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Įvadas 

 

Šis leidinys skirtas studentams, studijuojantiems finansus ir ekonomiką ar panašias socialinių 

mokslų disciplinas. Rengiant šią metodinę priemonę tikslas buvo parašyti tokį leidinį, kuris 

nekartotų jau pakankamai gausiai lietuvių kalba išleistų mokomųjų leidinių apie finansų valdymą. 

Investicijų ir finansinės rizikos valdymo metodai priklauso nuo matematinių modelių, kuriuos 

stengiamasi įtraukti į rizikos sampratą ir kuo patraukliau aptarti, ko lietuviškoje mokomojoje 

literatūroje vis dar trūksta. Kita vertus, užsienyje gausu literatūros apie finansų mokslą o lietuviškų 

leidinių, skirtų socialinės pakraipos studentams, rizikos vertinimo ir valdymo temomis vis dar 

mažoka. Kadangi praktiniuose finansų modeliavimo uždaviniuose, ypač susijusiuose su finansinės 

rizikos vertinimu, dažniausiai nepakanka determinuotomis funkcijomis nusakytų sąvokų, todėl dėl 

matematinių žinių stokos atsiranda papildomas iššūkis atitinkamai adaptuoti metodinę medžiagą 

studentams, turintiems mažai tikimybių teorijos ir matematinės statistikos žinių. 

Tikslus rizikos įvertinimas sudaro prielaidas galimiems nuostoliams išvengti. Nuolat auganti 

pasaulinė finansų rinka verčia šios srities mokslininkus bei praktikus ieškoti naujų, tobulesnių 

investicijų rizikos vertinimo metodų, kadangi atsiranda vis naujų sandorių rūšių, didėja ne tik 

finansinių sandorių apimtys, bet kartu su jomis ir potencialių nuostolių apimtys. Kita vertus, 

pažangių organizacijų veikloje jau yra atsiradęs poreikis aktyviai reaguoti į pokyčius išorinėje verslo 

aplinkoje ir vidiniuose procesuose, atsižvelgiant ne tik į esamą padėtį, bet ir siekiant įvertinti galimus 

pasikeitimus. Taigi finansinės rizikos vertinimas bei valdymas yra aktuali ir mokslinė, ir praktinė 

problema. Todėl šiame leidinyje glaustai pateikiama medžiaga, būtina bendresnio pobūdžio 

praktiniuose finansų valdymo uždaviniuose. 

Kita vertus, Lietuvos aukštojo mokslo įstaigose vis dar nėra pakankamai lietuvių kalba 

parengtos medžiagos apie finansinę riziką, kuri būtų prieinama visiems ekonomikos ir finansų 

mokslus studijuojantiems studentams. Dar liūdniau atrodo specializuotos mokomosios literatūros 

lietuvių kalba rizikos vertinimo ir valdymo tematika pasirinkimas. Studentai supažindinami su 

pagrindinėmis šiuo metu finansų pasaulyje sutinkamomis finansinės rizikos ir jos valdymo 

sąvokomis: kredito rizika, likvidumo rizika, rinkos pokyčių rizika ir pan. Dėmesys skiriamas ir 

finansinės rizikos klasifikacijai pagal Baselio II-ąjį susitarimą1 dėl kapitalo pakankamumo, ir jos 

1 Baselio bankų priežiūros komitetas (angl. Basel Committee on Banking Supervision) – forumas, skirtas reguliariai 
bendradarbiauti bankų priežiūros klausimais. Jo paskirtis – skatinti ir stiprinti priežiūrą ir rizikos valdymo praktiką 
visame pasaulyje. Baselio bankų priežiūros komitetą 1975 m. įsteigė Didžiojo dešimtuko (G-10) šalių priežiūros 
tarnybos. Komitetą sudaro Argentinos, Australijos, Brazilijos, Honkongo specialiojo administracinio regiono, Indijos, 
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vertinimui (kas ypač aktualu ir sudėtinga operacinės rizikos atveju). Taip pat trumpai aptariama jų 

apibrėžimo ir analizės raida. Be to, šiame leidinyje skiriama dėmesio ir būsimiems kredito įstaigų 

priežiūros pokyčiams, kurie yra labiausiai nulemti pastarojo dešimtmečio globalios finansų krizės ir 

yra numatyti Baselio III-ajame susitarime dėl kapitalo pakankamumo. 

Galima teigti, kad finansinės rizikos valdymas ir supratimas šiais laikais yra iš naujo 

pervertinamas, todėl tampa, ko gero, dar aktualesne bankininkystės ir apskritai verslo problema bei 

galimybe praktikams ir įdomesniu tyrimų objektu mokslo atstovams. Įvairios finansų krizės ne kartą 

pamokė priežiūros institucijas ir atskirus bankus bei priminė tinkamo rizikos valdymo svarbą. 

Pastaroji krizė irgi lems žymesnes korekcijas: jau tampa akivaizdu, kad laisvose ir mažai 

disciplinuotose rinkose būtina papildoma ne tik atskiros finansų institucijos, bet ir viso bankų 

sektoriaus ar finansų rinkų priežiūra. Tokia linkme ir yra vystomi procesai: steigiamos naujos rinkos 

priežiūros institucijos, jos centralizuojamos arba stiprinami jų gebėjimai, taip pat rengiami griežtesnį 

rizikos vertinimą, valdymą ir finansų institucijų priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai. 

Indonezijos, Japonijos, Jungtinių Valstijų, Kanados, Kinijos, Korėjos, Meksikos, Pietų Afrikos Respublikos, Rusijos, 
Saudo Arabijos, Singapūro, Šveicarijos, Turkijos ir ES valstybių narių: Belgijos, Ispanijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, 
Liuksemburgo, Nyderlandų, Prancūzijos, Švedijos ir Vokietijos atstovai. 
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I skyrius. Finansinės rizikos samprata 

 

I.1. Rizikos kaip organizacijos problemos ir valdymo objekto samprata 

 

Šiuolaikinės ekonominės veiklos aplinka – kintantys reguliuojančių institucijų reikalavimai, 

globalizacija, susijusi su augančia konkurencija, atsirandančios naujos grėsmės - teroras, 

priklausomybė nuo informacinių technologijų, klimato ir demografiniai pokyčiai ir pan. Bet kuris 

verslo sprendimas yra susijęs su rizika. Rizika neišvengiamai egzistuoja bet kurioje struktūroje ir 

stambioje verslo įmonėje, smulkiojo verslo objekto veikloje, labdaros organizacijoje ir t.t. Bet kuriuo 

atveju siekis uždirbti pelną, išbandyti naujas verslo galimybes yra sietinas su sprendimais, kurie 

neišvengiamai susiję su rizika. Gebėjimas identifikuoti ir planuoti riziką bet kuriame versle yra 

vienas iš svarbiausių valdymo funkcijos bruožų. 

Rizika apima įvairiausias veiklos iš esmės bet kurios organizacijos sritis, todėl ir mokslinėje 

literatūroje autoriai pateikia įvairius jos apibrėžimus. Rizika mokslinėje literatūroje apibrėžiama ir 

vertinama įvairiai. Tačiau pirmine ir prigimtine rizikos prasme yra laikomi pavojus ir grėsmė. 

Terminas „rizika“ yra kilęs iš graikų kalbos žodžio ridsikon, ridsa – uola; italų kalba risco – pavojus, 

grėsmė; prancūziškai risque – grėsmė. 

Rizika, siejama su finansiniu turtu, yra pagrindinė finansų ekonomikos sąvoka. Jos 

apibūdinimui paprasčiau iš pradžių išsiaiškinti, kas yra vadinama nerizikinga vertybe. Vertybinis 

popierius, kurio vertė bet kuriuo ateities momentu yra tikrai žinoma, vadinamas nerizikingu. Ar toks 

vertybinis popierius iš tikro egzistuoja? Pavyzdžiui, vienas litas po metų gali būti vertas mažiau nei 

dabar, ir tiksli jo vertė priklauso nuo infliacijos ir galbūt kitų sunkiai apibrėžiamų veiksnių. Galima 

pastebėti, kad dėl psichologinių priežasčių tas pats daiktas gali būti labiau vertinamas šiandien nei po 

kurio laiko. Tačiau ir finansų praktikoje, ir finansų teorijoje dėl įvairių priežasčių yra būtina turėti 

nerizikingą vertybę ir tokia yra laikoma obligacija arba bet kuris kitas vertybinis popierius, 

generuojantis fiksuotas pajamas apibrėžtame ateities laikotarpyje. Nors, griežtai kalbant, obligacija 

nėra visiškai nerizikinga vertybė, nes, pavyzdžiui, ją išleidusi vyriausybė gali bankrutuoti kaip ir bet 

kuri privati bendrovė, ji laikoma esant nerizikinga. Taigi, rizikinga atrodytų esti tokia vertybė, kuri 

nėra nerizikinga, t.y. vertybė su neapibrėžta verte ateityje. Rizikingos vertybės pavyzdys yra 

paprastoji akcija. Tiksliau kalbant rizikinga vadinama tokia finansinė vertybė, kurios kaina ateityje 
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gali būti mažesne už to paties kiekio nerizikingos vertybės kainą tuo pačiu ateities momentu. Taip 

nerizikinga finansinė vertybė tampa rizikingumo atskaitos sistema. Bet kuriuo atveju rizika 

finansiniame kontekste yra sinonimas ateities neapibrėžtumui. 

Iki šiol nėra nusistovėjusio bendro rizikos sampratos aiškinimo, kuris galėtų būti pritaikomas 

įvairiame kontekste. Dažniausiai rizika apibūdinama kaip nepatikimos, nenuspėjamos aplinkos 

išraiška. Nenuspėjamoje aplinkoje gali egzistuoti daugybė suvokiamų ir nesuvokiamų pavojų ir 

grėsmių. Rizikos suvokimas skiriasi priklausomai nuo verslo tipo ar sprendžiamos problemos. 

Tačiau yra trys požymiai, kurie apjungia įvairius rizikos apibrėžimus: 

• rizika visada yra susijusi su neapibrėžtumu dėl ateities; 

• rizika visada vienaip ar kitaip veikia tikslus; 

• rizikos poveikis gali būti teigiamas, t.y. gali sudaryti (nenumatytas) verslo galimybės; 

tačiau gali būti ir neigiamas ― nulemti žalą (nuostolius). 

Visos verslo įmonės susiduria su vienokia ar kitokia rizika, lemiančia jų veiklą bei rezultatus. 

Rizikos valdymas kiekvienoje įmonėje turi būti tapatinamas su akcininkų turto vertės didinimu. 

Visos įmonės susiduria su netikrumu ir iššūkiu įvertinti, kokio lygio netikrumas yra jai priimtinas 

siekiant didinti akcininkų turto vertę. Rizikos valdymas suteikia įmonei priemonių efektyviai valdyti 

netikrumą, pasinaudoti aplinkos galimybėmis, kurti ir didinti vertę. Bet koks akcininkų turto vertės 

pasikeitimas anksčiau ar vėliau įtraukiamas į finansines ataskaitas. Efektyvus rizikos valdymo 

procesas užtikrina ir akcininkų turto vertės didinimą, ir finansinių ataskaitų kokybę, akcininkų 

pasitikėjimą. Tuo atveju, jeigu finansinių ataskaitų kokybė yra prasta, įmonės gali prarasti 

finansavimo šaltinius, investuotojų, visuomenės, klientų ir tiekėjų pasitikėjimą. 

Kiekvienos įmonės, taip pat ir banko, rizikos valdymo organizacinės struktūros gali būti 

skiriamos į dvi dalis: 

1. Strateginė struktūra – banko stebėtojų taryba, valdyba rizikos valdymo komitetai. 

Pagrindinė šių organų funkcija valdant riziką – numatyti rizikos valdymo strategiją ir 

politikos gaires, užtikrinti tinkamas sąlygas struktūriniams banko padaliniams 

siekiant jas įgyvendinti; 

2. Vykdomoji struktūra – tai banko struktūriniai padaliniai. Pagrindinės jų funkcijos – 

įgyvendinti rizikos valdymo strategiją ir politiką. 

 

 
1 paveikslas. Tipinė finansinės rizikos valdymo schema verslo įmonėje 
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Nors rizika dažnai suprantama kaip galimas neigiamas poveikis organizacijos veiklos 

tikslams, kompleksinė rizikos valdymo sistema turi įvertinti ir teigiamus neapibrėžtumų aspektus – 

rizikos teikiamas galimybes. Taip padidinama rizikos valdymo sistemos pridėtinė vertė, aiškiau 

suvokiamos ne tik grėsmės, bet ir su pokyčiais susijusios augimo ir plėtros galimybės. 

Kadangi dėl pačių įvairiausių priežasčių nuolat besikeičiančioje verslo aplinkoje atsiranda 

finansų rinkų neapibrėžtumas, didėja prognozuojamų verslo rezultatų neužtikrintumas (angl. 

uncertainty), finansų institucijų vadovybės yra priverstos nuolat atlikti rizikingus sprendimus. Šiais 

laikais atliekama daug mokslinių tyrimų ateities prognozavimo ir rizikingų sprendimų priėmimo 

problemoms analizuoti. Didelė dalis šių tyrimų skiriama rizikos identifikavimo, analizės bei 

valdymo metodikai kurti. Iš visų verslo rūšių rizikos valdymo aktualumu ypač išsiskiria finansų 

sektorius, kadangi didelė finansų institucijų veiklos dalis yra pagrįsta ateities lūkesčiais ir 

neapibrėžtumu, ir jai daro poveikį daugybė įvairiausių veiksnių. 

 

Priemonių rizikos poveikiui mažinti sudarymas 

Vidinių ir išorinių veiksnių turinčių įtakos konkrečiai rizikos 
rūšiai, nustatymas 

Nustatytų veiksnių įtakos analizė 

Konkrečios rizikos rūšies finansinės apimties nustatymas 

Finansinės būklės nustatymas 
(projekto likvidumas) 

Ekonominio tikslingumo nustatymas 
(kapitalo efektyvumo) 

Leistino rizikos lygio nustatymas 

Atskirų operacijų pagal pasirinktą rizikos lygį analizė 
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I.2. Bankų patikimumas ir rizikos struktūra bei valdymas 

 

Finansų sektoriuje rizikos įvertinimo ir valdymo problema yra itin aktuali, ją reikia spręsti 

siekiant, kad ir pavienio komercinio banko, ir viso bankų sektoriaus veikla būtų saugi bei patikima. 

Bankų veiklos patikimumas yra kritinis banko ir visuomenės interesų sankirtos taškas. Bankas, 

tenkindamas akcininkų interesus, gali imtis rizikingesnių projektų. Tiksliai ir laiku nustatyti bankų 

veiklos riziką, tinkamai ją suvokti ir įvertinti - svarbi bankams ir jų priežiūros institucijoms tenkanti 

užduotis. Finansų institucija, veikdama sudėtingoje rinkos aplinkoje, neišvengiamai susiduria su 

įvairių rūšių rizika. Kadangi rizikos visiškai išvengti neįmanoma, ją reikia tinkamai valdyti. 

Rizikos valdymas yra ūkio subjektų veiksmai, apimantys procedūrų ir priemonių, skirtų 

nuostolio atsiradimo tikimybei ir (arba) įvykio metu atsiradusių nuostolių sumažinimui, numatymą ir 

įgyvendinimą Rizikos valdymas – tai visuose organizacijos lygiuose vykstantis struktūrizuotas, 

suderintas ir nenutrūkstamas procesas, padedantis nustatyti bei įvertinti galimybes ir pavojus, 

turinčius įtakos organizacijos tikslams pasiekti, taip pat leidžiantis priimti sprendimus dėl tam tikrų 

veiksmų. Rizikos valdymas padeda geriau pasiekti rezultatus ir iš esmės sumažina nuostolių 

patyrimo galimybę. Jis taip pat visiškai sumažina organizacijos tikslų neapibrėžtumą. Tinkamas 

įmonės rizikos valdymas turi būtų nenutrūkstamas procesas, glaudžiai susijęs su organizacijos 

strategija ir tikslų įgyvendinimu. Jis apima, analizuoja ir kontroliuoja riziką, susijusią su 

organizacijos praeitimi, dabartimi ir, svarbiausia, su ateities perspektyvomis. Rizikos valdymas 

turėtų būti suprantamas kaip procesas, apimantis 

• rizikos įvertinimą; 

• rizikos sumažinimą iki priimtino lygio; 

• priimtino lygio palaikymą. 

