ĮVADAS Į FINANSŲ SISTEMĄ

4

_________

www.ekonomika.org

BANKŲ KAPITALAS, LIKVIDUMAS, BANKŲ REGULIAVIMAS IR JO
NESEKMĖS

Turinys
4.1
Įvadas
4.2
Tradicinis banko verslo modelis
4.3
Banko balansas
4.4
Kredito rizika, likvidumo rizika ir bankų krizės
4.5
Plačiau apie kapitalą
4.6
Plačiau apie likvidumą
4.7
Kapitalo reguliavimas
4.8
Likvidumo reguliavimas
4.1

Įvadas

■ Banko kapitalas (capital) ir likvidumas (liquidity) yra 2 svarbiausios sąvokos, siekiant
suprasti:
 ką ir kodėl daro bankai;
 kokias rizikas jie prisiima;
 kaip geriausiai tas rizikas reiktų suvaldyti.
■ Dabar plačiau aptarsime:
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šias sąvokas;
ir bankų reguliavimą.

■ Banko kapitalas yra skirtas absorbuoti netikėtus nuostolius (unexpected losses), kurie, jei
nebūtų kapitalo, banką padarytu nemokiu (insolvent).
■ Likvidumo problemos iškyla dėl sąveikos tarp banko balanso turto ir įsipareigojimų
pusių – bankas gali neturėti pakankamai pinigų ar kito likvidaus turto (liquid assets), kuris
gali būti lengvai – a) greitai ir b) be didelių nuostolių – paverstas pinigais, kad bankas
sumokėtų indėlininkams ir kitiems kreditoriams.
■ Mikroprudencinio ir makroprudencinio reguliavimo vaidmuo yra užtikrinti bankų
patikimumą, pavyzdžiui, siekiant, kad jie turėtų pakankamai kapitalo ir likvidumo, kad
išvengtų problemų su paslaugų, kurias bankai teikia ekonomikai, tęstinumu.
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Pav. 4.1. Skirtumai tarp makro ir mikroprudencinio reguliavimo
Šaltinis: Claudio Borio, 2003.
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Pav. 4.2. Banko problemų pavyzdžiai
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■ Taigi, bankai gali tapti:
 nelikvidūs, jei vienu metu indėlius atsiimti norintys indėlininkai iššaukia banko
apgultį (bank run);
 nevykdantys kapitalo reikalavimų, jei banko kapitalo dydis tapo mažesniu už
reguliuotojo reikalaujamą;
 nemokūs, jei turto (paskolų) vertė sumažėjo tiek, kad banko grynoji vertė (net
worth) (kapitalu klaidinančiai vadinama) tapo neigiama.
■ Bankai šias savo prisiimtas rizikas valdo:
 patys;
 ir su reguliuotojo pagalba.
■ Bet kaip parodė gausios praeities finansinės krizės (financial crises), nestabilumas, kuri
sukelia bankai, prisiimdami per dideles rizikas, turėdami per mažai kapitalo/likvidumo
ir pan., brangiai kainuoja visai ekonomikai.
4.2

Tradicinis banko verslo modelis

■ Bankai atlieka svarbius vaidmenis ekonomikoje:
 pirma, per juos atliekame mokėjimus, atsiskaitydami už sandorius, atlikdami
transferus etc.;
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antra, jie teikia paskolas, pavyzdžiui, būsto paskolas namų ūkiams, paskolas
investicijoms įmonėms;
trečia, bankai padeda namų ūkiams ir įmonėms suvaldyti įvairias rizikas, su kuriom
susiduriame skirtingose pasaulio būsenose (states of world). [Tiesa, nereikia
pamiršti, kad patys bankai turi paskatų tas rizikas ir sukurti, kaip farmacijos
kompanijos mėgsta kurti ligas, nuo kurių pelningai po to gydo☺!!!.] Tai apima
galimybę indėlininkams ir kitiems klientams:
o naudoti einamąsias (ir net taupomąsias) sąskaitas „pagal pareikalavimą“
(on demand);
o (ilgam) užfiksuojant palūkanų normą (interest rate fixation) už paimtą
paskolą;
o sudarant su bankais išvestinius sandorius (derivatives transactions);
o teikiant kitas finansinio draudimo ir tarpininkavimo paslaugas.

