙ, Голова Правління, АТ «Ощадбанк»
Петр КРУМХАНЗЛ, Голова Правління, АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Павел РІХЛІНСКІ, президент Mastercard у Центральній та Східній Європі
Павел ВІДАВСКІ, віце-президент Cashless Poland, засновник FinTech Poland
Уттам НАЯК, Старший Віце-президент, Директор Департаменту з розробки цифрових
продуктів, Ринки, що розвиваються, Visa
Перерва на обід (13:00 – 14:00)

14:00 – 15:30 Панельна дискусія. ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ: ЯК ДОПОМОГТИ УКРАЇНЦЯМ
ТРИМАТИ ВЛАСНІ ФІНАНСИ ПІД КОНТРОЛЕМ?
Поінформований споживач — іще одна важлива передумова для розвитку фінансової інклюзії в
Україні. Такі громадяни приймають більш виважені фінансові рішення, а також підтримують
ефективність фінансової системи, створюючи запит на високоякісні фінансові послуги. До того ж,
критично важливим для розвитку фінансової інклюзії та захисту споживачів є середовище, яке б
сприяло конкуренції, інноваціям і застосуванню технологій, реагувало на ризики й давало можливість
споживачам фінансових послуг свідомо робити свій вибір.
Модератор: Андрій КУЛИКОВ, журналіст, співзасновник «Громадського радіо»
Наталія БОНДАРЕНКО, директор Департаменту комунікацій Національного банку України
Учасники обговорення:








Роберт ДРЕЙК, міжнародний консультант з питань фінансової грамотності Проекту
USAID "Трансформація фінансового сектору", директор консалтингової компанії
SmartSteps, Австралія
Віра ПЛАТОНОВА, старший віце-президент, глава регіону СНД та Південно-Східної
Європи компанії Visa
Кіріл КОССЕВ, економіст, управління з питань страхування, приватних пенсій та
фінансових ринків, директорат з питань фінансів та підприємництва Організації
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)
Ретідзо СТАРКІ, керівник підрозділу зовнішніх зв’язків та освіти, Банк Англії
Мірча МУРЕСАН, заступник директора Департаменту фінансової освіти та музейної
справи, Національний банк Румунії
Перерва на каву (15:30 – 16:00)

16:00 – 17:30 Панельна дискусія. БІЗНЕС ТА ІННОВАЦІЇ: ТАНДЕМ УРЯДУ ТА ГАЛУЗІ
Нові технології та інновації на зразок мобільних фінансових рішень вже довели свою ефективність
як каталізатора фінансової інклюзії у світі, але створити універсальне рішення неможливо. Потрібно
знайти рівновагу між розв’язанням локальних проблем, сприянням інноваціям, управлінням
ризиками та захистом споживачів. А це вимагає глибшої співпраці широкого кола стейкхолдерів –
уряду, бізнесу, банків і фінтех-компаній.
Модератор: Кнут ГОЛМЕН, радник зі стратегічних питань, незалежний банківський експерт,
Норвегія
Учасники обговорення:








Валерій СІРОШТАН, директор з розвитку бізнесу РЕНОМЕ-СМАРТ
Інга АНДРЕЄВА, генеральний директор Mastercard в Україні та Молдові
Маліт ГУНАСЕКАРА, консультант Deloitte, Індія
Світлана ЧИРВА, регіональний менеджер по Україні, Молдові та Білорусі компанії Visa
Гьокхан ОЗАЛАН, менеджер з комерційного розвитку, Turkcell Payment & E-Money
services inc., Turkcell, Туреччина
Архіт РАО, керівник відділу розвитку бізнесу, Express Automation, Кенія
Рейчел НГУЛІ, Менеджер продуктів та послуг, M.PESA, Кенія

17:30 – 17:50 Завершальне слово



Тимофій МИЛОВАНОВ, Заступник голови Ради НБУ, Почесний президент Киїської
школи економіки
Рольф БЕРНДТ, адміністративний директор з фінансів, конкуренції та світових
інноваційних практик Міжнародної фінансової корпорації, Група Світового банку
Неофіційне спілкування (17:50 – 19:00)