Rizikos valdymas – tai procesas, kuriuo siekiama banko akcininkams ir vadybininkams neviršijant 

priimtinos rizikos maksimizuoti banko pelną. Dabartinės efektyvios bankininkystės finansų valdymo 

esmė – rizikos valdymas, kadangi jai priskiriami tik nuostoliai. Rizikos vertinimas bet kurio ūkio 

subjekto veikloje suteikia galimybių nustatyti rizikingiausias sritis ir į jas sutelkus dėmesį priimti 

atitinkamus sprendimus prognozuojant ateitį. 

Bankininkystėje rizikos valdymas nereiškia jos eliminavimo iš banko veiklos, nes tai yra 

neįmanoma. Tačiau dėl šios priežasties bankai negali tiesiog nieko nedaryti ir susitaikyti su dėl 

rizikos atsirandančiais nuostoliais kaip su neišvengiamybe. Siekdamas, kad jo veikla būtų 

ekonomiškai gyvybinga, bankas yra priverstas turėti tikslą valdyti riziką: organizacija objektyviai 
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žino ir yra numačiusi, kokios rūšies ir apimties rizikos vengti, ir kokiu būdu tai daryti; kokią riziką 

prisiimti, ir kokiomis sąlygomis. Požiūris į neišvengiamą riziką kaip į bankininkystės verslo esmę 

sukuria lygias galimybes konkuruoti bankams tarpusavyje sugebėjimu valdyti riziką su iš to 

atsirandančiomis pasekmėmis – arba optimaliai pelningai investuoti ir skolinti, arba patirti nuostolius 

ir neįgyti konkurencinio pranašumo. Pagrindinis tinkamo investicijų valdymo atsižvelgiant į riziką 

prieštaringumas yra tai, kad tuo pačiu metu negalima ir mažinti rizikos ir didinti pajamų. Banko 

vadovybė privalo nuolat siekti taip valdyti investicijų pelno ir rizikos santykį, kad maksimizuodama 

pajamas pasirinktų tinkamiausią rizikos lygį. 

Rizikos valdymo teorija ir praktika itin sparčiai išsivystė iš esmės per paskutinius tris 

dešimtmečius. Teorija buvo išvystyta iki tokio lygio, kad rizikos valdymas laikomas atskira finansų 

teorijos dalimi, o jos pagrindas – matematiniai modeliai, kurie savo ruožtu tapo ir dar vienos mokslo 

šakos – finansų matematikos - pagrindu. 

Praktinis rizikos valdymas irgi keitėsi iš esmės. Du faktai lėmė tokius pokyčius šį pasikeitimą 

labiausiai. Vienas veiksnys – tai naujos teorijos išvystymas ir spartus jos praktinis pritaikymas. 1970 

m. vykęs spartus Blacko2 – Scholeso3 pasirinkimo sandorio įvertinimo modelio, kaip praktinio 

instrumento, taikymas yra šio proceso pavyzdys, nes Blacko – Scholeso metodika buvo masiškai 

diegiama skaičiuoklėse, įvairiose vertinimo programose kurias taiko finansų profesionalai savo 

versle. Galima drąsiai teigti, kad tai buvo vienas iš didžiausių ekonomikos mokslo laimėjimų 

praeitame amžiuje4. Ši metodika yra pagrįsta stochastinio Browno dalelės judėjimo skystyje ar 

dujose teorija. 1900 m. Louis Bachelier pasiūlė akcijos kainą modeliuoti taikant matematinę 

konstrukciją, kuri vėliau buvo pavadinta Wienerio procesu5, ir gerokai pastūmėjo į priekį jau ilgus 

amžius trukusias pasirinkimo sandorio sąžiningosios kainos paieškas. Po penkerių metų, nieko 

nežinodamas apie L.Bachelier pasiūlymą, Albertas Einsteinas sugalvojo beveik tokią pačią 

matematinę konstrukciją, kuri jam leido įvertinti dalelės judėjimo tam tikra trajektorija tikimybę6. 

Investicinių portfelių valdytojai taiko pasirinkimo sandorių įvertinimo metodiką vertindami 

alternatyvas, o taip pat ir tam, kad padėtų apsisaugoti nuo įvairių rizikos rūšių. Dar vėlesnis šio 

2 Fisher Sheffey Black (1938–1995) – amerikiečių ekonomistas. 
3 Myron Samuel Scholes (g. 1941) – amerikiečių ekonomistas, Nobelio ekonomikos mokslų premijos laureatas (1997 
m.). 
4 Už mokslinius laimėjimus pasirinkimo sandorių įvertinimo srityje M.S.Scholesas ir R.C.Mertonas 1997 m. gavo 
Nobelio ekonomikos mokslų premiją. 
5 Browno judesys suvaidino ryškų vaidmenį �fizikoje ir matematikoje. Piš pradžių jis buvo taikomas mažos dalelės, 
veikiamos daugybės chaotiškų molekulių smūgių, judėjimo skystyje aprašymui. Browno judesys ir standartinis Wienerio 
procesas yra sinonimai. 
6 1921 m. suteikiant A.Einsteinui Nobelio fizikos mokslų premiją, šis jo atradimas buvo paminėtas kartu su reliatyvumo 
ir kvantine teorijomis, o L.Bachelier aukšto įvertinimo negavo net už disertaciją „Spekuliacijos teorija“. 
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proceso pavyzdys yra Heath7 - Jarrow8 - Morton9 modelio analizuojant fiksuotų pajamų vertybinius 

popierius ir skirtingus jų išvestinius instrumentus diegimas praktikoje. Šių mokslininkų darbas buvo 

publikuotas 1990 m.10 ir greitai tapo įprasta rizikingų finansinių instrumentų vertinimo priemone. 

Heath – Jarrow - Morton modelis suteikia galimybę finansų profesionalams įvertinti fiksuotų pajamų 

vertybinius popierius ir apskaičiuoti jiems skirtų apsisaugojimo nuo rizikos – išvestinių priemonių 

kainas. Šis modelis kur kas sudėtingesnis už Blacko - Scholeso modelį, ir specialistams būtina žinoti 

reikalingus parametrus bei interpretuoti gautus rezultatus. 

Didelį postūmį finansinės rizikos valdymui suteikė rizikos vertės (VaR – angl. Value at Risk) 

metodologijos atsiradimas ir plėtotė. Rizikos vertės metodas pirmiausia buvo pritaikytas rinkos 

rizikos įvertinimui. Be to jis gali būti taikomas priimant investicinius sprendimus, prognozuojant 

tikėtinas pajamas atsižvelgiant į riziką; taip pat gali teikti informaciją vertinant investicinius 

sprendimus po investavimo, tai naudinga kuriant prekybos padalinio darbuotojų atlygio už darbą 

taisykles; rizikos vertės metodika tinkama ir integruoto rizikos valdymo sistemoje, apimančioje 

apimant visą verslo finansų instituciją. Rizikos vertės metodika yra apibendrinta (ExVaR – angl. 

Extended Value at Risk) ir taikoma įvertinant kitas rizikas, įskaitant likvidumo riziką, kredito riziką, 

pinigų srautų riziką ir netgi kai kurias operacinės rizikos dalis.  

Apskaita banke yra pagrįsta bankine knyga ir prekybine knyga, kuriose pateikiama 

informacija apie banko turtą ir pan. Prekybos knyga (angl. trading book) įvardijama kaip banko 

finansinių priemonių, naudojamų prekybos tikslais arba siekiant apdrausti kitas prekybos knygos 

pozicijas, balansinės ir nebalansinės pozicijos. Prekybos knygoje įvardyta rizika (angl. trading book 

risk) – tai rinkos rizika, sandorio šalies kredito rizika, atsiskaitymų rizika, prekybos knygos didelių 

pozicijų rizika. Bankinė knyga (angl. banking book) – visos banko balansinių ir nebalansinių 

pretenzijų pozicijos, neįtraukiamos į prekybos knygą. Bankinė knyga (angl. banking book) apima 

visas banko balansinių ir nebalansinių pretenzijų pozicijas, neįtraukiamas į prekybos knygą, t.y., 

kurioms netaikoma aktyvi prekyba. Kadangi banko valdomo turto vertė priklauso nuo įvairaus 

pobūdžio rizikos, tai šiose apskaitos knygose fiksuojami finansinės (ir ne tik) rizikos padariniai 

banko valdomam turtui. 

Finansinės rizikos vertinimas yra orientuotas į bankų valdomo turto (paskolos, obligacijos, 

akcijos, išvestiniai vertybiniai popieriai) ir jo keliamų rizikų identifikavimą bei atsirandančių 

7 David Heath – amerikiečių ekonomistas ir matematikas. 
8 Robert Alan Jarrow – amerikiečių ekonomistas ir matematikas. 
9 Andrew Morton – amerikiečių ekonomistas ir matematikas. 
10 Išsamiau žr. Heath, D., Jarrow, R., Morton, A. Bond pricing and the term structure of interest rates: a discrete time 
approximation. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 25, pp. 419-440, 1990. 
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nuostolių įvertinimą. Remiantis Baselio II-ojo ir III-ojo susitarimų rekomendacijomis dėl bankų 

kapitalo pakankamumo, kurias bankai taiko kasdienėje rizikos valdymo veikloje, finansinė rizika 

skirstoma į pagrindines rūšis11: 

• Kredito rizika. Šiai rizikos rūšiai būdingi skolininko bankroto (nemokumo) įvertinimo 

uždaviniai, kredito rizika pasižyminčių finansinių instrumentų vertės nustatymo 

uždaviniai, potencialių nuostolių įvertinimo, investicijų diversifikavimo ir panašaus 

pobūdžio uždaviniai. 

• Rinkos rizika. Šiai rizikos rūšiai būdingi palūkanų normų, užsienio valiutų kursų, 

vertybinių popierių bei kito turto kainų ir jų pokyčių įtakos turimo finansinio turto kainai 

modeliavimo uždaviniai. Taip pat – potencialių nuostolių VaR (angl. Value-at-Risk) 

įvertinimas. 

• Likvidumo rizika. Šiai rizikai būdingas uždavinys – tinkamai subalansuoti pajamų ir 

išlaidų srautus nuolat besikeičiančioje rinkoje, likvidaus turto poreikio įvertinimo, 

įvertinimo uždaviniai, optimalaus finansinių srautų subalansavimo uždaviniai. 

Operacinė rizika, nepaisant to, kad yra svarbi rizikos dalis ir tampriai susijusi su kitomis rizikos 

rūšimis, nėra priskirtina finansinėms rizikos rūšims. Šiai rizikos rūšiai būdingi vidinių ir išorinių 

procesų tinkamos kontrolės ir veiksmingo valdymo užtikrinimo, potencialių nuostolių įvertinimo 

uždaviniai. 

Šiuo metu bankuose rizika valdoma trimis pagrindiniais metodais: 

• nustatant kapitalo pakankamumą; 

• diversifikuojant investicijas; 

• pasirenkant kuo mažiau rizikingesnius projektų finansavimo kelius (pavyzdžiui, 

išduodamos paskolos, o ne perkamos akcijos). 

Kapitalo rizika reiškia banko mokumo riziką, t.y. parodo, ar realizavusi visą savo turtą finansų 

institucija pajėgtų atsiskaityti su visais kreditoriais ir įvykdyti savo įsipareigojimus. Šios rizikos 

valdymas visiškai priklauso nuo banko turto valdymo ir jo kokybės. Siekiant įvertinti kapitalo riziką, 

banko valdomas turtas yra vertinamas atsižvelgiant į riziką. Akivaizdu, kad turto, įvertinto pagal 

atitinkamos rizikos lygius, vertės suma praktiškai visada yra mažesnė už balanse apskaitomą sumą. 

Be to, bankas turi ir nebalansinių įsipareigojimų, kurie, esant tam tikroms aplinkybėms, turi būti 

įvykdyti. Todėl ir nebalansiniai įsipareigojimai turi būti įvertinti atsižvelgiant į atitinkamus rizikos 

lygius. Kita vertus, per pastarąjį dešimtmetį atsirado tokių investicijų valdymo metodų, kuriais 

11 Bankai susiduria ir su kitomis rizikos rūšimis – atsiskaitymo, reputacijos ir t.t., kurios yra vis labiau detalizuojamos 
tarptautinėje rizikos valdymo praktikoje. 
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siekiama tam pačiam kapitalo lygiui prisiimti kuo daugiau rizikos taip didinant veiklos pelningumą. 

Taigi paklausą tenkino daugiau rinkos dalyvių, prisiimančių įvairių rūšių riziką ir už tai gaudami 

pajamas, tuo pačiu suteikdami bankams galimybę sumažinti kapitalo poreikį. Taip komerciniams 

bankams iš pagrindinių trijų rizikos valdymo funkcijų – įvertinti, priimti ir kontroliuoti – nemenka 

dalimi sumažėja rizikos prisiėmimo funkcija. Vertinant rizikas, su kuriomis susiduria bankai, svarbu 

stengtis jas tinkamai identifikuoti, kaip ir rekomenduojama Baselio II-ajame susitarime. Dėl įvairių 

rizikų atsirandančių nuostolių tikimybiniai skirstiniai yra skirtingi (žr. 2 paveikslą). 

 

2 paveikslas. Tipiniai įvairių rizikos rūšių nuostolių skirstiniai 

Šaltinis: Valvonis, V. Šiuolaikinis kredito rizikos vertinimas banke: paskolų portfelio rizika ir ekonominio kapitalo 
paskirstymas. Pinigų studijos, Lietuvos bankas, psl. 58 - 74, 2006 (2). 
 
Rinkos pozicijos grąžos skirstinys dažnai būna panašus į simetrišką, normalųjį, o kredito pozicijos 

nuostolio skirstinys visada būna asimetriškas ir turi sunkią „uodegą“ (didelės reikšmės įgyjamos 

dažniau nei normaliojo skirstinio atveju)12. Be to, kalbant apie kredito poziciją, dažniausiai 

kreipiamas dėmesys tik į nuostolio pasiskirstymą: apskaitant kredito poziciją kaupimo principu13, jos 

maksimali vertė ribojama nominaliu dydžiu ir negali būti didesnė už šią sumą (pelnas ribotas). 

Blogiausiu atveju nuostolis dėl negrąžintos paskolos gali prilygti visai kredito apimčiai (nuostolis 

ribotas, tačiau neproporcingai didelis, palyginti su galimu pelnu, dėl kurio ir prisiimama rizika)14. 

Rinkos pozicijos vertė gali mažėti iki 0 (nuostolis ribotas) arba neribotai didėti (pelnas neribotas). 

12 Išsamiau apie tikimybinius skirstinius ir kitas tikimybių teorijos sąvokas žr., pavyzdžiui, Kubilius, J. Tikimybių teorija 
ir matematinė statistika. Vilnius, 1996. 
13 Kaupimo principas – tai vienas svarbiausių apskaitos nuostatų, kuriuo reikalaujama, kad ūkiniai faktai apskaitoje būtų 
fiksuojami tada, kai jie įvyksta: uždirbamos pajamos turi būti registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o jas uždirbant 
patirtos sąnaudos tada, kai jos faktiškai patiriamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą. 
14 Išsamiau apie kredito ir rinkos rizikos palyginimą žr. FSI Connect Tutorial “Credit Risk Components”, 2005a. 

Nuostolis 

Tikimy-
binis 
tankis 

Operacinė rizika (įvykio 
rizika) 
Rinkos rizika 
Kredito rizika 
(mažmeniniai 
skolininkai) 
Kredito rizika (įmonės) 
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Lyginant tarpusavyje kredito rizikos nuostolio tikimybinius skirstinius, matyti, kad 

mažmeninių paskolų portfeliui, palyginti su paskolų įmonėms portfeliu, būdingas didelis skaičius 

paskolų nuotolių, tačiau šių nuostolių suma mažesnė. Vadinasi, paskolų įmonėms portfelis labiau 

koncentruotas – nuostolių gali pasitaikyti mažiau nei teikiant mažmenines paskolas, tačiau jie daro 

didesnę įtaką. Mažmeniniams klientams suteiktų paskolų portfelis kredito rizikos atžvilgiu yra 

homogeniškesnis, todėl šių paskolų netikėti nuostoliai mažesni nei paskolų įmonėms nuostoliai, taigi 

mažesnis ir kapitalo poreikis šiems nuostoliams padengti. Tačiau tikėtini nuostoliai yra didesni. 

Priešingai, įmonėms suteiktos paskolos nėra tokios homogeniškos, todėl jų netikėti nuostoliai 

didesni nei paskolų, suteiktų mažmeniniams klientams, o tikėtini nuostoliai mažesni. Be to, 

individualiems klientams suteiktų paskolų nuostoliai įsipareigojimų nevykdymo atveju didesni 

(išskyrus būsto paskolas), o koreliacija tarp šių paskolų rizikos gerokai mažesnė nei tarp paskolų 

įmonėms rizikos15. 