■ Paprastai banką suprantame kaip teikiantį paskolas įmonėms, bet pastaraisiais
dešimtmečiais bankų portfeliuose gerokai padidėjo būsto paskolų namų ūkiams dalis. Tai
nėra atsitiktinis dalykas – bet prie to dar grįšime vėliau.
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Pav. 4.3. Skolinimo a) būstui pirkti ir b) ne būstui dalių (% BVP) vidurkis 17-je išsivysčiusių ekonomikų

Šaltinis: http://www.voxeu.org/article/great-mortgaging
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■ Visi besiskolinantieji paprastai nori ilgesnio laikotarpio paskolų būstui pirkti ar realioms
investicijoms finansuoti. Kreditavimo pasekmėje atsiranda daug nedidelių trumpo
laikotarpio indėlių.
■ 99,9...% žmonių mano, indėliai yra kredito šaltinis, bet jau pamatėme, kad tikrasis
šaltinis yra klaviatūra (keyboard) – paskola atsiranda iš nieko (ex nihilo), ir sukuria indėlį, o
mums atrodo, kad indėlis finansavo paskolą. Taip veikia tik lombardai (pawn shops),
kitos greitųjų kreditų bendrovės (payday lenders), bet jie nėra pinigus kuriančios finansų
institucijos (monetary financial institutions, MFIs).
■ Nepaisant to, sąvoka trukmės transformacija (maturity transformation) jau prigijusi
literatūroje ir žmonių sąmonėje, todėl naudojama iliustruojant banko verslo modelio
ypatumą.
■ Bankai uždirba pelną imdami:
 maržą (margin) – didesnes palūkanas už paskolas, nei moka už įsipareigojimus
(indėlius);
 įvairius mokėjimus (fees) už paskolos išdavimą, popierių tvarkymą, „atsisėdimą
ant kėdės“ etc.
4.3

Banko balansas
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■ Tipinis banko balansas yra parodytas žemiau, ir dauguma jį tradiciškai skaito iš dešinės
(turto „ištekliai“) į kairę („išteklių“ panaudojimas).
Turtas („išteklių panaudojimas“)
Paskolos
Rezervai CB-e
Grynieji kasoje ir bankomatuose
Paskolos kitiems KB-ams
VVP
Turtas užsienyje (kituose KB-se)
Kita

Įsipareigojimai ir kapitalas („ištekliai“)
Indėliai (mažmeniniai „ištekliai“)
Obligacijos (didmeniniai „ištekliai“)
Įsipareigojimai CB-ui
Paskolos iš kitų KB-ų
Kapitalas
Įstatinis kapitalas
Nepaskirstytas pelnas

Pav. 4.4. Tipinis banko balansas

■ Matome, kad bankų „ištekliai“ yra:
 „pasiskolinti“:
o mažmeniniai
o didmeniniai;
 nuosavi:
o kapitalas.
■ Didmeniniai „ištekliai“ apima:
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banko obligacijas, išplatintas, pavyzdžiui, instituciniams investuotojams
(institutional investors), tokiems kaip pensijų fondai ir pan.
be to, jie skolinasi iš kitų bankų didmeninėse rinkose (wholesale markets), kas
didina jų tarpusavio priklausomybę (interconnectedness), o tai jau didina sisteminę
riziką (systemic risk).

■ Bankų skolinimas g/b:
 su užstatu (secured), kai bankas prašo užstato (collateral), kuris g/b parduotas
skolininko nemokumo atveju;
 be užstato (unsecured), pavyzdžiui trumpalaikės paskolos kitiems bankams
(interbank loans).
■ Ne viskas parodyta banko balanse, yra nebalansinio (off-balance-sheet)
turto/įsipareigojimų, pavyzdžiui:
 įsipareigojimai paskolinti (commitments to lend);
 tariamos išvestinių kontraktų sumos (notional amounts of derivative contracts),
pavyzdžiui, palūkanų apsikeitimo sandorio (interest rate swap, IRS).
Definition of Notional Principal Amount
In an interest rate swap, the predetermined dollar amounts on which the exchanged interest
payments are based. Notional principal never changes hands in the transaction, which is why
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it is considered notional, or theoretical. Neither party pays or receives the notional principal
amount at any time; only interest rate payments change hands.
http://www.investopedia.com/terms/n/notionalprincipalamount.asp#ixzz3tvCPiNxx
4.4

Kredito rizika, likvidumo rizika ir bankų krizės

■ Tradicinis banko veiklos modelis lemia, kad bankas prisiima a) kredito riziką ir b)
likvidumo riziką:
 kredito rizika (credit risk) yra rizika, kad skolininkas negalės grąžinti visos ar
dalies paskolos. Tai lemia banko nuostolį, kuris atspindėtas taip:
o banko turto vertės sumažėjimas;
o atitinkamas banko kapitalo sumažėjimas. Jei banko kapitalas visiškai
„suėdamas“ tokių nuostolių, tada bankas tampa nemokus (balance sheet
insolvent);
 likvidumo rizika (liquidity risk) turi kelias formas:
o yra rizika, kad daug indėlininkų ir investuotojų vienu metu bandys atsiimti
ką bankui paskolino. Tokia situacija gali versti bankus nedidele kaina skubiai
parduoti turtą (fire sale);
o jei visgi bankas nebegali grąžinti indėlininkams ir kitiems kreditoriams lėšų
sutartu laiku, jis yra nemokus (cash-flow insolvent). Indėlininkų panika
(bank run) yra kraštutinis likvidumo rizikos pavyzdys.
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■ Net vieno banko žlugimas g/b finansinio nestabilumo (financial instability) šaltinis:
 gali sumažėti žmonių pasitikėjimas kitais, sveikais bankais – užkrato efektai
(spillover effects);
 gali sutrikti atsiskaitymai ir kitos svarbios paslaugos visuomenei;
 bankas g/b pasiskolinęs be užstato reikšmingas sumas iš kitų bankų, kas išmuša
skyles tų bankų kapitaluose.
■ Šias ir kitas rizikas svarbu suvaldyti verslo ciklo metu, kuriuos nemaža dalimi bankų
skolinimo politika ir sukelia (apie tai – žemiau).
4.5