Operacinės rizikos nuostolio tikimybinio skirstinio kreivė gerokai skiriasi ir nuo kredito, ir 

nuo rinkos rizikos nuostolio skirstinių: mažai nuostolingų įvykių pasitaiko dažniausiai, o 

nuostolingiausių įvykių – rečiausiai. 

Remiantis Baselio II-uoju susitarimu dėl kapitalo pakankamumo rekomenduojama, kad už 

visų rūšių rizikos valdymą būtų atsakingas vienas struktūrinis padalinys, pavyzdžiui, rizikos 

valdymo departamentas, kurį sudarytų keli specializuoti skyriai (kredito, rinkos, operacinės rizikos 

valdymo ir kt.). 

Atsižvelgiant į bankų veiklos pobūdį, formuojant bankų priežiūros sistemą daugiausia 

dėmesio skiriama banko kredito rizikos valdymui, kaip didžiausiam sėkmingos banko veiklos 

sutrikimų šaltiniui, nes ji kaip sandorio šalies patikimumo rizika atsiranda visuose sandoriuose. 

Kredito rizika dominuoja daugelio finansų sektorių priežiūros tarnybų direktyviniuose nuostatuose 

bankų veiklai, ši rizikos forma yra ir Baselio I16 minimalaus kapitalo formavimo poreikio nustatymo, 

ir Baselio II-ojo susitarimo dėl kapitalo pakankamumo pagrindas. 

Vertinant komercinio banko finansinę riziką neatsižvelgiama tik į nenugalimą jėgą17, 

apibūdinančią nepaprastas aplinkybes, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors 

priemonėmis pašalinti. Tokias kliūtis gali sukelti šie įvykiai: 

15 Išsamiau žr. Basel Committee on Banking Supervision. The Internal Ratings-Based Approach. Supporting Document 
to the New Basel Capital Accord, January 2001. 
16 Išsamiau žr. Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements, Basel. International 
Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, July 1988, http://www.bis.org/publ/bcbs04a.pdf. 
17 Force majeure prancūzų kalboje reiškia dominuojančią jėgą. Kitaip tariant, tai – nuo sandorio šalies valios 
nepriklausantis įvykis, nepaprastos aplinkybės, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors 
priemonėmis pašalinti. Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse tiesiogiai įtvirtinta, kad nenugalima jėga yra sutartinių 

 19 

                                                 



• karas (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maištai ir revoliucijos, piratavimas, 

sabotažas; 

• stichinės nelaimės: smarkios audros, ciklonai, žemės drebėjimai, jūrų ar upių potvyniai, 

žaibai; 

• sprogimai, gaisrai, mašinų, gamybinių pastatų ir kurių nors (arba visų) vidaus 

komunikacijų sunaikinimas; 

• boikotai, streikai, lokautai, nespartus darbas kaip streiko forma, gamybinių ar 

administracinių pastatų užėmimas bei darbo sustabdymas šalies, prašančios atleisti nuo 

įsipareigojimų, įmonėje; 

• teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai. 

Galima išskirti tris pagrindines tendencijas, pastebėtas finansų rinkose paskutiniais 

dešimtmečiais, t.y. kapitalo srautų ir finansinių sandorių dereguliacija; didėjantis bankų ir kitų verslo 

organizacijų priežiūros lygis; ir technologiniai laimėjimai. Šios tendencijos buvo keletas iš veiksnių, 

lėmusių finansinių institucijų pagrindinius tolesnės plėtros uždavinius: 

• patikimas ekonominio kapitalo konsolidavimas, apimantis visas finansų institucijos 

verslo dalis ir visas pagrindines rizikos rūšis; 

• rizikos valdymo proceso plėtra siekiant identifikuoti ir aprėpti naujas patiriamos rizikos 

rūšis. 

Dereguliacija finansų rinkose lėmė gana spartų universalių finansinių institucijų formavimąsi, kurios 

teikė draudimo, turto valdymo, komercinės ir investicinės bankininkystės paslaugas. Finansinių 

paslaugų koncentravimąsi įtakojo ir intensyvėjusi konkurencija bei spartus informacinių 

technologijų vystymasis. Toks visų finansinių paslaugų teikimo sutelkimas į dideles ir sudėtingos 

struktūros finansų institucijas lėmė poreikį valdyti visos organizacijos patiriamą bendrą finansinę ir 

nefinansinę riziką. Todėl natūraliai atsirado poreikis įvertinti bendrą konsoliduotą tokios finansų 

institucijos ekonominį kapitalą (ar jo poreikį), apimantį visas finansinės veiklos dalis ir pagrindines 

rizikos rūšis. 

Tebesitęsianti finansų rinkų plėtra lemia operacinės rizikos ir kitokių rizikos rūšių, iš kurių 

reikšmingiausia sisteminės viso bankų sektoriaus rizika, svarbos didėjimą lyginant su tradicinėmis 

rinkos, likvidumo ir kredito rizikomis. 

prievolių pasibaigimo ir atleidimo nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą pagrindas. Pagal 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996m. liepos 15 d. nutarimą Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant 
nenugalimos jėgos (pranc. force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“, „force majeure" sąvoka apibūdinamos 
nepaprastos aplinkybės, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti. 
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Baselio komiteto dokumente „Sound Practices for the Management and Supervision of 

Operational Risk“18 konstatuojama, kad, rizikos valdymą sudaro keturios dalys: identifikavimo, 

įvertinimo, monitoringo ir kontrolės. Konsultaciniame Baselio komiteto dokumente „Principles for 

the Management and Supervision of Interest Rate Risk”19 teigiama, kad patikima sistema turi atlikti 

rizikos matavimą, monitoringą, kontrolę ir atskaitomumą. Finansinių rizikų valdymo kitimo procesai 

yra neišvengiamai įtakojami raidos tendencijų finansų rinkose ir priežiūros institucijų reakcijos į 

atsirandančius naujus poreikius. Finansinių rizikų identifikavimas artimiausioje ateityje vystysis 

naujų rizikos rūšių analizės kryptimi, kadangi naujos rizikų rūšys turi vis didesnį poveikį bankų 

veiklai ir rezultatams. Finansų rinkų priežiūros institucijų veikloje yra išskirtos trys pagrindinės 

rizikų rūšys, t.y. rinkos, kredito ir veiklos rizikos. Tačiau tai nėra visaapimantis rizikų supratimas, o 

ir ribos tarp atskirų rizikos rūšių tampa sunkiai identifikuojamomis20. Paskutiniu metu susiformavo 

bent jau dalies tyrėjų ir praktikų požiūris, kad ateityje mažės pastangos paskirstyti atsiradusius 

nuostolius tarp skirtingų rizikų rūšių, ribos tarp jų taps dar mažiau pastebimos, nes stambios finansų 

institucijos laikysis atsakingesnio požiūrio į rizikos valdymą. Dėl šių tendencijų atsiranda poreikis ir 

uždavinių toliau kiekvienai rizikos rūšiai adaptuoti rizikos matus, detalizuoti jų tarpusavio 

priklausomybę ir kitas rizikos valdymo metodologijas. 

 

I.3. Pagrindinės finansinės rizikos vertinimo priemonės 

 

Skirtingų finansinių rizikų įvertinimo problema šiuo metu yra nevienodai išspręsta. Galima 

teigti, kad kol kas rizikos valdymo specialistams sudėtingiausia tiksliai įvertinti operacinės rizikos 

padarinius. Didžiausias sutarimas yra rinkos rizikos įvertinimo srityje, kur patikimiausiu metodu 

pripažįstamas rizikos vertės vertinimas taikant Monte Carlo simuliacijas21 (testavimas nepalankiomis 

sąlygomis) arba istorinių duomenų metodus (įverčių nustatymas taikant statistinės analizės 

metodus). Tačiau kredito rizikos įvertinimo problemos nėra iki galo išspręstos ir nesutariama, kokiu 

būdu geriausia įvertinti šią rizikos rūšį. Dažniausiai bankai pasirenka vieną iš šių trijų metodų: 

struktūriniu modeliu pagrįstą metodologiją, aktuarinį (nuostolių) modelį arba makroekonominį 

18 Išsamiau žr. http://www.bis.org/publ/bcbs96.htm. 
19 Išsamiau žr. http://www.bis.org/publ/bcbs108.htm. 
20 Galima pagrįstai teigti, kad visos finansų institucijų prisiimamos rizikų rūšys yra jų veiklos arba operacinė rizika. 
21 Monte Carlo metodas (arba Monte Carlo eksperimentas) – skaičiavimo algoritmas, atliekamas kompiuteriais, pagrįstas 
statistiniu modeliavimu, kai pakankamai daug kartų taikoma atsitiktinio dydžio imtis statistiniams skaičiavimams. Šio 
metodo pradininkai – von Neumannas ir Ulamas. John von Neumann (originalus vardas ir pavardė – János Neumann) 
(1903-1957) – žydų kilmės vengrų ir amerikiečių matematikas, didžiąją gyvenimo dalį praleidęs JAV. Stanislaw Marcin 
Ulam (1909-1984) – lenkų ir žydų kilmės amerikiečių matematikas. 
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modelį. Operacinės rizikos įvertinimo metodologija yra vis dar sparčiai besiplėtojanti. Kita vertus, 

mokslinėje literatūroje pabrėžiama, kad ateityje bus plėtojamos ne tik atskirų rizikos rūšių 

metodologijos, bet ir turėtų atsirasti naujas siekis šias metodologijas apjungti į „universalią rizikos 

vertės“ metodologiją, nors ir nežinia, kada tai galėtų įvykti. Kaip operacinės rizikos rūšies, 

monitoringo rizikos valdymo proceso dalis jau šiuo metu kai kuriose finansų institucijose užima 

svarbiausią vietą, pavyzdžiui, investicinių fondų valdyme. Finansų institucijų veiklos stebėsena (ir 

priežiūros institucijų, ir pačių rinkos dalyvių sekančių visą aktualią informaciją) pasiekė tokio lygio 

operatyvumą, kad kai kuriais atvejais tai turi įtakos sisteminės rizikos padidėjimui. Šis reiškinys 

didžiąja dalimi yra paaiškinamas informacijos prieinamumu rinkos dalyviams: daugelis jų tuo pačiu 

metu gauna informaciją, tokiais pačiais metodais įvertina riziką, reaguoja remdamiesi tokiais pačiais 

investicijų valdymo principais. 

Bankų ir kitų kredito įstaigų, kaip gyventojų ir įmonių indėlius priimančių institucijų, 

patikimumas yra socialiai svarbi problema visuomenei. Dėl šios priežasties sėkmingai bet kurios 

indėlius priimančios institucijos veiklai nepakanka vien tik fakto, kad priežiūros institucija ją vertina 

kaip patikimą banką. Dar vienas svarbus veiksnys – banko reputacija visuomenėje, t.y., svarbu, ar 

banką patikimu laiko visuomenė, kuri nebūtinai gali būti finansiškai išprususi. Todėl jau senokai 

tapo įprasta, kad bankai ne tik priežiūros institucijai, bet ir viešai teikia savo veiklos finansines 

ataskaitas, jose detalizuoja finansinę informaciją ir atskleidžia tam tikrus rodiklius, kuriais remiantis 

galima spręsti apie banko veiklos patikimumą. Finansinės ataskaitos išsamumas, išorės auditoriaus 

išvados, žiniasklaidos pranešimai ir netgi bankų taikomų palūkanų normų indėliams lygis 

visuomenei gali tapti rimtais signalais apie jų patikimumą. Bankų veiklos ir jos priežiūros praktikoje 

yra nusistovėję statistiniai rodikliai, kuriais galima įvertinti visą bankų veiklos rizikingumo lygį, 

priklausantį nuo prisiimamos visų rūšių rizikos, valdomo turto ir nuo turimo banko kapitalo. Taip pat 

yra nustatytos didžiausios toleruotinos kai kurių atskirų rūšių keliamiems ribos, dar vadinamos 

limitais. Pagrindiniai šiuo metu galiojantys Lietuvos komercinių bankų veiklos riziką apibūdinantys 

normatyvai, kuriuos bankai skelbia viešai savo finansinėse ataskaitose, yra šie: 

• Kapitalo pakankamumo normatyvas. Banko skaičiuotino kapitalo ir turto (aktyvų) bei 

nebalansinių įsipareigojimų, įvertintų pagal riziką santykis, turi būti ne mažesnis kaip 

8%. 

• Likvidumo normatyvas. Banko likvidaus turto santykis su einamaisiais įsipareigojimais 

negali būti mažesnis negu 30%. 
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• Maksimalios atviros pozicijos užsienio valiuta ir tauriaisiais metalais normatyvas. 

Lietuvoje leidžiamas bendrosios (išskyrus eurus) atviros pozicijos dydis - ne daugiau kaip 

25% banko kapitalo, o vienos valiutos (išskyrus eurus) ar tauriųjų metalų atviros 

pozicijos dydis - ne daugiau kaip 15% banko kapitalo. Šis rodiklis patvirtintas Lietuvos 

banko valdybos 2006 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 138 „Kapitalo pakankamumo 

skaičiavimo bendrosios nuostatos“. Leidžiamas maksimalios bendrosios (išskyrus eurus) 

atviros pozicijos dydis – ne daugiau kaip 25%, o vienos valiutos (išskyrus eurus) ar 

tauriųjų metalų maksimalios atviros pozicijos dydis – ne daugiau kaip 15% banko 

kapitalo. Didelės šio rodiklio reikšmės liudija apie per didelę banko veiklos tam tikra 

valiuta (ar tauriaisiais metalais) koncentraciją bei aukštą užsienio valiutos kurso riziką. 

• Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvas. Paskolų suma vienam 

skolininkui neturi viršyti 25% banko kapitalo. 

• Didelių paskolų normatyvas. Banko suteiktų didelių paskolų bendroji suma neturi 

viršyti 800% banko kapitalo. 

• Kiti normatyvai ir apribojimai: 

o banko investicijos į žemę ir kitą nekilnojamąjį turtą negali viršyti 5% banko 

perskaičiuoto kapitalo. 

o bendra banko investicijų į kitų įmonių akcijas ar kapitalą suma (ne didesnė kaip 40% 

banko kapitalo). Netaikoma banko investicijoms į kredito ir finansų institucijų akcijas 

ar kapitalą; 

o banko investicijų į vienos įmonės akcijas ar kapitalą suma (ne didesnė kaip 10% 

banko kapitalo. Šis apribojimas taikomas banko investicijoms į kredito ir finansų 

institucijų akcijas ar kapitalą. 

o bankui draudžiama įsigyti įmonės, kuri valdo šio banko akcijų paketą, akcijų ar būti 

tos įmonės bendrasavininkiu. 

o bankas gali skolinti su banku susijusiems asmenims ne daugiau kaip 10% banko 

kapitalo. 

o banko pagrindinis kapitalas negali būti mažesnis nei 5 mln. eurų litų ekvivalentu. 

o kiti. 

Be to, priežiūros institucija teisės aktais gali nustatyti naujus normatyvus, kurie neprieštarauja 

Baselio bankų priežiūros komiteto rekomendacijoms ir Europos Sąjungos direktyvoms ar Lietuvos 

Respublikos teisės aktams. Bankų patikimumo vertinimo sistemos: 
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1. vidinio vertinimo sistemos: bendrieji finansiniai rodikliai (RoE, RoA, kiti pelningumo 

rodikliai, likvidumo rodikliai ir kt.). 

2. išorinio vertinimo sistemos: 

a) bankiniai rodikliai (paskolų portfelio dydis ir kokybė, finansavimo spraga, neveiksnių 

paskolų dalis ir kt.); 

b) reitingų agentūrų reitingai („Moody’s Investors Service“, „Standard&Poor’s“, „Fitch 

Ratings“ ir kitų); 

c) testavimo nepalankiomis sąlygomis metodika. 

 

Svarbiausios charakteristikos, apibūdinančios atskiro banko patikimumą, yra susijusios su turimu 

kapitalu, valdomo turto kokybe ir makroekonomine aplinka. Pagrindiniai bankų patikimumo 

vertinimo kriterijai: 

• kapitalo pakankamumas: kapitalas/turtas; kapitalas/techniniai rezervai; lygio 

kapitalas/turtas; 

• turto kokybė: nuosavybė/turtas; neveiksnios paskolos/visos paskolos; atskirų sektorių 

paskolos/visos paskolos; neveiksnios paskolos/akcinis kapitalas ir rezervai; 

• pelningumas: RoE, RoA, grynasis pelnas/pajamos, kiti rodikliai; 

• vadybos įvertinimas: turtas/darbuotojų skaičius; pelnas/darbuotojų skaičius; kiti 

kokybiniai rodikliai; 

• likvidumas: likvidus turtas/įsipareigojimai; likvidus turtas/einamieji įsipareigojimai; 

finansavimo spraga (paskolos-indėliai/indėliai); įsipareigojimų trukmė; 

• jautrumas rinkos rizikai: atvirosios pozicijos dydis užsienio valiuta; 

• bankininkystės sektoriaus išsivystymas: bankų turtas/BVP, indėliai/BVP, bankų 

skaičius/gyventojų skaičius. 