Plačiau apie kapitalą

■ Kiek bankui reikia kapitalo ir likvidumo, priklauso nuo banko turto ir įsipareigojimų
struktūros. Pavyzdžiui:
 jei bankas turi daugiau rizikingo turto (paskolos be užstato ar kai užstato vertė gali
labai sumažėti), jam reiks daugiau kapitalo;
 jei banko įsipareigojimai nestabilūs (unstable liabilities), jam reikės daugiau
likvidaus turto.
Lent. 4.1. Pagrindiniai skirtingų banko turto ir įsipareigojimų/kapitalo tipų bruožai
ĮSIPAREIGOJIMAI IR KAPITALAS
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Jei bankas nemokus, „vyresni“ (senior)
įsipareigojimai grąžinami prieš „jaunesnius“ (junior).
Paprastosios akcijos (common equity) yra
„jauniausios“ ir pirmosios absorbuoja banko kapitalo
„skylę“.
Laikotarpis, po kurio t/b grąžintas įsipareigojimas:
 einamosios sąskaitos g/b pasiimtos tuoj pat;
 terminuoti indėliai ar obligacijos paprastai
turi apvalią trukmę (6 mėn., 5 metai...);
 paprastosios akcijos yra neribotos trukmės.
Kaštai yra laukiama palūkanų norma (expected rate
of interest), kurią bankas mokės už įsipareigojimus ar
kapitalą. Bankas mokės didesnes palūkanas už
įsipareigojimus su didesne kredito rizika ar
likvidumo rizika investuotojui.
TURTAS
Grynieji pinigai, rezervai CB-e ir „saugūs“ VP (kaip
VVP), yra likvidūs, o paskolos ar banko pastatai –
santykinai ne.
VVP su dideliais kredito reitingais (credit ratings)
yra „nedidelės rizikos“ turtas, anot reitingų agentūros
(rating agency). Paskolos turi skirtingą kredito
riziką, priklausomai nuo skolininko tipo, paskolos
trukmės ir pan.
Tai grąža (return), kurią bankui uždirba jų turtas.
Paprastai paskolos duoda didesnį laukiamą
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pajamingumą (nes rizikingesnės).

■ Praktikoje rizikos banko kapitalui ir likvidumui yra susijusios:
 abejonės dėl banko kapitalo dydžio gali paskatinti kreditorius atsiimti indėlius;
 bandymas likti likvidžiu (skubus turto pardavimas ar mokėjimas daugiau už
papildomus indėlius), gali lemti nuostolius (loss), kurie mažina kapitalą.
■
Kapitalas yra skirtumas tarp banko turto ir įsipareigojimų, jis atspindi
banko gebėjimą absorbuoti netikėtus nuostolius, išliekant nebankrutavusiu („going
concern“), t.y. turinčiu teigiamą (bet gal nepakankamą reguliuotojo požiūriu) kapitalą.
■ Du svarbūs kapitalo bruožai:
 pirma, priešingai banko įsipareigojimams, jis trukmės neturi (perpetual):
o kol veikia, bankas nėra įsipareigojęs grąžinti lėšas investuotojams į kapitalą;
o bankroto atveju, jie gaus tiek lėšų, kiek liks patenkinus pirmenybę turinčių
kreditorių reikalavimus;
 antra, paprastai mokėti einamąją grąžą – dividendus (dividends) – investuotojams į
kapitalą nėra privaloma, o reguliuotojas net gali tai drausti, jei liepia padidinti
banko kapitalą. Todėl banko akcininkai tikisi gauti didesnę grąžą ilgu laikotarpiu
(~15%), nei banko obligacijų turėtojai ar indėlininkai.
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Bankų skolinimo veikla susijusi su nuostolių

■ Pavyzdžiui, paskola a) be užstato b) pradedančiajam verslui c) be aiškios pajamų
perspektyvos yra rizikingesnė nei paskola su užstatu senai veikiančiai įmonei tradicinėje
ūkio šakoje.
■ Bankai vertina vidutinį paskolų nuostolių lygį, jis vadinamas laukiamais nuostoliais
(expected losses). Laukiami nuostoliai yra banko verslo sąnaudų dalis, jie atsispindi
atitinkamo rizikingumo paskolų palūkanų normų lygyje.
■ Pavyzdžiui, bankas skolina po €100 100-ui žmonių, ir tikisi, kad 5% paskolų negrįš. Net
ignoruojant kitus banko kaštus, paskolos palūkanos t/b 5%, kad bankas nepatirtų
nuostolių.
■ Be abejonės, bankai negali tiksliai numatyti ateities. Faktiniai nuostoliai (realised losses)
bus didesni ar mažesni nei laukiami nuostoliai. Istoriniai nuostoliai (historical losses) g/b
prastas ateities nuostolių orientyras:
 nepalankių šokų ekonomikai ir finansų sistemai dydis ir dažnis keičiasi;
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rizikingumas tam tikrų besiskolinančiųjų ir paskolų tipų kinta bėgant laikui;
paskolų užstato vertės svyruoja bėgant laikui;
bankai gali nepakankamai įvertinti tikimybę, kad daug besiskolinančiųjų
bankrutuos vienu metu, kaip 2007-... finansinės krizės metu.

■ Todėl bankai t/b pasiruošę rizikai, kad jie patirs netikėtus nuostolius (unexpected losses),
viršijančius laukiamus nuostolius. Būtent netikėtiems kredito nuostoliams (kai faktinis
nuostolis viršija laukiamus nuostolius) padengti bankams ir reikia kapitalo buferio (capital
buffer).
■



Yra tam tikras laikotarpis tarp:
momento, kai skolininkas susiduria su problemomis ir laiku nebemoka (visų)
palūkanų ir/ar pagrindinės paskolos dalies;
ir momento, kai bankas „nurašo“ blogą paskolą (bad debt).

■ Kai atsiranda paskolos nuostoliai, bankai daro atidėjinius (impairment provisions):
 balanse jie parodomi kaip turto sumažėjimas (paskolų);
 ir atitinkamas kapitalo sumažėjimas.
■ Atidėjiniai remiasi nuostoliais, kurie yra identifikuoti per tam tikrą laikotarpį, bet dar
nenurašytais (written off).
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■ Apskaitos taisyklės reikalauja, kad turto (tokio kaip paskolų) nuostoliai būtų
pripažįstami atidėjinių forma iš karto, kai tik jie atsiranda, bet ne anksčiau. Atidėjiniai
parodomi:
 pajamų-sąnaudų ataskaitoje (income statement) kaip sąnaudos, mažinančios pelną;
 balanse kaip turto sumažėjimas (paskolų) ir kapitalo sumažėjimas.
■ Tokia praktika gali pervertinti banko pelningumą trumpu laikotarpiu (ko ir nori
trumparegiai paskolų vadybininkai):
 iš pradžių bankas pripažįsta palūkanų pajamas, kurias jis tikisi gauti iš paskolos,
 bet nors dalis šių pajamų atspindi laukiamus ateities nuostolius (palūkanų norma
jau atspindi laukiamus nuostolius), tie nuostoliai nėra atimami pajamų-sąnaudų
ataskaitoje,
 o atimami tik jau atsiradę nuostoliai.
■ Todėl Tarptautinė apskaitos standartų valdyba (International Accounting Standards
Board, IASB) ėmėsi iniciatyvos šią problemą taisyti, reikalaujant, kad bankai sudarytų
atidėjinius anksčiau cikle, prieš nuostolių išryškėjimą. Kaip ir kiekvienas prognozavimo
modelis (forward-looking model), šis būdas remtųsi:
 vidiniais bankų rizikos vertinimo modeliais (internal models);
 ir vadovybės ekspertiniu vertinimu (expert valuation).
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■ Šis būdas galėtų sumažinti bankų sistemos procikliškumą (procyclicality), kuris yra dėl į
praeitį žiūrinčio metodo (backward-looking method), kuris linkęs:
 pernelyg pagražinti bankų balansus ekonomikos pakilimo metu;
 pernelyg prastinti juos nuosmukio metu.
■
Finansinio turto klasifikavimas apsprendžia jo
vertinimo būdą:
 paskolos paprastai vertinamos „amortizuotų kaštų“ pagrindu (amortised cost basis),
kai pajamos kaupiasi (accrued) bėgant laikui, atimant paskolų atidėjinius (credit
impairment). Tai tipiškas vertinimas bankinėje knygoje (banking book);
 prekybinėje knygoje (trading book) turtas vertinamas einamąja rinkos kaina (fair
value basis, marked-to-market).
■
Naudingas potencialaus banko gyvybingumo
rodiklis, apskaičiuojamas iš banko balanso, yra finansinio sverto santykis (leverage ratio):
 turto ir kapitalo santykis,
 arba, reguliavimo normatyvų kontekste, atvirkščias, kapitalo/turto santykis.
■ Jis atspindi banko rizikingumą, nes kapitalas turi absorbuoti netikėtus nuostolius. Kitą
banko kapitalo pakankamumo (capital adequacy) matą – rizika pasvertą kapitalo santykį
(risk-based capital ratio) – aptarsim žemiau.
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Plačiau apie likvidumą