 

Strateginis rizikos įvertinimas – tai procesas, kurio metu nustatoma, įvertinama ir pagal 

prioritetus apdorojama rizika bei nustatomi kritinės rizikos metodai. Visa apimantis rizikos 

įvertinimas padeda apsisaugoti nuo veiklos neapibrėžtumo, taip pat užtikrinantį tinkamą, efektyvią ir 

aiškią valdymo kontrolę. Atliekant strateginį rizikos vertinimą organizacijoje, būtina 

• suprasti esamos rizikos struktūrą, įvardyti ir nustatyti pagrindinės rizikos prioritetus; 

• suskirstyti riziką pagal organizacijos tikslus ir strategijas; 

• suprasti, kaip rizika valdoma dabar ir kaip gali būti patobulintas rizikos valdymas;  
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• pagilinti žinias ir bendravimą rizikos tema tarp organizacijos skyrių ir filialų; 

• suprasti rizikos poveikį kiekvienam verslo procesui; 

• nustatyti ir įdiegti, kur reikalinga, geriausią rizikos sumažinimo metodą; 

• pagerinti informaciją apie riziką, kad ja remiantis būtų galima priimti verslui svarbius 

sprendimus ir kontroliuoti išteklių paskirstymą; 

• įvertinti (išmatuoti) grąžą investavus į rizikos valdymą ateityje. 

Priežiūros institucija reguliariai tikrina banko patikimumo vertinimo procesą ir atskirus jo elementus 

(banko taikomus patikimumo vertinimo metodus, jų taikymo pagrindimą, naudojamus duomenis, 

reguliarumą, atskaitomybę, nepriklausomybę, mastą, rezultatus ir veiksmus, atsižvelgiant į gautus 

rezultatus), siekdamas įvertinti, ar banko patikimumo vertinimo procesas atitinka šių nuostatų 

reikalavimus, banko taikomos vidaus reitingų sistemos ir procesai yra patikimi ir atitinka Lietuvos 

banko patvirtintų Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų IV skyriaus II skirsnio 

reikalavimus (žr. (31) formulę). 

 

Finansinės rizikos valdymo etapų turinys 

1. Rizikos planavimas. Planavimas – tai banko pasirengimas rizikos valdymui, kurio metu 

yra nustatomos veiksmų sekos, paskiriami darbuotojai ir padaliniai, atsakingi už tam 

tikras sritis, sudaromos sąlygos nuolatiniam išorinių ir vidinių duomenų, reikalingų 

rizikos valdymo procesui stebėti ir tobulinti, rinkimui. 

2. Rizikos identifikavimas. Remiantis statistine informacija, praeities duomenimis, 

praktinėmis žiniomis ir sukaupta patirtimi, sudaromas grėsmių sąrašas. Taip grėsmės gali 

būti sugrupuotos į grupes, priklausomai nuo to, kokias grupių veiklos sritis grėsmės 

veikia ir kokių gali turėti didžiausių neigiamų pasekmių. Šie sąrašai turi būti nuolat 

peržiūrimi ir papildomi. Svarbu, kad nustačius problemas būtų galima pereiti prie 

konkrečių veiksmų. 

3. Rizikos įvertinimas. Tai tikimybės nustatymas, kad konkreti grėsmė gali paveikti 

konkrečias veiklos sritis ir sukelti nepageidaujamus padarinius. Rizikos įvertinimas gali 

būti kokybinis – rizika vertinama ne skaičiais ar procentais, bet tik sąvokomis (maža, 

vidutinė, didelė) ir dėl to tikslių rezultatų nėra pasiekiama ir kiekybinis – metodas, kuriuo 

gaunami tikslūs duomenys apie galimas rizikas. Pastarasis metodas gerokai efektyvesnis 

nei pirmasis, rizika tampa visiškai valdoma, galima tiksliai ir greitai prognozuoti jos 

poveikį, įvertinti tai finansiškai ir pasirinkti geriausią rizikos valdymo būdą. 
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4. Rizikos valdymo priemonių parinkimas. Tai toleruotinų ir netoleruotinų rizikų atrinkimas 

bei būdų ir priemonių, užtikrinančių efektyvią apsaugą nuo jų, parinkimas. Svarbu, kad 

rizikos valdymo priemonės sąnaudos būtų mažesnės už pačios rizikos keliamus 

potencialius nuostolius. Taip pat svarbu, kad rizikos valdymo priemonė būtų patikima ir 

nesukeltų kitos, nevaldomos rizikos. 

5. Rizikos kontrolė. Dažniausiai realūs procesai skiriasi nuo numatytų bei reglamentuotų, 

todėl svarbu atlikti atitinkamus koregavimus prieš kitą ciklą, kad atsiradę nukrypimai 

neiškraipytų valdymo proceso. 

Toliau pateikiama rizikos apdorojimo iš esmės bet kurioje organizacijoje ar jos padalinyje etapų seka 

ir schema: 

 

3 paveikslas. Pagrindiniai rizikos valdymo ciklai ir etapai verslo įmonėje 
 

 
 

Siekiant nuolat užtikrinti banko veiklos saugumą, vidaus kontrolė turi būti nenutrūkstama ir 

neatskiriama banko kasdienės veiklos dalis. Joje turi dalyvauti ir jai daryti įtaką visi banko 

darbuotojai. Todėl svarbu, kad banke būtų sukurta aplinka, pabrėžianti vidaus kontrolės būtinumą, o 

kiekvienas banko darbuotojas gerai suprastų savo svarbą ir vietą vidaus kontrolės procese. Finansų 

institucijos vidaus kontrolės rūšys: 

• išankstinė kontrolė - organizacinių priemonių sistema, užkertanti kelią piktnaudžiavimui, 

klaidoms, klaidingų duomenų įtraukimui į apskaitą ir finansines ataskaitas; 

Rizikos veiksnių identifikavimas  
 

Rizikos profilio sprendimas 
 

                       Galimybių plėtojimas 
 

                  Strategijos pasirinkimas 
 

               Poveikio ir tikimybės vertinimas 
 

                         Rizikų reitingavimas 

Monitoringas 
 

Reguliavimas 
 

Įvertinimas 

Rizikos nustatymas Rizikos vertinimas 

Rizikos auditas Valdymas 
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• specialioji (momentinė) kontrolė - netikėtas patikrinimas, atliekamas operacijų metu ar 

jiems tuoj pat pasibaigus; 

paskesnioji kontrolė, kuri yra skirta klaidoms, atsiradusioms apskaitoje ar finansinėse ataskaitose 

pašalinti ar taisyti. 

Rizikos valdymo sistema turi įvertinti ir vidaus (banko organizacinės struktūros 

sudėtingumas, banko veiklos pobūdis, banko darbuotojų kvalifikacija ir pan.), ir išorės (ekonomikos 

konjunktūra, pokyčiai, susiję su atskiromis ekonominės veiklos rūšimis, technologinė pažanga ir 

pan.) veiksnius; apimti išmatuojamą ir neišmatuojamą riziką; išskirti, kuri rizika gali būti 

kontroliuojama, o kuri ne; sudaryti sąlygas nustatyti, įvertinti, stebėti ir kontroliuoti tiek atskiras 

rizikos rūšis (kredito, rinkos, likvidumo, operacinę, teisinę, reputacijos ir kitą), tiek bendrą banko 

patiriamą riziką; įvertinti, ar rizikos valdymo ir vidaus kontrolės sistemos sąnaudos neviršija jos 

teikiamos naudos. Be to, turi būti vertinama ne tik jau atliekamų operacijų, bet ir preliminariai 

įvertinta numatomų teikti naujų paslaugų (tiek bankui, tiek rinkai) rizika. 

Viena iš svarbiausių efektyvios vidaus kontrolės sistemos sąlygų – tinkamas darbuotojų 

funkcijų atskyrimas, t.y. turi būti vengiama interesų konfliktų. Banko valdymo organai ir atitinkamų 

struktūrinių padalinių vadovai turi užtikrinti, kad būtų atskirtas teisių atlikti finansines ir ūkines 

operacijas suteikimas, jų vykdymas, įtraukimas į apskaitą ir saugojimas. Be to, priežiūros institucija 

reikalauja, kad galimos interesų konfliktų veiklos sritys turi būti nustatytos, jų skaičius sumažintas 

iki minimumo, jas atidžiai turi stebėti nepriklausomas asmuo, t.y. asmuo, nesusijęs su interesų 

konfliktų sritimis. Kiekviena darbuotojo užduotis turi būti aiški, logiška, o teisės, pareigos ir 

atsakomybė aptartos ir suderintos. Banko darbuotojo atsakomybė suprantama kaip etikos ir teisės 

kategorija, apibrėžianti specifinį socialinį ir moralinį teisinį asmens santykį su savo darbdaviu – 

banku - ir su visuomene, kuriam būdingas savo moralinės ir teisės normų vykdymas. Atsakomybės 

kategorija nusako, kiek asmuo sugeba ir gali būti savo veiksmų subjektas: sąmoningai, apgalvotai ir 

savo noru vykdyti tam tikrus reikalavimus ir spręsti jam patikėtus užduotis; teisingai pasirinkti ir 

pasiekti tam tikra rezultatą. Į šią kategoriją patenka ir su tuo susijusios teisumo bei kaltumo 

galimybės pritarti asmens poelgiams ar juos pasmerkti, sprendimai dėl darbuotojo apdovanojimo ar 

nuobaudos. Efektyvi vidaus kontrolės sistema reikalauja, kad banke veiktų patikimos informacinių 

technologijų sistemos, kurios apimtų visas reikšmingas banko veiklos sritis. Turi būti užtikrinta 

saugi ir nenutrūkstama šių sistemų, ypač susijusių su duomenų kaupimu, apdorojimu ir naudojimu, 

veikla, parengti jų veiklos tęstinumo planai ir pasiruošta įvairiems ypatingiems atvejams. Banko 

vidaus kontrolę sudaro: 
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• kontrolės aplinka, t.y. sąlygos vidaus kontrolei funkcionuoti, drausmei palaikyti, banko 

darbuotojams atlikti savo funkcijas; 

• apskaitos sistema, t.y. veiksmai informacijai apie finansines ir ūkines operacijas apdoroti 

ir finansiniams įrašams pagrįsti;  

• kontrolės procedūros - atliekamų operacijų sankcionavimas, fiksavimas apskaitos 

dokumentuose, apskaitos dokumentų pasirašymas, visų ūkinių operacijų įtraukimas į 

apskaitos registrus, netikėti patikrinimai ūkinių/finansinių operacijų metu ar iš karto joms 

pasibaigus, grynųjų ir negrynųjų pinigų inventorizavimas, tinkamų darbuotojų parinkimas 

ir atestavimas, duomenų bazės kontrolė, vidaus kontrolės vertinimas ir pan. 

Banko vidaus kontrolę atlieka vidaus audito padalinys. Vidaus kontrolės sistemos vidaus auditą turi 

atlikti nepriklausomas banko padalinys, kuriam pavestos tokios funkcijos, turintis tinkamą 

kvalifikaciją ir kompetenciją. Viena iš vidaus audito funkcijų – stebėti vidaus kontrolės sistemą, 

tiesiogiai informuoti audito komitetą ir (arba) banko vadovus apie pastebėtus trūkumus arba 

pažeidimus. 

Kontrolės funkcija kaip rizikos valdymo proceso sudėtinė dalis turi tapti tradicinės finansų 

institucijos vadybos sudėtine dalimi aukštesniajame struktūros lygmenyje. Rizikos valdymo 

kontrolės funkcija ir priimami sprendimai, kaip reakcija į prisiimamas rizikas, turi apimti visą 

finansų instituciją. Vidaus kontrolės sistema turi apimti šias vidaus kontrolės procedūras: ataskaitas 

banko tarybai ir valdybai, tinkamą banko struktūrinių padalinių veiklos kontrolę, banko turto 

apsaugą, nustatytų limitų laikymąsi ir nukrypimų nuo jų tikrinimą, teisių atlikti operacijas suteikimą 

bei duomenų palyginimą ir tikrinimą. Šiose nuostatose taip pat pabrėžiama, kad vidaus kontrolės 

sistemos veiksmingumas priklauso nuo to, kaip sėkmingai atskiriamos darbuotojų funkcijos, t.y. turi 

būti atskirtas teisių suteikimas atlikti operacijas, jų vykdymas, įtraukimas į apskaitą ir turto 

saugojimas. 

Nemažiau svarbus vaidmuo už rizikos valdymą bei kontrolės procedūras banke tenka ir 

informacinei sistemai. Siekiant informacinio tikslo, banko vidaus kontrolės sistema turi garantuoti 

patikimos ir tinkamos vidaus bei išorės informacijos pateikimą laiku ir reikiama forma. Banko 

informacinė sistema turi apimti visas reikšmingas banko veiklos sritis, būti saugi bei parengta 

įvairiems ypatingiems atvejams. Taip pat turi būti užtikrintas tinkamas informacijos perdavimas „iš 

apačios į viršų“, „iš viršaus į apačią“ ir tuo pačiu valdymo lygiu. 

Siekiant užtikrinti banko vidaus kontrolės sistemos veiksmingumą, ji turi būti vertinama ir 

nuolat, ir periodiškai. Bankui nustačius konkrečius vidaus kontrolės sistemos trūkumus, svarbu 
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nedelsiant imtis veiksmingų priemonių jiems pašalinti. Kurdami, palaikydami ir plėtodami savo 

vidaus kontrolės sistemas, bankai turėtų glaudžiai bendradarbiauti su priežiūros institucija. Viena iš 

bendradarbiavimo formų – dvišaliai susitikimai, organizuojami bet kurios iš šalių iniciatyva. 

Visoms finansinės rizikos rūšims vertinami ir formuojami atidėjiniai (angl. provisions). 

Atidėjiniai – tai neapibrėžto laiko ar sumos įsipareigojimai, sudaromi, jei dėl praeities įvykio bankas 

turi dabartinį įsipareigojimą, kai tikėtina, kad įsipareigojimui padengti bus reikalingos išmokos, bei 

įsipareigojimų suma gali būti pakankamai tiksliai įvertinta. Šį banko balanso straipsnį sudaro 

atsargos potencialiems nuostoliams ateityje: atidėjiniai restruktūrizavimui, nebaigtoms teisinėms 

byloms ir mokestiniams ginčams, pensijoms ir kitoms išmokoms darbuotojams, kreditavimo 

įsipareigojimams ir garantijoms (specialieji atidėjiniai), kiti atidėjiniai (balansas, įsipareigojimų, 

nuosavybės ir mažumos nuosavybės dalis) (angl. balance sheet, liabilities and equity side). Tipinė 

banko rizikos valdymo organizacinė struktūra pateikta 4 paveiksle. 

 

 

4 paveikslas. Tipinė banko rizikos valdymo organizacinė struktūra 
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    - funkciniai ryšiai,  - informaciniai ryšiai. 
Šaltinis: Valvonis, V. Kredito rizikos valdymas banke. Pinigų studijos, Lietuvos bankas, psl. 57 - 82, 2004 (4). 
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II skyrius. Kredito rizikos valdymas 

 

II.1. Nemokumo apibrėžimas ir jo vieta teisės aktuose 

 

Vienas iš aktualiausių ir sudėtingiausių finansų institucijos veiklos aspektų yra kredito rizika 

(angl. credit risk, default risk) ir tinkamas jos valdymas. Trumpai kredito riziką galima apibrėžti kaip 

finansinių rizikų rūšį, atsirandančią dėl finansinius įsipareigojimus prisiėmusios sandorio šalies 

nesugebėjimo ar nenoro to padaryti sutartyje numatytomis sąlygomis. Finansų institucijose kredito 

rizika suprantama kaip tikimybė, kad sandorio šalis nesugebės atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka. 