■ Likvidumo sąvoka susijusi su abiem banko balanso pusėmis:
 turto sudėtį;
 įsipareigojimų struktūrą (pagal trukmę).
■ Todėl galime išskirti 2 bankų likvidumo rizikos tipus:
 įsipareigojimų likvidumo riziką (funding liquidity risk), kad bankas neturės
pakankamai pinigų ar užstato atlikti mokėjimus.
 rinkos likvidumo riziką (market liquidity risk), kad turtas negali būti parduotas
rinkoje greitai, ar tik gerokai sumažinta kaina (heavily discounted price). Šis
likvidumo rizikos tipas susijęs su turto rinkų būkle, o ne atskiro banko padėtimi;
 rinkos likvidumo rizika gali greitai lemti banko įsipareigojimų likvidumo krizę –
banko turto „išpardavimas“ lemia banko nuostolius, kapitalo sumažėjimą ir
indėlininkų/kitų kreditorių nenorą pratęsti įsipareigojimų.
■ Bankai gali sušvelninti šias likvidumo rizikas 3 būdais:
 pirma, jie gali siekti pritraukti stabilius įsipareigojimus (stable sources of funding),
kurie nebūtų „baigštus“, esant prastesnėms ekonominėms sąlygoms;
 antra, bankai gali turėti daug likvidaus turto, kuris gali būti panaudotas
įsipareigojimams grąžinti. Šis buferis:
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o yra ypač svarbus, jei bankas negali pratęsti (to rollover, renew) esamų
įsipareigojimų;
o sušvelnina abu likvidumo rizikos tipus.
trečia, CB-ai kartais skolina ir už nelabai likvidų užstatą (paskolas įmonėms etc.)

■
Bankų apgultys (bank runs) yra kraštutinis
įsipareigojimų likvidumo rizikos pasireiškimas, kai daug indėlininkų siekia atsiimti
indėlius vienu metu. Jie žino apie trukmės transformacijos keliamą grėsmę, ir juos gali
apimti baimė, kad kiti greičiau pasiims indėlius, pasklidus gandams apie gresiantį banko
nemokumą.
■ Labiausiai panikuoja neapdrausti indėlininkai (unsecured depositors), kurių indėlis
viename banke, pavyzdžiui, viršija €100000. Indėlių draudimo fondai (deposit inschurance
schemes) ir skirti, kad išvengtume nuolatinių bankų atakų, bet jie sukuria moralinės
rizikos (moral hazzard) problemą – pavyzdžiui, Lietuvos kredito unijų indėlininkai iš
esmės neturi paskatų rūpintis jos valdymu.
■ Likvidumo rizika gali iškilti ir dėl kitos priežasties, pavyzdžiui, sąlyginės rizikos
(contingent risk), kad daug įmonių greitai pasinaudos iš anksto atidarytom kredito linijom
(pre-agreed credit lines).
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Pav. 4.5. Nothern Rock banko apgultis.

■
Stabilesnius įsipareigojimus
galima turėti:
 diversifikuojant įsipareigojimų tipus;
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turint investuotojus ar indėlininkus, kurie mažiau jaudinasi dėl banko sunkumų
(nedideli, apdrausti indėliai (secured deposits));
naudojant finansines priemones, kurios „užrakina“ įsipareigojimus ilgesniam laikui
(taupomieji indėliai (term deposits)).

■ Bankai vertina įsipareigojimų stabilumą 3 žingsniais:
 pradeda nuo investuotojo/indėlininko sutarties teisių (contractual rights);
 įvertina jų elgesį įprastais laikais;
 ir streso metu (stressed market scenario).
■ Pavyzdžiui:
 namų ūkių einamosios sąskaitos:
o pagal sutartį g/b atsiimtos pagal pareikalavimą (on demand);
o bet jos įprastais laikais g/b labai stabilios (ne tik dėl indėlių draudimo, bet ir
dėl poreikio atlikti įprastus mokėjimus);
o stresinėje aplinkoje kai kurie indėlininkai gali siekti atsiimti indėlius, nes
indėlių draudimo institucija juos kompensuos tik po kokios savaitės.
 didmeniniai neapdrausti investuotojai:
o pagal sutartį investuoja nustatytam laikotarpiui;
o įprastais laikais linkę perfinansuoti banką;
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o stresinėje aplinkoje šie profesionalūs investuotojai labai jautrūs galimai
nemokumo rizikai, juolab, kad savo elgesiu gali iššaukti savaime
išsipildančią pranašystę (self-fulfilling prophecy).
■ Vienas banko įsipareigojimų struktūros matas – paskolų ir indėlių santykis (loan-todeposit ratio). Didelis santykis yra mažiau pageidautinas likvidumo rizikos kontekste.
■ 2007-... finansinė krizė parodė, kaip apgaulinga remtis įprasta įsipareigojimų
stabilumo analize, ypač kas dėl trumpo laikotarpio didmeninio skolinimosi. Sustiprintas
bankų likvidumo reguliavimas, kurį aptarsime žemiau, siekia priversti bankus:
 naudoti stabilesnę įsipareigojimų struktūrą;
 mažiau remtis gana pelninga (dėl aukštyn kylančios pajamingumo kreivės (yield
curve)) trukmės transformacija.
■
Antra gynybos linija nuo
likvidumo šokų (liquidity shocks) yra turėti rimtą likvidaus turto buferį:
 pirma, jie yra likvidumo šaltinis bankui, kai ateina laikas daryti mokėjimus streso
sąlygomis;
 antra, pats jų buvimas ramina kreditorius ir sumažina paskatas atakuoti banką.
■ Bankas gali paversti buferį pinigais:
 parduodamas turtą;
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naudodamas jį kaip užstatą besiskolinant iš kitų rinkos dalyvių.

■ Įprastais laikais tai paprasta, bet buferis geriau turi susidaryti iš turto, kuris lieka likvidus
ir streso laikais.
■ Likvidžiausias turtas bankų sistemoje yra rezervai CB-e, nes jie g/b naudojami
mokėjimams tiesiogiai. Tačiau jis paprastai nedaug uždirba ar nieko, todėl turi reikšmingus
alternatyvinius kaštus (opportunity cost).
■ Kiti VP-ai, kuriais prekiaujama didelėse rinkose, ir kurie pasižymi nedideliais kainų
svyravimais (price volatility), g/b likvidūs streso metu, pavyzdžiui, VVP, trumpalaikės
nefinansinių įmonių obligacijos.
■
CB-ai padeda bankams streso metu
laisvai skolindami net ir už prastesnės kokybės užstatą (net paskolas), suprasdami, kad
sisteminio šoko atveju tarpbankinių paskolų rinka išdžiūna dėl to, kad visiems bankams
vienu metu atsiranda likvidumo problemos.
4.7

Kapitalo reguliavimas

■ Nors kapitalas ir likvidumas padeda sušvelninti bankų prisiimamas rizikas, bankai turi
paskatų prisiimti rizikos daugiau nei pageidautina iš visuomenės gerovės perspektyvos.
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■ Todėl valdžia nepasitiki savanoriškais sprendimais turėti kažkiek kapitalo ir
likvidumo – egzistuoja kapitalo ir likvidumo reguliavimas (regulation):
 reguliuotojai reikalauja banką turėti pakankamai kapitalo prieš išduodami jam
licenciją veikti;
 reguliavimas padeda ištaisyti kai kurias rinkos ydas (market failures);
 sumažinti kaštus visuomenei, kurie atsiranda dėl rinkos ydų.
■ Kitaip tariant, kadangi bankai teikia kritiškai svarbias infrastruktūrines paslaugas,
valdžia negali bankams nepadėti krizės metu, pavyzdžiui:
 apdraudžiant indėlius;
 veikiant kaip paskutinysis skolintojas (lender of last resort);
 bankus gelbėjant (bailing out) tiesiogiai, pavyzdžiui, rekapitalizuojant.
■ Viešosios pagalbos krizės metu lūkesčiai lemia moralinės rizikos (moral hazard)
problemą, kai bankai:
 prisiima perteklines rizikas (excessive risk), pasirinkdami turėti mažesnį kapitalo ar
likvidumo lygį nei priešingu atveju;
 be to, šie pagalbos lūkesčiai lemia, kad indėlininkai ir investuotojai pakankamai
nedisciplinuoja bankų, kas sumažina bankų kaštus skolinantis (ypač sistemiškai
svarbių (too-big-to-fail) ir dar labiau padidina jų paskatas prisiimti daugiau rizikos.
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■ Tai yra problema, ekonomikoje vadinama neigiamu išoriniu efektu (negative externality)
– perteklinis bankų rizikos prisiėmimas (risk-taking) lemia kaštus kitoms šalims:
 mokesčių mokėtojams, kurie gelbėja bankus;
 kitiems, labiau atsakingiems bankams, kuriems padidėja sisteminės rizikos
tikimybė.
■ Mikroprudencinis reguliavimas:
 siekia minimizuoti neigiamą išorinį efektą, verčiant bankus:
o valdyti riziką;
o turėti pakankamus kapitalo ir likvidumo lygius, kurie atitiktų prisiimtas
rizikas;
 jo tikslas nėra iš viso sustabdyti bankus nuo rizikos prisiėmimo (tai esminė dalis
dabartinio bankų veiklos modelio), bet užtikrinti, kad šios rizikos pakankamai gerai
valdomos;
 nesiekia „nulinio žlugimo“ režimo – neišvengiamai bus bankų žlugimų, kaip
bankrutuoja ir kitos įmonės;
 banko žlugimo atveju siekia užtikrinti, kad reikšmingai nesutriktų svarbių
finansinių paslaugų teikimas.
■ Be mikroprudencinio reguliavimo, kuris skirtas atskirų bankų priežiūrai, reikia
makroprudencine politika sekti ir sistemines rizikas, kurios kyla sistemos lygmenyje.
Pavyzdžiai:
___________________________________________________________________________
1/4/2016