Pagal Baselio II kapitalo susitarimo nuostatose pateiktą kredito rizikos apibrėžimą skolininkas 

nevykdo įsipareigojimų, jeigu tenkinama bent viena šių sąlygų: 

• bankas yra įsitikinęs, kad skolininkas neįvykdys savo skolinių įsipareigojimų ir dėl to 

bankui gali tekti pasinaudoti įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonėmis; 

• skolininkas vėluoja grąžinti paskolą, didesnę paskolos dalį ar palūkanas daugiau kaip 90 

dienų. Vertinant sąskaitos kreditą, manoma, kad skolininkas vėluoja vykdyti savo 

įsipareigojimus, jeigu panaudota sąskaitos kredito suma didesnė už banko 

rekomenduojamą limitą arba rekomenduojama mažesnė negu jau paimta sąskaitos kredito 

suma. 

Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse apibrėžiami kreditoriaus ir skolininko veiksmai 

(jų teisės bei pareigos), kai skolininkas tampa nemokus arba kai dėl tam tikrų skolininko veiksmų jis 

gali tapti nemokus, tačiau nepateikia paties nemokumo apibrėžimo. Verta atkreipti dėmesį, kad 

atskirais atvejais sąvoka „nemokumas“ Civiliniame kodekse yra tapatinama su sąvoka „bankrotas“. 

Pavyzdžiui Civilinio kodekso 6.792 str. 1 d. 3 p. sakoma – „likviduojamas arba tampa nemokus 

(iškeliama bankroto byla)“. Kitais atvejais sąvoka „nemokumas“ ir sąvoka „bankrotas“ šiame 

dokumente pateikiamos kaip alternatyvios būsenos. Pavyzdžiui Civilinio kodekso 6.961 str. 2 d. 

nurodoma – „kai patikėtojui iškeliama bankroto byla ar jis tampa nemokus“. Kita vertus, akivaizdu, 

kad Civiliniame kodekse nėra jokių išlygų, kad pirkėjui laiku nesumokėjus, už jam parduotus 

daiktus, kreditorius neturėtų teisės nedelsiant imtis visų teisėtų priemonių, kad skolininkas sumokėtų 

jam priklausantį atlygį (pvz. Civilinio kodekso 6.314 str. 5 d. – „kai pirkėjas laiku nesumoka už jam 
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perduotus daiktus, pardavėjas turi teisę reikalauti iš pirkėjo sumokėti kainą bei įstatymų ar sutarties 

nustatytas palūkanas“). 

Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymas apibrėžia nemokumo sąvoką, kuri taikytina 

įmonėms22, viešosioms įstaigoms, bankams ir kredito unijoms. Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. 

sakoma, kad „įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai ji neatsiskaito su kreditoriumi (kreditoriais) 

praėjus trims mėnesiams po termino, nustatyto įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat kreditoriaus ir 

įmonės sutartyse įmonės įsipareigojimams įvykdyti, arba praėjus tokiam pat terminui po kreditoriaus 

(kreditorių) reikalavimo įvykdyti įsipareigojimus, jeigu sutartyse terminas nebuvo nustatytas, ir 

pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės“. Šis 

apibrėžimas (tai suprantama kaip bet kokio tipo įmonės – akcinės bendrovės arba individualiosios 

įmonės ir t.t. - ilgalaikio nemokumo būklės įvertinimo požymis) yra vienas iš pagrindinių kriterijų 

inicijuojant įmonei bankroto bylą (žr. šio įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. pirmąją sakinio dalį). Būtina 

pažymėti tai, kad Įmonių bankroto įstatymo 6 str. 1 d. nurodoma, jog „kreditorius (-iai) gali pateikti 

pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo ne anksčiau kaip praėjus trims mėnesiams po 

termino, nustatyto įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat kreditoriaus ir įmonės sutartyse įmonės 

įsipareigojimams įvykdyti, arba praėjus tokiam pat terminui po kreditoriaus (-ių) reikalavimo 

įvykdyti įsipareigojimus, jeigu sutartyse terminas nebuvo nustatytas“. Ši formuluotė, kai kreditorius 

gali kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo vadovaudamasis tik trijų mėnesių trukmės sąlyga, 

šiek tiek praplečia įstatymo 2 str. 8 d. pateiktą nemokumo sąvoką. Todėl galima daryti išvadą, kad 

plačiąja prasme vertinant subjekto gebėjimą ar negebėjimą laiku vykdyti savo įsipareigojimus 

(vertinant nemokumą) nėra būtina visais atvejais sieti skolos pradelsimo laikotarpio su skolininko 

finansine būkle. Tokį nemokumo vertinimo požiūrį patvirtina ir Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 

1 p. antroji sakinio dalis, kurioje sakoma, kad bankroto byla iškeliama (įmonė yra nemoki), jei 

„įmonė daugiau kaip tris mėnesius vėluoja išmokėti darbuotojui (-ams) atlyginimą.“ 

Tame pačiame Įmonių bankroto įstatyme (9 str. 5 d. 2 p.) yra pateiktas dar platesnis 

(apimantis platesnį situacijų spektrą) nemokumo sąvokos interpretavimas. Šiuo atveju sakoma, kad 

bankroto byla iškeliama, jei „įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad 

negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.“ 

Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad šiame straipsnyje įmonės nesugebėjimas vykdyti savo prievolės 

(įmonės nemokumas) nėra siejamas nei su skolos pradelsimo terminu, nei su pradelstų skolų ir turto 

22 2005 m. spalio mėn. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos parengtame Įmonių bankroto įstatymo pakeitimo ir 
papildymo projekte yra siūloma tiksliau reglamentuoti, kad „įstatymas taikomas visiems juridiniams asmenims, ... 
išskyrus valstybės biudžetines įstaigas, savivaldybių biudžetines įstaigas, politines partijas, profesines sąjungas ir 
religines bendruomenes ir bendrijas.“ 
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vertės santykiu. Todėl gali būti ir bus atvejų, kai bankroto byla keliama (įmonė yra nemoki), jei ji 

nevykdo savo įsipareigojimų palyginti neilgą laikotarpį, o jos pradelstų skolų dydis nėra reikšmingas 

lyginant su jos disponuojamo turto verte. 

Nagrinėjant nemokumo būklės įvertinimo ir atitinkamų priemonių taikymo subjektams, kurie 

laiku nevykdo savo prievolių, problemas, reikėtų atkreipti dėmesį ir į tai, kad Įmonių 

restruktūrizavimo įstatyme yra taikoma sąvoka „įmonės, turinčios laikinų finansinių sunkumų“ 

(išsamiau žr. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 1 str. 2 d.). Šiuo atveju įmonė, kuri laiku neįvykdė 

savo finansinių įsipareigojimų (laiku negrąžino kreditoriui skolos) gali būti restruktūrizuojama (jai 

gali būti taikomos priemonės, skirtos mokumui atkurti), jeigu ši „įmonė neatsiskaito su kreditoriumi 

(kreditoriais) daugiau kaip tris mėnesius po termino, nustatyto įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat 

kreditoriaus ir įmonės sutartyse įmonės įsipareigojimams įvykdyti, arba praėjus tokiam pat terminui 

po kreditoriaus (kreditorių) raštiško reikalavimo įvykdyti įsipareigojimus, jeigu sutartyse terminas 

nebuvo nustatytas ir jeigu įmonė nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos ir jeigu įmonei neiškelta 

bankroto byla ar nepradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka“ (išsamiau žr. Įmonių 

restruktūrizavimo įstatymo 3 str. 1, 2, ir 3 p.). Tame pačiame įstatyme yra nuoroda (žr. 1 str. 2 d.), 

kad „bankų, kreditų unijų, draudimo įmonių, žemės ūkio įmonių, vertybinių popierių viešosios 

apyvartos tarpininkų ir kitų įmonių bei įstaigų bankroto proceso ypatumus gali nustatyti kiti šių 

įmonių ir viešųjų įstaigų veiklą reglamentuojantys įstatymai.“ Praktikoje tai reiškia, kad atskiri 

įstatymai gali nustatyti ir kitokias subjekto nemokumo būklės įvertinimo sąlygas (nemokumo 

kriterijus). Pavyzdžiui Lietuvos Respublikos Bankų įstatymo 84 straipsnyje nurodoma, kad „sąlygas, 

kurioms esant bankas gali būti pripažįstamas nemokiu, ir banko nemokumo apskaičiavimo ir 

įvertinimo tvarką nustato priežiūros institucijos teisės aktai.“ 

Skirtingai nei daugelyje išsivysčiusios ekonomikos šalių Vakaruose, Lietuvoje vis dar nėra 

įteisinta galimybė bankrutuoti fiziniams asmenims23. Kadangi nei Civiliniame kodekse, nei kituose 

teisės aktuose nėra apibrėžta fizinių asmenų nemokumo (nemokumo būklės) sąvoka, todėl tikslinga 

pateikti keletą nuorodų į esamus nemokumo sąvokos aiškinimus. 

Nors Lietuvos Respublikos įstatymais, visų pirma Įmonių bankroto įstatymu, yra nurodytas 

tik juridinių asmenų (įmonių) nemokumo būklės apibrėžimas bei įvardintos sąlygos, kurioms esant 

juridiniam asmeniui gali būti keliama bankroto byla, būtina pažymėti, kad 2000 m. Europos 

Sąjungos Tarybos reglamente dėl bankroto bylų yra nuoroda, kad „reglamentas turėtų būti taikomas 

bankroto byloms, kai skolininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, prekybininkas (verslininkas) ar 

23 Rengiant šį leidinį 2012 m. gegužės 10 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos fizinių asmenų 
bankroto įstatymą Nr. XI-2000,Vilnius, kuris turėtų įsigalioti nuo 2013 m. kovo mėnesio. 
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individualus (privatus) asmuo“24. Europos Sąjungos Tarybos reglamento 4 str. ir kitur yra pažymėta, 

kad skolininkus, kuriems gali būti iškelta bankroto byla bei kitas bankroto bylos iškėlimo 

(nemokumo) sąlygas nustato valstybės, kurioje keliama bankroto byla, teisė. 

Siekiant didinti bankų veiklos efektyvumą, minimizuoti skolinimo riziką bei skatinti bankus 

tinkamiau vertinti klientų mokumą (galimą nemokumą) 2005 07 28 d. Lietuvos banko valdybos 

nutarimu buvo patvirtinti „Minimalūs paskolų vertinimo reikalavimai“. Tarp išvardintų nuostolių 

įvykių, kurie rodo, kad išduotos paskolos vertė sumažėjo (paskola tapo problemine) yra: 

• reikšmingi skolininko arba emitento finansiniai sunkumai; 

• paskolos sutarties pažeidimas (periodinių paskolos įmokų (paskolos dalies ar palūkanų) 

nemokėjimas); 

• skolininkui suteiktos lėšos naudojamos ne pagal tą paskirtį, kuri numatyta paskolos 

sutartyje ir t.t. 

Šiame dokumente yra nurodymas bankams parengti išsamias taisykles dėl galimų nuostolių įvykių 

apibūdinimo, jų nustatymo tvarkos bei dėl banko atskirų padalinių darbo reglamentavimo įvertinant 

išduodamas paskolas. 

Sekant atskirų Europos Sąjungos valstybių fizinių asmenų nemokumo problemų reguliavimo 

pavyzdžius tikslinga analizuoti pasirinktos ilgesnį laiką rinkos sąlygomis veikiančios valstybės, 

tokios kaip Vokietija, Suomija, Airija, kurioms būdingas teisinės sistemos stabilumas ir pakankamai 

ilgas įstatymų galiojimo laikas. Verta atkreipti dėmesį, kad be to, jog fizinių asmenų nemokumo 

institutai šiose valstybėse veikia ilgą laiką, Suomijoje ir Vokietijoje palyginti neseniai buvo priimti 

nauji nemokumo procesus (tame tarpe ir fizinių asmenų nemokumą) reglamentuojantys įstatymai25. 

Todėl šių valstybių teisės aktų, kaip ilgamečio nemokumo procesų reglamentavimo išdavos, analizė 

leidžia susipažinti su aktualiausiomis tų valstybių nemokumo procesų reglamentavimo ir problemų 

sprendimo realijomis. Išanalizavus pasirinktų valstybių fizinių asmenų nemokumo reglamentavimo 

sistemas, galima išskirti esminius principus, kurių apibrėžimas pakankamai aiškiai apibrėžia Vakarų 

Europos valstybių fizinių asmenų nemokumo problemų sprendimo teisinį mechanizmą. 

 

Fizinių asmenų nemokumo sąvoka ir pagrindai nemokumo bylai iškelti 

 

24 Išsamiau žr. šio reglamento įvado 9 psl. 
25 Naujas Vokietijos Nemokumo Statutas įsigaliojo 1999 metais, naujas Suomijos Bankroto įstatymas įsigaliojo 2004 
metais. 
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Remiantis kai kurių Europos valstybių nemokumo procedūromis, galima pastebėti, kad tik 

Vokietijos įstatymuose vienas iš požymių, kuriais atvejais fizinis asmuo laikomas nemokiu, yra 

siejamas su asmens turto ir turimų įsipareigojimų santykiu. Pagal Vokietijos Nemokumo Statutą 

asmuo laikomas nemokiu, kai jo įsipareigojimai viršija jo turtą arba kai jis negali padengti skolų 

suėjus mokėjimo terminui. Visais kitais atvejais Airijos, Suomijos, Vokietijos, Rusijos, Ukrainos 

teisinėse sistemose laikomasi bendro principo – asmuo yra nemokus, kai suėjus skolų mokėjimo 

terminui negali apmokėti savo skolų. Kai asmuo yra nemokus, galima kreiptis į teismą dėl jo 

nemokumo bylos iškėlimo. 

Reikia atkreipti dėmesį, kad, remiantis Vokietijos Nemokumo Statutu, dėl nemokumo bylos 

iškėlimo gali kreiptis pats skolininkas neįrodinėdamas savo nemokumo, o remdamasis tuo, kad kyla 

grėsmė tapti nemokiu. Kiek kitoks yra Airijos nemokumo bylos kėlimo mechanizmas. Vėlgi 

įstatymai nenumato, kokiais atvejais fizinis asmuo laikomas nemokiu - yra tik nurodoma, kuomet 

atsiranda pagrindas pripažinti asmenį bankrutavusiu. Net ir tuo atveju, kai vykdant skolos 

išieškojimą nepakanka turto ieškiniui tenkinti, turto nepakankamumas nėra vertinamas kaip asmens 

nemokumas, o kaip pagrindas kreiptis į teismą dėl nemokumo procedūrų inicijavimo. 

 

Fizinių asmenų nemokumo procedūrų objektas 

 

Nemokumo bylos keliamos tiesiog fiziniams asmenims (fiziniams asmenims, 

neužsiimantiems ūkine komercine veikla), arba fiziniams asmenims, besiverčiantiems kokia nors 

ekonomine veikla. Bendras tokių asmenų požymis yra juridinio asmens teisių neturėjimas, o verslo 

teisėje tai reiškia neribotą civilinę atsakomybę, t.y. atsakomybę savo asmeniniu turtu. Tokie asmenys 

yra: 

• fiziniai asmenys; 

• fiziniai asmenys, besiverčiantys ūkine veikla neįsteigę juridinio asmens. 

Reikia atkreipti dėmesį, kad nemokumo objektu laikant tik fizinį asmenį, nemokumo 

procedūrų objektas pagal užsienio valstybių praktiką nėra visiškai tikslus. Atskirų valstybių 

įstatymai (pvz. Vokietijos) nurodo, kad pagal įstatymus nemokumo procedūrų objektas yra 

konkretus skolininko turtas, o ne pats skolininkas. Todėl nemokumo procedūrų esmė yra skolininko 

turto administravimas (likvidavimas ar specialus režimas, kurio metu atkuriamas skolininko 

mokumas) siekiant patenkinti kreditorių teisėtas pretenzijas. Tokį požiūrį patvirtina užsienio 
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valstybių įstatymų nuostatos, nurodančios, kad nemokumo procedūra gali būti inicijuojama tiesiog 

dėl turto, netgi nesant asmens (skolininko), kuriam tas turtas priklauso (pvz. skolininko turto, kuriam 

yra skiriamas administravimas). 

 

Fizinių asmenų nemokumo bylų procesas 

 

Airijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Rusijoje ir Ukrainoje fizinių asmenų nemokumo procedūros 

yra tik teisminės. Kitaip tariant, tik teismas sprendžia ar yra pagrindas nemokumo bylai kelti, kelia ir 

nagrinėja nemokumo bylas, pripažįsta asmenį bankrutavusiu ir t.t. Visose šiose valstybėse, iškėlus 

nemokumo bylą, skolininkas yra nušalinamas nuo savo turto valdymo ir skolininko turtui 

administruoti yra paskiriamas administratorius. Priklausomai nuo valstybės teisės aktų, nemokaus 

skolininko turto administravimo funkcijas vykdančių asmenų statusai yra įvairūs: privatūs asmenys 

ar valstybės tarnautojai; administratoriai, teismo patikėtiniai, administratoriaus padėjėjai, 

inspektoriai ir pan. Galima pastebėti bendrą įstatymų bruožą, kad pradinėje bylos nagrinėjimo 

stadijoje, kai teismui reikia informacijos apie skolininko turtą ar/ir jo mokumo galimybes (siekiant 

priimti sprendimą dėl nemokumo bylos iškėlimo), paskiriamas asmuo dažniausiai yra 

„administratorius“, o nemokumo procedūrų stadijoje, kai yra atlikta skolininko turto inventorizacija 

ir priimtas galutinis sprendimas dėl bylos eigos (likvidavimas ar skolų mokėjimo plano sudarymas), 

dažniausiai yra skiriamas „patikėtinis“, kuris realizuoja skolininko turtą ir tenkina kreditorių 

pretenzijas. 

Visų valstybių fizinių asmenų nemokumo procedūras reglamentuojantys įstatymai, kaip 

civilines bylas reglamentuojantys įstatymai, veikia kartu su tų valstybių Civilinių Procedūrų kodeksų 

nuostatomis. Dažniausiai nemokumo įstatymų bendrosiose nuostatose nurodoma, kad Nemokumo 

procedūras reglamentuojantis teisės aktas taikomas nemokumo procedūroms tiek, kiek neprieštarauja 

atskiros valstybės Civilinių Procedūrų Kodeksams arba atskirose nemokumo procedūras 

reglamentuojančio įstatymo dalyse pažymima, kad šiuo atveju laikantis „mutatis mutandis“26 

principo taikomi atitinkami Civilinių Procedūrų kodeksų straipsniai. Dažnai šis principas taikomas 

apibrėžiant skolininko turtą, kurį apima nemokumo procedūros. Įvardijant skolininko turtą, kurį 

apima nemokumo procedūros, įprastai laikomasi nuostatos, kad tai yra visas skolininko turtas, 

išskyrus tą dalį, kuriai netaikomas išieškojimas. Tačiau atskirų valstybių (pvz. Vokietija) nemokumo 

26 Lotyniškai Mutatis mutandis – teisinė sąvoka, reiškianti „su tam tikrais pakeitimais“. 
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įstatymai numato didesnę skolininko turto dalį, kuriai taikomos nemokumo procedūros, nei nustatyta 

bendrose išieškojimo taisyklėse. 

Dažniausiai nemokumo procedūras reglamentuojančiuose įstatymuose nedetalizuojama 

privaloma turto realizavimo forma (varžytinės, aukcionas, privatus sandoris ar pan.). Tiesiog teisės 

aktai pažymi, kad skolininko turtas yra realizuojamas priimtiniausiu būdu. Tai reiškia, kad turto 

realizavimo uždavinys paliekamas spręsti administratoriui, kuris yra atsakingas už turto valdymą. 

Yra tik nustatomas bendras reikalavimas realizuoti turtą tokiu būdu, kuris suteiktų galimybę 

kreditoriams gauti didžiausią naudą, bei įpareigojimas administratoriui atlyginti žalą, jeigu, valdant 

turtą, ji padaroma kreditoriams. 

 

Fizinių asmenų nemokumo procedūrų tikslai ir prioritetai 

 

Verta atkreipti dėmesį, kad daugelio valstybių teisinėse sistemose skolininko bankrotas tik 

paskutiniu atveju yra siejamas su skolininko turto likvidavimu. Pačių procedūrų metu skolininkui 

visada suteikiama galimybė tartis su kreditoriais (įstatymai įpareigoja skolininką tartis su kreditoriais 

iki kreipimosi į teismą dėl nemokumo procedūrų inicijavimo), siūlyti jiems sudaryti taikos sutartį, 

pasinaudoti skolų mokėjimo plano sudarymo procedūromis. Tai rodo, kad nemokumo procedūrų 

esmė ir tikslas yra skolininko apsauga, stengiantis jam padėti ir kartu siekiant užtikrinti maksimaliai 

galimą kreditorių pretenzijų patenkinimą. Kita vertus, neveiksnių paskolų išieškojimo praktika rodo, 

kad, kai ginčas dėl paskolos grąžinimo pasiekia teismą, galima teigti, jog pralaimi abi sandorio šalys: 

skolininkui sugadinama reputacija, bankas praranda turtą ir laiką. 

Jei skolininko bankrotas nėra nusikalstamas ir skolininkas yra geranoriškai nusiteikęs 

kreditoriaus atžvilgiu, padeda administratoriui, stengdamasis gerinti savo finansinę padėtį (ko, beje, 

šiuolaikinėje visuomenėje įprasta siekti iš esmės kiekvienam individui, kuriam negresia joks 

bankrotas), išskyrus apribojimus, taikomus skolininkui nemokumo procedūrų metu, įstatymai 

nenustato specialių apribojimų skolininko statusui po bankroto. Galima teigti, kad bankrutavęs 

asmuo susidurs su atitinkamais sunkumais tik tokiais atvejais, kai ateityje sieks pradėti verslą, paimti 

paskolą ar kitais atvejais, kai bankrutavusio asmens reputacija kelia potencialių partnerių 

nepasitikėjimą. Be to, galima pastebėti, kad, atskirais atvejais bankrutavęs asmuo nebeturi galimybės 

užimti atitinkamų pareigų ar užsiimti atitinkama veikla, nors tiesiogiai skolininko atžvilgiu tokie 
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draudimai nėra akcentuojami - pvz. Suomijos Fizinių asmenų skolų restruktūrizavimo įstatyme 

nustatyta, kad administratoriumi gali būti skiriamas „nebankrutavęs asmuo“. 

 

II.2. Pagrindinės kredito rizikos sąvokos 

 

Kredito rizika yra akivaizdus paskolos požymis, tačiau ji būdinga daugeliui finansinių 

instrumentų – skolos vertybiniams popieriams, pasirinkimo, išankstiniams sandoriams, garantijoms 

ir t.t., tačiau šiame žinyne aptariama kredito rizika, daugiausiai susijusi su išduotomis paskolomis. 

Nors finansų institucijos susiduria ir su kitokių finansinių (rinkos (valiutos kurso, palūkanų 

normų, nuosavybės vertybinių popierių kainų pokyčių), likvidumo) ir nefinansinių (operacine) rūšių 

rizika, veikloje, susijusioje su lėšų skolinimu, svarbiausia yra kredito rizika. Suteikdama klientui 

paskolą finansų institucija visuomet susiduria su ateities neapibrėžtumu ir rizikuoja laiku ar apskritai 

neatgauti klientui suteiktų lėšų bei suderėtų palūkanų. Todėl prieš suteikdamos paskolą finansų 

institucijos iš klientų reikalauja pateikti paskolos grąžinimo užtikrinimo priemones, nustato rizikingų 

paskolų palūkanų normos maržas, atitinkančias klientų riziką (angl. credit risk spread, risk premium) 

ir pan. Kita vertus, reikia pastebėti ir su kredito rizikos vertinimu susijusį prieštaringumą: 

didindamas kredito rizikos priedą potencialiam skolininkui kreditorius (bankas) taip pat didina ir 

skolininko kredito riziką, nes didina jo finansinius įsipareigojimus. 

Siekiant užtikrinti efektyvų paskolų portfelio kredito rizikos valdymą ir tikslų vertinimą 

tampa svarbi ne tik atskiros paskolos, bet ir visa suteiktų paskolų portfelio rizika, nes klientams 

išduotos paskolos ar kiti klientų finansiniai įsipareigojimai finansų institucijai dažnai būna kaip nors 

tarpusavyje susiję. Taigi, yra poreikis kuo tiksliau įvertinti ir atskiros paskolos, ir bendrą paskolų 

portfelio riziką. 

Siekiant kiekybiškai nusakyti kredito riziką ir įvertinti dėl jos atsirandantį finansų institucijos 

kapitalo bei specialiųjų atidėjinių poreikį, svarbu įvertinti vieną pagrindinių kredito rizikos vertinimo 

rodiklių – įsipareigojimų neįvykdymo tikimybę. Ją galima nustatyti atsitiktiniu procesu aprašant 

skolininko (įmonės) turto vertės raidą ir įvertinant atitinkamo stabdymo momento (suprantamo kaip 

įmonės nemokumo atvejo) tikimybinį skirstinį. Žinant šį skirstinį ir paskolos likutį, apskaičiuojama 

arba įvertinama įsipareigojimų neįvykdymo (toliau tekste trumpumo dėlei – nemokumo) tikimybė 

bei kiti išvestiniai kredito rizikos rodikliai: tikėtinas nuostolis, nuostolis įsipareigojimų neįvykdymo 

atveju, kredito rizikos marža (rizikos priemoka) ir t.t. 
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Kredito rizikos modeliai buvo pradėti išsamiau nagrinėti maždaug prieš tris dešimtmečius. 

Kaip šiuolaikinės finansų inžinerijos dalis dažniausiai jie skirstomi į dvi pagrindines rūšis - 

struktūrinius ir redukuotuosius modelius. Šie modeliai naudojamos informacijos atžvilgiu yra 

ekvivalentūs, tik skiriasi jų sudarymo prielaidos ir modeliavimui reikalingų duomenų pobūdis. 

Taikant struktūrinius ir redukuotuosius modelius galima nustatyti paskolos vertę, įmonės turto vertę 

ar net sumodeliuoti jos nemokumą. Tiek struktūrinių, tiek redukuotųjų modelių yra įvairių atmainų. 

Struktūriniai modeliai dėl įmonės turto vertę aprašančio atsitiktinio proceso tolydumo leidžia 

modeliuoti jos nemokumą, o redukuotiesiems modeliams tai nepasiekiama dėl netikėtų tokios vertės 

pokyčių. Bet svarbiausias šių modelių skirtumas yra tas, kad struktūriniai modeliai yra pagrįsti 

vidaus informacija apie įmonės finansus, o redukuotieji modeliai – informacija, prieinama visiems 

rinkos dalyviams. Kitas svarbus skirtumas – taikant struktūrinius modelius, skolos padengimas 

modeliuojamas remiantis informacija apie įmonės finansinių įsipareigojimų struktūrą o taikant 

redukuotuosius modelius jis laikomas egzogeniniu kintamuoju. Struktūriniai modeliai geriau 

paaiškina, kodėl įmonė tampa nemoki, tačiau empiriniai stebėjimai rodo, kad redukuotieji modeliai 

tiksliau už struktūrinius įvertina kredito rizikos priemoką. 

Išaugus kredito rizikos reikšmės suvokimui ir aktualumui bei atsiradus didesniam poreikiui 

tiksliau įvertinti jos rodiklius, kredito rizikos modeliavimas tapo viena iš sparčiausiai besivystančių 

finansų inžinerijos sričių. Struktūriniai bei redukuotieji modeliai plėtojami ir apibendrinami toliau, 

pvz., sprendžiama, kokio turi būti dydžio paskola ir kokia jos trukmė, kad įmonės veikla būtų 

optimali įvairiais požiūriais. Nepaisant to, kad Baselio II–ajame susitarime dėl kapitalo 

pakankamumo rekomenduojama identifikuoti finansų institucijų prisiimamas skirtingas finansinės 

rizikos rūšis ir atskirti jų valdymą, vis labiau apibendrinamuose matematiniuose kredito rizikos 

modeliuose šių rizikos rūšių tyrimas neišvengiamai apjungiamas. 

Iki pastarojo dešimtmečio finansų krizės pabaigos dažnoje finansų institucijoje buvo 

laikomasi požiūrio, kad darbo užmokesčio ir personalo skatinimo sistema neturi įtakos banko 

patiriamos rizikos valdymui. Nustatant atlygį finansų institucijose pirmiausia buvo siekiama 

tinkamai motyvuoti vadovus, o jiems pavaldžių darbuotojų atlygio politikai neskirta pakankamai 

dėmesio. Bankuose darbuotojų atlygio politiką įprastai formuodavo personalo padalinys, bet jam 

trūko galių šią politiką įgyvendinti tinkamai arba ji nebūdavo suderinta su banko tikslais. Tokia 

padėtis lėmė, kad banko produktus ir paslaugas parduodančių padalinių atstovai dažniausiai patys 

tardavosi su banko vadovais dėl atlygio principų ir, turėdami bene daugiausia įtakos banke, 

susitardavo dėl jiems priimtino atlygio paketo. Šių padalinių siūlymai atlygiu skatinti darbuotojus 

parduoti kuo daugiau banko produktų ir paslaugų atitiko abiejų susitarimo šalių interesus – siekti kuo 
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didesnės užimamos rinkos dalies. Tokiomis aplinkybėmis galima neigiama atlygio sistemos įtaka 

banko prisiimamai kredito rizikai likdavo dėmesio nuošalyje. 

Bankas apie skolininką ne visuomet turi sukaupęs visą informaciją, t.y. jis susiduria su 

vadinamąja informacijos asimetriškumo problema (t.y., padėtis rinkoje, kai suinteresuotoms 

sandorio šalims žinoma ne visa, o tik dalis reikiamos informacijos, susijusios su sandoriu. Kadangi 

rinkos dalyviai, priimdami sprendimus, neturi visos jiems reikalingos informacijos, rinkos nėra 

tobulos.). Dėl informacijos trūkumo kyla nepalankaus pasirinkimo (angl. adverse selection) ir 

personalo rizikos (angl. moral hazard) problemų. Nepalankaus pasirinkimo problema atsiranda tais 

atvejais, kai viena sandorio šalis dėl informacijos trūkumo ar nepakankamos jos kokybės negali 

tinkamai įvertinti sudaromo sandorio rizikos, o kita šalis tokia padėtimi pasinaudoja. Dėl 

nepakankamos informacijos ir todėl neišsamaus kredito rizikos įvertinimo bankas pritraukia 

rizikingesnius klientus, todėl priima sau nepalankų sprendimą. Toks sprendimas yra ir paskolų 

vadybininkų skatinimas už kuo didesnį suteiktų paskolų kiekį ar apimtį, neatsižvelgiant į su tokiomis 

paskolomis prisiimamos kredito rizikos lygį. Dėl to mažėja rizikos vertinimo veiksmingumas ir 

bankų klientais tampa didesnės rizikos asmenys. Kita vertus, tokios banko vidaus politikos situacijos 

nuako dilemą: kurią turi spręsti vadovybė: kam teikiama pirmenybė: ar aukštai paskolų kokybei, ar 

didelei jų apimčiai, ir taip atsiranda skirtingų banko padalinių interesų konfliktai. Personalo rizika 

reiškia tiesioginę atlygio sistemos įtaką banko veiklai, nepalankus pasirinkimas – netiesioginę. 

Personalo rizikos atveju netinkamas darbuotojų motyvavimas lemia nuo numatytųjų besiskiriančius 

banko veiklos rezultatus, o nepalankaus pasirinkimo atveju dėl netinkamos darbuotojų atlygio 

sistemos sumažėja rizikos valdymo veiksmingumas ir būtent dėl to nepasiekiami rezultatai, numatyti 

banko vadovybės ir jo akcininkų. Personalo rizika sustiprėja tais atvejais, kai sandoriuose numatytos 

sąlygos sudaro galimybes vienai iš jo šalių būti nebaudžiamai už prisiimtą per didelę sandorio riziką. 

Sudariusi sandorį ir patyrusi jo sudarymo sąnaudų, ji ima siekti didžiausios galimos naudos sau, 

nesirūpindama rizika ir galima neigiama įtaka kitai sandorio šaliai. Tipinis tokios rizikos pavyzdys – 

atvejis, kai klientas, apdraudęs savo turtą, nustoja rūpintis jo saugumu. Banko vadybininkas, 

skatinamas suteikti kuo daugiau paskolų, neatsižvelgiant į jų keliamą kredito riziką, irgi gali pasijusti 

neatsakingas už riziką, kurią prisiima bankas, suteikdamas paskolą. Dažnai jam taikomi atlygio 

principai skatina teikti kuo daugiau paskolų, nesirūpinant, ar ateityje jos bus grąžintos. Kitaip sakant, 

netinkama atlygio sistema skatina paskolas teikiantį banko darbuotoją elgtis amoraliai banko 

atžvilgiu. Kitokias paskatas sukelia atlygis, kuris ne tik tiesiogiai proporcingas suteiktų paskolų 

apimčiai, bet ir atvirkščiai proporcingas jų rizikai: taikant tokį atlygio principą, banko darbuotojas 

būna suinteresuotas ne tik didinti paskolų portfelį, bet ir atsižvelgti į kliento keliamą riziką. 
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Iniciatyva tobulinant atlygio sistemas turi kilti iš pačių bankų, nes niekas jiems negali nurodyti, kaip 

ir kiek mokėti už darbą darbuotojams. Kita vertus, bankai dažniausiai konkuruoja, kuris pasiūlys 

darbuotojui geresnį atlygio paketą. Dėl to jiems gali būti neparanku keisti esamas atlygio sistemas – 

jeigu toks keitimas sumažintų atlygį darbuotojui, sumažėtų banko konkurencingumas. Taigi, 

pokyčiai tobulinant atlygio sistemas vien bankų iniciatyva gali ir nevykti, todėl bankų priežiūros 

institucijos galėtų parengti visiems bankams bendrus atlygio nustatymo principus (taip pat žr. IX 

skyrių). Apskritai netinkama atlygio sistema silpnina visų lygių banko apsaugą nuo nepriimtinos 

rizikos (žr. 5 paveikslą). 