Psl. 141 / 1452

ĮVADAS Į FINANSŲ SISTEMĄ





_________

www.ekonomika.org

visos sistemos finansinio sverto didėjimas,
didesnis trukmės transformavimas,
kuris padidina užkrato rizikos (contagion risk) tikimybę, nes bankai:
o susiję sandoriais;
o turi daug turto kokioje nors vienoje rinkoje (common exposures).

Intarpas 4.1. Laukiamas nuostolis detaliau
Bankas paprastai skolina i kryptimis:
 būstui pirkti;
 automobiliams ir pan. pirkti;
 kasdienio vartojimo prekėms pirkti (kredito kortelės);
 įmonėms įrengimams/pastatams/apyvartiniam kapitalui...
Laukiamą banko nuostolį metais t lemia 3 veiksniai:
 paskolų portfelis skolininko nemokumo atveju (exposure at default, EAD);
 skolininko nemokumo tikimybė (probability of default, PD);
 nuostolis nemokumo atveju (loss given default, LGD).
Tada laukiamas nuostolis:
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Let = ∑ EADi ⋅ PDi ⋅ LGDi
i

LGD lemia faktas, kad:
 dauguma paskolų yra iš dalies grąžinamos (amortizuojamos) bėgant laikui, t.y. nėra
laikotarpio gale grąžinama paskolos (bullet loans);
 paprastai paskolos yra su užstatu (pledged collateral).
Pavyzdys:
 perkamo būsto kaina $100,
 paskolos ir kainos santykis (loan-to-value ratio) 80%,
 paskolos suma $80,
 paskolos trukmė 20 m.,
 po 1 m. grąžinta paskolos $4,
 paskolos likutis po 1 m. $76,
 dabartinė būsto vertė $70,
 būsto pardavimo kaštai $10.
LGD = [tikėtinas nuostolis iš paskolos] / EAD = $16/$76 = 21%:
 –$76 skolos nurašymas
 +$70 užstatyto būsto vertė
 –$10 būsto pardavimo kaštai
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= –$16 nuostolis

PD = 50%. Tarkime, kad po būsto kainų nuosmukio yra 50 namų ūkių iš 100, kurie turi
neigiamą būsto grynąją vertę (negative home equity), todėl jiems apsimoka „siųsti bankui
raktelius“.
Laukiamas nuostolis L:
 (procentais) = 21% · 50% = 10,5%
 (pinigais) = [nuostolis pinigais] · PD = $16 · 0,5 = $8
 (patikriname) Le = LGD * PD * EAD = 21% · 50% · $76 = $8
Pavyzdyje daroma prielaida, kad PD ir LGD nėra
koreliuoti. Jei koreliacija visgi yra, L bus didesnis, pavyzdžiui:
 normaliais laikais per tam tikrą laikotarpį nemokiais tampa 5% būsto paskolų ėmėjų;
 sisteminės krizės metu, kai būstų kainos krenta apie 30%, skolininkų, nebegalinčių
ir/ar nenorinčių mokėti bankui, padidėja iki 10%.
e

Todėl bankams ir makroprudenciniams reguliuotojams:
 vertėtų būti konservatyvesniems, vertinant Le;
 bet didesni Le lemia didesnes paskolų palūkanas;
 kas, savo ruožtu, didina PD.
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■
Kapitalo reguliavimo sistema nustatoma
tarptautiniu mastu patvirtintais Bazelio standartais (dabar – Basel III), o ES tie standartai
perkelti direktyvomis (CRD IV...).
■ Jau buvo minėta, kad finansinio sverto santykis (banko kapitalas/visas turtas) yra naudingas
rodiklis, rodantis galimą kapitalo poreikį. Tačiau:
 kai kuris turtas yra rizikingesnis (turi didesnį Le) nei kitas;
 todėl kiekvienai turto klasei galima priskirti rizikos svorį (risk weight);
 šie svoriai pritaikomi banko turto klasėms;
 gauname riziką pasvertą turtą (risk-weighted assets, RWA);
 ir kapitalo pakankamumo santykį (capital adequacy ratio, CAR), ar riziką pasvertą
kapitalo santykį (risk-weighted capital ratio) = [banko kapitalas C] / RWA.