5 paveikslas. Banko apsaugos nuo nepriimtinos rizikos schema 
 

 
Šaltinis: Valvonis, V. Atlygio sistemų reikšmė bankų veiklai. Pinigų studijos, Lietuvos bankas, psl. 54 - 69, 2009 (2). 
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Personalo rizika sietina su pirmo lygio apsauga nuo nepriimtinos rizikos, įmonėse dažniausiai 

atliekama verslo padalinių. Bankuose ją dažniausiai atlieka paskolų vadybininkai, vertinantys, ar 

teikiama paskola (arba kita banko paslauga) atitinka banko keliamus reikalavimus. Nepalankus 

pasirinkimas, lemiantis rizikos valdymo susilpnėjimą banke, įtraukia ir antrojo lygio apsaugą. Ją 

banke įprastai užtikrina paskolų komitetas ar kiti banko valdymo organai (pvz., rizikos valdymo 

padalinys). Jie gali atmesti paskolų vadybininko siūlymą suteikti banko reikalavimų neatitinkančią 

paskolą. Trečiojo lygio apsaugą nuo nepriimtinos rizikos banke užtikrina vidaus audito padalinys, 

stebintis jau suteiktos paskolos riziką ir vertinantis, ar paskola buvo suteikta nepažeidžiant banko 

nustatytų reikalavimų. 

Trūkstant informacijos ir bankui prisilaikant konservatyvaus valdymo principo 

(konservatyvumo principo), nustatomos didesnės paskolų palūkanų normos, kad būtų padengti 

galimi nuostoliai. Tada mažiau linkę rizikuoti fiziniai ir juridiniai asmenys neimtų paskolų, nes maža 

investicinių projektų grąža nepadengtų didelių paskolos palūkanų. Tačiau fiziniai ir juridiniai 

asmenys, vykdantys rizikingus projektus, kurių grąža didelė, dažniausiai ir toliau bandytų skolintis. 

Taigi tokiu atveju bankas priima nepalankų sprendimą – jo klientai būtų didesnės rizikos skolininkai. 

Moralinė rizika atsiranda tuo atveju, kai bankas, stokodamas informacijos arba disponuodamas 

netikslia informacija, negali pakankamai kontroliuoti skolininko veiklos – kai paskolos palūkanų 

norma (išlaidos) nustatyta, o finansuojamo projekto grąža (pajamos) yra kintama ir priklauso nuo jo 

rizikos, nepakankamai kontroliuojamas skolininkas gali siekti didesnio pelno, įgyvendindamas 

rizikingesnį projektą. 

Jei skolininkas iš dalies finansuoja investicinį projektą, bankui įkeičia turtą ar skolos 

grąžinimą užtikrina savo nepriekaištinga reputacija, jis yra suinteresuotas grąžinti paskolą. 

Kreditoriui tokiais atvejais nepalankaus pasirinkimo ir moralinės rizikos problemos tampa iš dalies 

išspręstos. Tačiau bankas turi gauti informacijos apie paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonę ir 

apie skolininko reputaciją. Bet įkeisti turtą ar pasigirti geru vardu gali ne kiekvienas skolininkas, 

pavyzdžiui, mažos, ką tik įsteigtos įmonės dar neturės įkeistino turto ir nebus išsikovojusios gero 

vardo. Nors ir koks būtų pažįstamas ir patikimas skolininkas, išduodamas jam paskolą bankas 

neturėtų visiškai liberaliai ar kaip nors išskirtinai vertinti tokio verslo partnerio patikimumo ir su tuo 

susijusios kredito rizikos. 

Išvengti nepalankaus pasirinkimo ir moralinės rizikos galima sukaupiant kuo daugiau 

informacijos apie fizinį ar juridinį asmenį prieš jam suteikiant paskolą ir nuolat vertinant skolininko 

kredito riziką suteikus paskolą – susitinkant su įmonės vadovybe, prašant verslo plano ir finansinių 

ataskaitų, aiškinantis, kaip vykdomi kiti skoliniai įsipareigojimai. Tačiau sukaupti visą informaciją ir 

 42 



ją nuodugniai vertinti bankui gali būti per brangu. Kadangi dažniausiai skolinamasi ne vieną kartą ir 

ne iš vieno kreditoriaus, bankas reikiamos informacijos gali gauti iš kitų bankų – toks informacijos 

gavimo būdas pigesnis, greitesnis ir patikimesnis. Keičiantis informacija, mažėja jos asimetriškumas, 

galima tiksliau įvertinti skolininko kredito riziką. Paskolų portfelio rizikos valdymo praktika 

Lietuvos bankuose pateikiama 6 paveiksle. 

 

6 paveikslas. Skolininkų ir paskolų rizikos vertinimo Lietuvos bankuose raida 
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Paskolų portfelio kredito rizikos vertinimas 

Kredito rizikos vertinimas kai kuriuose Lietuvos bankuose, įgyvendinus Naujame kapitalo 
susitarime numatomą vidaus reitingais pagrįstą metodą. 

Kredito rizikos vertinimas Lietuvos bankuose iki įgyvendinant Baselio II-ąjį susitarimą. 
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Šaltinis: Valvonis, V. Šiuolaikinis kredito rizikos vertinimas banke: paskolų portfelio rizika ir ekonominio kapitalo 
paskirstymas. Pinigų studijos, Lietuvos bankas, psl. 58 - 74, 2006 (2). 
 

Tais atvejais (taip pat ir Lietuvos), kai didelę įtaką šalies bankų sektoriuje daro užsienio 

patronuojantys bankai, kredito rizikos (kaip ir kitų rizikų) valdymas derinamas su patronuojančio 

banko rizikos valdymo politika ir strategija (žr. 7 paveikslą). Turint galvoje ganėtinai menkas 

bankininkystės ir jos mokslo tradicijas Lietuvoje, tikėtina, kad dėl to rizikos valdymo kokybė 

nesumažėja (taip pat žr. IX.1 poskyrį). 

 

7 paveikslas. Kredito rizikos valdymas patronuojančio banko grupės mastu 

 
Šaltinis: Valvonis, V. Kredito rizikos valdymas banke. Pinigų studijos, Lietuvos bankas, psl. 57 - 82, 2004 (4). 

 

Siekiant efektyviai valdyti kredito riziką, reikia įvertinti ne tik tam tikros paskolos, bet ir viso 

paskolų portfelio riziką, pavyzdžiui, paskolų koncentraciją, skolininkų rizikos koreliaciją. Tuo tikslu 

taikomi kredito rizikos vertinimo modeliai. Juos taikant, tenka pasikliauti indukciniu metodu – iš 

dalies spręsti apie visumą. Taigi, taikant modelius ir kaupiant jiems būtinus duomenis, svarbus 

rodiklis yra duomenų imtis – jos apimtis, reprezentatyvumas ir kt. Dažnai (ypač mažose 

pereinamosios ekonomikos šalyse) pavieniai bankai nebūna suteikę tiek homogeninių paskolų, kad 
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kredito rizikai vertinti galėtų tinkamai taikyti statistinius metodus, todėl siekiant patikimai vertinti 

kredito riziką jiems tenka keistis informacija su kitais bankais. Informacija apie skolininkus 

keičiamasi oficialiais ir neoficialiais būdais. Vienas iš oficialių informacijos kaupimo ir teikimo 

būdų yra paskolų registro sudarymas. 

 

II.3. Paskolų registro vaidmuo šiuolaikinėje bankininkystėje 

 

Paskolų registras apibūdinamas kaip centralizuota duomenų apie skolininkus bazė. Tačiau 

šiuolaikinis paskolų registras nėra tik duomenų bazė, jis atlieka daug papildomų funkcijų. 

Pagrindinis paskolų registro naudojimo tikslas – didinti bankų kreditavimo veiklos skaidrumą ir 

saugumą. Paskolų registrai skirstomi į valstybinius ir privačius. Valstybinis paskolų registras įprastai 

yra sudaromas ir prižiūrimas centrinio banko arba bankų priežiūros institucijos. Jam bankai įstatymų 

nustatyta tvarka privalo teikti duomenis apie skolininkus ir paskolas. Duomenys valstybiniam 

paskolų registrui teikiami periodiškai, dažniausiai kas mėnesį. Privačiam paskolų registrui 

informacija teikiama savanoriškai – tuo jis labiausiai ir skiriasi nuo valstybinio paskolų registro (žr. 

1 lentelę). 

 

1 lentelė. Tipinių valstybinio ir privataus paskolų registrų palyginimas 
Lyginimo požymis Valstybinis Privatus 

Informacijos teikėjas Prižiūrimos institucijos (bankai) Įvairūs 
Duomenų teikimo būtinumas  Privaloma teikti Savanoriškas teikimas 
Teigiama informacija apie 
skolininkus 

Teikiama Kartais teikiama 

Skolininkų reitingavimas Dažnas Retas 
Minimalus paskolos dydis Nustatytas Nenustatytas 
Paslaugų apmokestinimas  Neapmokestinamos arba mažas 

mokestis 
Apmokestinamos 

Šaltinis: Majnoni, G. Credit Registers: Recent Developments and Open Issues. FSI/World Bank Discussion Forum on 
Possible Uses of Credit Registers for Measuring Credit Risk, Basel, 2002. 
 

Svarbus valstybinio ir privataus paskolų registrų skiriamasis požymis – minimalus paskolos, apie 

kurią turi būti teikiama informacija, dydis. Privatūs paskolų registrai tokio limito įprastai nenustato, 

nes juose dažniausiai kaupiami duomenys apie fiziniams asmenims suteiktas vartojimo ir būsto 

paskolas, be to, gali būti teikiama informacija ir apie kitus įsiskolinimus, pvz., už telekomunikacijų 

paslaugas, komunalines paslaugas ir pan. Centrinis bankas arba bankų priežiūros institucija, 

vertinantys riziką sistemiškai arba visos rinkos mastu, valstybiniame paskolų registre dažniausiai 
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kaupia duomenis apie didesnės apimties paskolas, t.y. tokias, kurias teikiant galima patirti didesnių 

nuostolių. Šalyje įprastai veikia vienas valstybinis paskolų registras, o privačių registrų gali būti ir 

daugiau. 

Paskolų registruose kaupiama įvairi informacija, būtina skolininkų kredito rizikai įvertinti. Ta 

informacija gali būti teigiama (paskolos dydis, terminas, duomenys apie skolininką, paskolos 

grąžinimo užtikrinimo priemonę ir pan.) ir neigiama (įsipareigojimų nevykdymo faktai ir su tuo 

susijusi informacija). valstybiniams ir privatiems paskolų registrams apie fizinius asmenis teikiami 

beveik tie patys duomenys. Tik privatiems paskolų registrams dažniau nei valstybiniams teikiami 

skolininkų adresai ir nurodomi paskolų terminai. 

Privačiame paskolų registre dažniau nei valstybiniame kaupiami tokie juridinių asmenų 

duomenys: mokesčių mokėtojo numeris, paskolos terminas, skolininko adresas, duomenys apie 

akcininkus ir finansinių ataskaitų duomenys, informacija apie teisminius procesus su verslo 

partneriais, apibendrinta informacija apie įmonės darbuotojų kiekį ir jo raidą, taip pat – apie tai, kaip 

ji nuosavybės forma susijusi su kitais juridiniais asmenimis. Paskolų registre sukaupta informacija 

naudojama įvairiais tikslais, iš esmės priklausančiais nuo informacijos vartotojo poreikių. Galima 

skirti tris pagrindines paskolų registro duomenų vartotojų grupes: bankai, centrinis bankas arba 

bankų priežiūros institucija, visuomenė. Bankai, siekiantys veiksmingai valdyti kredito riziką, 

nuolatos naudojasi paskolų registro duomenimis apie individualius skolininkus ar skolininkų grupes. 

Iš kai kurių registrų jie gauna informaciją, naudojamą sudarant ir taikant kredito rizikos vertinimo 

modelius. 

Centriniai bankai arba bankų priežiūros institucijos, siekiantys užtikrinti bankų veiklos 

stabilumą, paskolų registre sukauptą informaciją naudoja dviem tikslais: 

• inspektuodami bankus, vertina bankų paskolų kokybę ir kredito rizikos valdymą; 

• atlikdami dokumentinę bankų priežiūrą – konkretaus banko ar viso bankų sektoriaus 

paskolų portfelio kredito riziką. 

Centriniai bankai paskolų registro duomenimis gali naudotis ir įgyvendindami pinigų politikos 

tikslus: suteikiant reitingus, galima nustatyti skolininkus, kurių skolos vertybiniai popieriai priimtini 

kaip užtikrinimo priemonė vykdant pinigų politikos operacijas27. 

ES pažangiausius paskolų registrus turi Prancūzija ir Italija. Prancūzijoje, naudojantis 

paskolų ir įmonių registrų duomenimis, skolininkai reitinguojami ir gauta informacija parduodama 

27 Išsamiau žr. Basel Committee on Banking Supervision. Credit Ratings and Complementary Sources of Credit Quality 
Information (BCBS Working Paper 3), August 2000 ir European Central Bank. The Single Monetary Policy in the Euro 
Area. General Documentation on Eurosystem Monetary Policy Instruments and Procedures, April, 2002. 

 46 

                                                 



suinteresuotiems asmenims. Be to, naudojantis paskolų registro duomenimis, Prancūzijoje sukurtas 

bankų rizikos vertinimo modelis – SAABA (angl. Support System for Banking Analysis). Taikant šį 

modelį, vertinamas ne tik konkretaus banko veiklos rizikingumas, bet ir bankų sektoriaus būklė, t.y. 

visų bankų paskolų portfelio nuostoliai (skaičiuojamos įsipareigojimų nevykdymo tikimybės, 

nuostoliai įsipareigojimų nevykdymo atveju) bei kapitalo poreikis šiems nuostoliams padengti. Be 

to, šis modelis naudojamas bankams ir visam bankų sektoriui testuoti nepalankiomis sąlygomis. 

Italijos paskolų registras irgi plačiai naudojamas bankų priežiūros tikslais, pavyzdžiui, 

prognozuojant bankų paskolų portfelio kokybę (galimos probleminės paskolos metodas), 

skaičiuojamos ir lyginamos bankų paskolų pajamos, įvertintos pagal riziką, nustatomos 

įsipareigojimų nevykdymo tikimybės, taikomi vertinimo balais modeliai. Italijos bankas paskolų 

registro duomenimis naudojasi taikydamas kredito rizikos tendencijų stebėjimo modelį M.A.R.C 

(angl. Actuarial Model for Credit Risk). Jis taikomas inspektuoti bankams ir dokumentinei priežiūrai 

vykdyti. 

Paskolų registrais naudojasi ir visuomenė. Skolininkams įstatymai suteikia teisę iš paskolų 

registro gauti duomenis apie save, sužinoti, kam jie teikiami, jei duomenys neteisingi, reikalauti juos 

ištaisyti28. Visuomenė, kaip ir centriniai bankai ar bankų priežiūros institucijos, paskolų registre 

sukauptais duomenimis gali naudotis atlikdama mokslinius tyrimus, jei tokie duomenys skelbiami 

viešai ar juos galima gauti kitais teisėtais būdais. Taip pat šia informacija kredito rizikos valdymo 

tikslais gali pasinaudoti ir kitos verslo įmonės: telekomunikacijų operatoriai, komunalinių paslaugų 

tiekėjai ir t.t. Be to, visuomenėje vien paskolų registro egzistavimas daro teigiamą įtaką ir prisideda 

didinant ir įmonių, ir privačių vartotojų finansinio disciplinuotumą (žr. 8 paveikslą). 