CARt =

Ct
Ct
=
RWAt ∑ RWi ,t ⋅ Ai ,t
i

Lent. 4.2. Kapitalo pakankamumo santykio apskaičiavimo pavyzdys

Pinigai

Turtas
10 · 0% = 0
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15 · 0% = 0
20 · 50% = 10
50 · 100% = 50
10 · 100% = 10
Rizikos rodikliai
70
7
10%

Bankai gali pakeisti CAR:
keisdami skaitiklį – nuosavo kapitalo dydį:
o išleidžiant akcijas;
o „konservatyviai“ darydami atidėjinius blogoms paskoloms;
keisdami vardiklį:
o turto dydį;
o jo rizikingumą;
o uždidinti turto vertę, pavyzdžiui, taikant susilaikymą nuo nepalankių
veiksmų skolininkų atžvilgiu (forbearance), nuolat atnaujinant paskolas
(evergreening).
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■ Pavyzdžiui, euro zonos bankų bandymas pasiekti didesnius CAR mažinant paskolų
privačiam sektoriui (ir daugiau perkant VVP) buvo vienas veiksnių, smukdęs euro zonos
ekonomiką 2012-2014 m.
■



Pagal Basel III, bankai:
turi tenkinti minimalius reikalavimus (minimum requirements);
be to, turėti papildomą atsargos kapitalą (capital buffers), kad bankai galėtų
absorbuoti nuostolius rimtesnių krizių metu vis dar laikydamiesi minimalaus
kapitalo reikalavimų.
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Pav. 4.6. Turtas, RWA ir kapitalo sudėtis

■
Pagrindinė banko kapitalo dalis yra bendrosios akcijos, kas
vadinama 1-o lygio kapitalu (common equity Tier1, CET1). CET1:
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šis kapitalas absorbuoja nuostolius prieš kitas kapitalo dalis, todėl yra
brangiausias;
šis kapitalas yra nuolatinis (perpetual);
dividendų mokėjimai visiškai diskretiniai;
jo pagrindinės 2 dalys yra:
o paprastosios akcijos (ordinary shares);
o nepaskirstytas pelnas (retained earnings).

Lent. 4.3. Reguliacinio kapitalo formos

■ Vadinamasis papildomas 1-o lygio kapitalas (Additional Tier 1, AT1) apima nuolatinius
subordinuotos skolos instrumentus (perpetual subordinated debt instruments). Basel III
standartai reikalauja, kad AT1 instrumentai turi turėti mechanizmus absorbuoti nuostolius
bankui veikiant (in going concern), pavyzdžiui:
 konvertavimą į paprastąsias akcijas;
 ar pagrindinės sumos nurašymą (write-down of principal), kai kapitalo santykiai
sumažėja žemiau iš anksto nustatyto lygio.
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■ Banko reguliuojamasis kapitalas taip pat apima kapitalą, skirtą banko bankroto atvejui
(gone concern capital). Jis padeda:
 banko pertvarkymo (resolution of bank) metu;
 banko bankroto metu, siekiant apsaugoti kitų banko kreditorių (indėlininkų)
interesus.
■ Jis apima 2-o lygio kapitalą (Tier 2 capital), kuris yra terminuota subordinuota skola
(dated subordinated debt) su minimalia 5 metų trukme. Pagal Basel III visi papildomi Tier
1 ir Tier 2 kapitalo instrumentai turi turėti „jungiklį“ (trigger):
 jie virsta paprastosiom akcijomis;
 ar yra nurašomi, kai prižiūrėtojas nustato, kad a) bankas nebemokus ar b) ilgai
nevykdo kapitalo pakankamumo reikalavimų.
4.8

Likvidumo reguliavimas

■ Bazelio komitetas (Basel Committee) sutarė dėl 2 likvidumo standartų:
 likvidumo santykio (Liquidity Coverage Ratio, LCR), kuris skirtas užtikrinti, kad
bankai turi pakankamai likvidaus turto, kad išgyventų trumpo laikotarpio
likvidumo stresą;
 grynojo stabilių įsipareigojimų santykio (Net Stable Funding Ratio), kuris skirtas
skatinti kurti stabilią įsipareigojimų struktūrą.
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■ Reguliuotojai siekia žinoti kiek pakankamas banko likvidumas būtų hipotetiniu streso
scenarijumi. Toks scenarijus turi įvertinti įvairius identifikuojamus likvidumo rizikos
šaltinius banko verslo modelyje, pavyzdžiui:
 terminuotų indėlių pasibaigimas;
 lėšų atitraukimas, susijęs su banko kredito reitingu;
 naujos paskolos;
 rinkos nepastovumo (market volatility) padidėjimo iššaukti papildomi įnašai
(margin calls)...
■ Hipotetinis streso scenarijus:
 paprastai trumpo laikotarpio (1-3 mėn.);
 jo metu tikimasi, kad bankas:
o „išsivers“ su finansavimu iš privačios rinkos,
o ir be CB-o pagalbos.

___________________________________________________________________________
1/4/2016

Psl. 151 / 1452