 

 

 

28 Tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas. Taip pat žr. European 
Commission. Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the Protection of 
Individuals with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data. 
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8 paveikslas. Paskolų registro duomenų naudojimas 

 
Pastaba: funkcijos, kurios pažymėtos kursyvu, atliekamos Lietuvos PRDP. 
Šaltinis: Kamienas, I., Valvonis, V. Paskolų registro naudojimas kredito rizikai valdyti. Pinigų studijos, Lietuvos bankas, psl. 5 - 30, 2004 (1). 
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Lietuvoje valstybinis paskolų registras – PRDB įsteigtas 1996 m., kai Lietuvos banko 

valdyba savo nutarimu patvirtino Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisykles. PRDB 

naudojimo tikslas – užtikrinti veiksmingą kredito sistemos funkcionavimą ir Lietuvos banko teisę 

gauti priežiūros funkcijai atlikti reikalingą informaciją, sudaryti bankams sąlygas įvertinti skolininkų 

patikimumą ir nustatyti nemokumo tikimybę, centralizuotai į duomenų bazę teikiant ir iš duomenų 

bazės gaunant duomenis apie paskolų ir(ar) finansinių nuomininkų įsipareigojimus ir jų vykdymą. 

Nuo 1996 m. PRDB nuolatos tobulinama. 1998 m. išplėstas paskolos apibrėžimas, pradėta kaupti 

informaciją apie paskolų rizikos grupes ir nurašytas paskolas, numatyta, kad duomenis apie 

skolininkus turi teikti ne tik bankas, bet ir jo kontroliuojamos įmonės, jei bankas įpareigotas 

konsoliduoti finansines ataskaitas. Nuo 2002 m. PRDB pradėta teikti dar daugiau informacijos apie 

skolininkus, išplėstas paskolos apibrėžimas (LRS 2002a). Ketvirtoje Paskolų rizikos duomenų bazės 

tvarkymo taisyklių redakcijoje (LRS 2002b) numatyta sudaryti prielaidas bankams įvertinti 

skolininkų nemokumo tikimybę. Tai didelės reikšmės dalykas, tačiau, kad jis būtų įgyvendintas, 

reikėtų PRDB duomenimis naudotis skaičiuojant įsipareigojimų nevykdymo tikimybes, nuostolį 

įsipareigojimų nevykdymo atveju ir kaupti kitus su skolininko įsipareigojimų nevykdymu susijusius 

duomenis. Didžiausias pakeitimas šioje redakcijoje yra tai, kad numatyti trijų rūšių paklausimai, 

kuriuos bankai gali pateikti PRDB. Pateikęs pirmos rūšies paklausimą, bankas, kaip ir anksčiau, 

gauna duomenis apie konkretų skolininką ir jam suteiktas paskolas. Pateikus antros rūšies užklausą, 

suteikiama informacija apie viso bankų sektoriaus paskolas ir faktinį įsiskolinimą – nurodomos 

paskolų rūšys, terminai, ekonominės veiklos rūšys, rizikos grupės ir skolininkų valdymo forma. 

Pateikęs trečios rūšies paklausimą, bankas gauna informaciją apie skolininkų grupės vidutinius 

finansinius rodiklius (tuo tikslu PRDB pradėti kaupti įmonių finansinių ataskaitų duomenys ir 

skaičiuoti finansiniai rodikliai). Be to, pagal naująsias taisykles bankai privalės PRDB teikti 

informaciją apie atpirkimo sandorius, pavestą valdyti ar išsimokėtinai (skolon) parduotą turtą, 

išankstinius mokėjimus, faktoringą ir vekselius. 

Šiuo metu PRDB daugiausia kaupiami ir vartotojams teikiami duomenys apie individualius 

skolininkus ir jų grupes. Šias funkcijas atlieka visi paskolų registrai. Siekiant išnaudoti kuo daugiau 

PRDB teikiamų galimybių, reikėtų kaupti ir kredito rizikos vertinimo modeliams sudaryti 

reikalingus duomenis, juos apdoroti ir analizuoti. Lietuvoje, kaip ir Prancūzijoje ar Italijoje, sukauptą 

informaciją būtų galima naudoti nustatant skolininkų reitingus, skaičiuojant su skolininkų 

įsipareigojimų nevykdymu susijusius rodiklius, diegiant vertinimo balais modelius, taip pat 

tobulinant bankų priežiūros modelį. 

 



Modeliavimas 

 

Prieš pradedant nagrinėti kredito rizikos vertinimo metodus ir modelius, reikėtų trumpai 

aptarti pagrindinius kredito rizikos ypatumus. Kredito pozicijos (angl. exposure), arba paskolos, turi 

šiek tiek kitokį nuostolio skirstinį nei rinkos pozicijos (pvz., vertybiniai popieriai). Tipinis kredito 

pozicijos nuostolio skirstinys pateiktas 9 paveiksle. 

 

9 paveikslas. Tipinis kredito pozicijos nuostolio skirstinys 
 

 

 

 

 

 

 

 
Šaltinis: Valvonis, V. Šiuolaikinis kredito rizikos vertinimas banke: paskolos ir skolininko rizika. Pinigų studijos, 
Lietuvos bankas, psl. 80 - 104, 2006 (1). 
 

Rizika patirti didesnį nuostolį nei tikėtasi (įprastai vadinamą netikėtinu nuostoliu) dažniausiai 

vertinama nuostolio standartiniu nuokrypiu arba rizikos vertės (angl. Value at Risk) matu: 
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10 paveikslas. Skolininko kredito rizikos vertinimo metodai ir jų raida 

Nestandartizuoti
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Ekspertiniai

Vertinimo
balais

Neįvertinantys PD

Vertinimo
balais
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Redukuotos formos /
Intensyvumo

Kredito maržos

Mirtingumo /
Aktuariniai

Įvertinantys PD

Matematiniai /
ekonometriniai

Standartizuoti

Skolininko kredito rizikos
įvertinimo metodai

 
 
Šaltinis: Valvonis, V. Šiuolaikinis kredito rizikos vertinimas banke: paskolos ir skolininko rizika. Pinigų studijos, 
Lietuvos bankas, psl. 80-104, 2006 (1). 
 

Be abejo, ši schema neapima visų taikomų kredito rizikos vertinimo metodikų, tačiau parodo 

pagrindines tipiškas jų klases. Šiuo metu ypač didelę įtaką rizikos vertinimui ir finansų inžinerijai 

apskritai daro įvairūs ekonometriniai laiko eilučių ir aukšto dažnio duomenų analizės modeliai, 

pagrįsti gana išsamiais statistiniais duomenimis ir jų analize. 
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11 paveikslas. Nemokumo tikimybės vertinimo modelių klasifikacija 

 
Kitas kredito rizikos ypatumas – būtinybė vertinti tiek tikėtiną nuostolį (angl. expected loss; 

EL), tiek ir netikėtiną nuostolį UL. Paskolų teikimas yra susijęs su tam tikru nuostoliu – tikėtinas 

nuostolis visada yra didesnis už 0. Su skolininko įsipareigojimų nevykdymu susijęs nuostolis turi 

būti iš anksto įtraukiamas į paskolos kainą ir padengiamas iš gaunamų palūkanų. Netikėtam 

nuostoliui padengti gaunamų pajamų dažniausiai nepakanka, todėl bankas turi sukaupti atitinkamo 

dydžio kapitalą, kad netaptų nemokiu. Kapitalu atlyginamas nuostolis, atsirandantis retais, 

išskirtiniais atvejais, kai banko veiklai susiklosto ypač nepalankios sąlygos29. Netikėto nuostolio 

susidarymo tikimybė yra maža, tačiau pats nuostolis – didelis. Tik tiksliai įvertinęs tikėtiną ir 

netikėtiną nuostolį, bankas įgauna supratimą, kokios apimties kredito riziką prisiima išduodamas 

paskolas ar vykdydamas kitus investicinius projektus ir tik tuomet gali sėkmingai plėtoti veiklą. 

Analizuojant investicijų kredito riziką, išskiriamos tokios jos sudedamosios dalys: 

• įsipareigojimų nevykdymo tikimybė (angl. probability of default; PD) arba reitingo 

pokyčių tikimybės (angl. rating transition probabilities). Galimi tokie tikimybės PD 

įvertinimo būdai: 

Imant per tam tikrą laikotarpį viso paskolų portfelio išduotų bei negrąžintų kreditų 

skaičiaus santykį su visų tuo laikotarpiu galiojusių kreditų skaičiumi ir neatsižvelgiant 

į negrąžinto kredito arba negrąžintos jo dalies dydį tikimybė PD apibrėžiama taip: 

M
M

PD d= ;      (1) 

čia Md – abejotinų paskolų skaičius, kuris gaunamas iš istorinių duomenų; M – visų 

per pasirinktą laikotarpį išduotų paskolų skaičius. Imant per tam tikrą laikotarpį viso 

29 Paskolų palūkanomis turi būti padengiamos ir išlaidos paskoloms skirtam kapitalui (akcininkų reikalaujama kapitalo 
grąža). 

Nemokumo tikimybės vertinimo modeliai 

Statistiniai/ekonometriniai Modeliai, pagrįsti finansų teorija 

• Z modelis 
• Logit/probit 
• Sprendimo 

priėmimo medžiai 
• Neuroniniai tinklai 

• Struktūriniai modeliai 
• Redukuotieji modeliai 
• Hibridiniai modeliai 
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paskolų portfelio išduotų bei negrąžintų paskolų vertės santykį su visų tuo laikotarpiu 

galiojusių paskolų verte ir atsižvelgiant į negrąžinto kredito (arba negrąžintos jo 

dalies) dydį tikimybė PD būtų tokia: 

EaD
FLPD = ;     (2) 

čia FL– dėl neveiksnių paskolų patirti nuostoliai EaD – visų išduotų paskolų vertė. 

Šiuo būdu apskaičiuota tikimybė priklauso nuo kredito apimties (t.y., kiekviena 

paskola turi savo svorį). Šiomis formulėmis pateikti tik patys primityviausi 

įvertinimai, Tikslesni nemokumo tikimybės įverčiai gaunami taikant statistinius 

metodus. Tačiau nemokumo tikimybė neatskleidžia finansinių įsipareigojimų 

neįvykdymo padarinių; 

nuostolis įsipareigojimų nevykdymo atveju (angl. loss given default; LGD); 

• kredito pozicija, t.y. paskolos likutis įsipareigojimų nevykdymo atveju (angl. 

exposure at default; EaD); 

• tikėtini nuostoliai, apskaičiuojami taikant formulę 

EaDLGDPDEL ⋅⋅= .     (3) 

• netikėti nuostoliai (angl. unexpected loss; UL); 

• kredito pozicijos trukmė (angl. maturity; M). 

Įsipareigojimų nevykdymo tikimybė rodo skolininko patikimumo lygį, t.y. kiekybiškai 

įvertinama, kokia yra tikimybė, kad skolininkas neįvykdys savo įsipareigojimų sutartyje 

numatytomis sąlygomis. Įprastai kredito rizikos vertinimo modeliuose taikomos vienerių metų 

įsipareigojimų nevykdymo tikimybės. Kadangi koreliacija tarp kredito rizikos ir kredito pozicijos 

trukmės yra reikšminga ir teigiama, kartais skaičiuojama ne vienerių metų, o viso kredito pozicijos 

termino įsipareigojimų nevykdymo tikimybė (pvz., jei kredito pozicijos terminas yra 10 metų, tai 

minėtas rodiklis parodo kliento įsipareigojimų nevykdymo tikimybę per 10 metų). Jei modeliuojama 

ne tik įsipareigojimų nevykdymo tikimybė, bet ir skolininko kredito rizikos pasikeitimai, vertinamos 

ir kredito reitingo padidėjimo (sumažėjimo) tikimybės. Taigi įsipareigojimų nevykdymas yra tik 

viena kredito pozicijos (ne)grąžinimo baigčių, gali būti ir tarpinių baigčių – kredito rizikos 

padidėjimas arba sumažėjimas. Įsipareigojimų nevykdymas yra žemiausias reitingų skalės 

įvertinimas. Įsipareigojimų nevykdymo tikimybė neatskleidžia įsipareigojimų nevykdymo padarinių, 

t.y. neįvertinamas galimas nuostolis dėl neįvykdytų įsipareigojimų. Nuostolis įsipareigojimų 

nevykdymo atveju rodo kredito pozicijos dalį, kuri bus prarasta, skolininkui neįvykdžius 
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įsipareigojimų bankui. Ši kredito rizikos sudedamoji dalis, atskleidžianti skolininko finansines 

problemas, susijusi su paskolos grąžinimo užtikrinimo priemone ir jos dydžiu. 

Kredito pozicijos dydis – tai faktiškai suteiktos paskolos suma. Taikant kredito rizikos 

vertinimo modelius finansinėms priemonėms, turinčioms kredito linijų požymių, arba išvestinėms 

finansinėms priemonėms, kurių vertė kintanti, reikėtų atlikti sudėtingesnius skaičiavimus. Kredito 

pozicijos trukmė – tai vadinamosios efektyvios trukmės rodiklis, kurį skaičiuojant įvertinami 

atitinkamų metų kintami kredito pozicijos pinigų srautai. Kredito rizikos sudedamosios dalys, kaip 

šios rizikos vertinimo modelių parametrai, naudojamos vertinant tikėtiną ir netikėtiną kredito 

pozicijų nuostolį. Pačioms kredito rizikos sudedamosioms dalims vertinti irgi taikomi atskiri 

modeliai. Nors kredito rizikos vertinimo modelius galima skirstyti remiantis įvairiais kriterijais, 

vienas iš prasmingiausių kriterijų galėtų būti modelio rezultatai30.  

 

II.4. Kredito rizikos matavimas reitingavimo sistemomis 

 

II.4.1. Reitingavimo procesas ir jam keliami reikalavimai 
 

Kredito reitingų sistema (angl. rating system) – sistema, apimanti visus metodus, procesus, 

kontrolės, duomenų rinkimo ir informacinių technologijų sistemas, padedanti įvertinti kredito riziką, 

priskirti skolininkus ir pozicijas rangams arba rizikos grupėms ir kiekybiškai įvertinti rizikos 

parametrus. Kredito reitingavimo sistema naudinga tuo, kad banko specialistams padeda skaitiškai 

išmatuoti skolininko patikimumą atsižvelgiant į bankui prieinamą informaciją. Skolininko reitingas 

dar vadinamas skolininko rangu (angl. obligor grade) – skolininkų reitingų skalės rizikos kategorija, 

kuriai pagal tiksliai apibrėžtą ir aiškią reitingų kriterijų grupę turi būti priskiriami skolininkai, ir 

pagal kurią turi būti nustatoma PD. Kadangi esamo arba potencialaus skolininko reitingas 

nustatomas atsižvelgiant į įvairaus pobūdžio informaciją ir yra statistiškai pagrįstas, reitingavimo 

sistemas taip pat galima taikyti ne tik kredito rizikos valdymo, bet ir rinkodaros, verslo planavimo 

tikslais ir pan. Priemonės rangas (angl. facility grade) – priemonių reitingų skalės rizikos kategorija, 

30 Svarbus kriterijus – tokiais modeliais (metodikomis) įvertinami kuo mažesni specialiųjų atidėjinių, reiškiančių kapitalo 
poreikį nuostoliams absorbuoti, apimtis: kurį laiką nemažos dalies bankų vadybininkų požiūris buvo toks: „kuo ji 
mažesnė., tuo modelis palankesnis banko veiklai“. Tai susiję su bankų akcininkų ir valdytojų interesų konfliktu – ir 
vieni, ir kiti yra suinteresuoti, kad būtų kuo mažesni atidėjiniai, t.y., nuostoliai, todėl šioje situacijoje atsiranda terpė 
moralinei rizikai vertinant atidėjinius – nesant principingai priežiūrai prioritetas gali būti ne teisingas, o „finansiškai 
patrauklus“ kredito rizikos ir specialiųjų atidėjinių vertinimas. 
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kuriai pagal tiksliai apibrėžtą ir aiškią reitingų kriterijų grupę turi būti priskiriamos pozicijos, ir 

pagal kurią turi būti nustatomas LGD ir (arba) CF. 

Kredito reitingai pradėti taikyti JAV. Jau XIX amžiaus pradžioje ten atsirado pirmosios 

agentūros, teikusios informaciją apie besiskolinančių rinkos dalyvių patikimumą. Pirmąją prekybinio 

kredito agentūrą po 1837 m. finansų panikos atidarė Lewis Tappan. Ją vėliau perpirko Robert 

Graham Dun, kuris 1859 m. išleido pirmąjį kredito reitingų vadovą. Šiais laikais kredito reitingai 

daugiausiai suvokiami kaip bankų ir investuotojų instrumentas, bet finansų rinkose reitingai paplito 

tik XX amžiaus pradžioje. Dabartinis garsiausių ir dažniausiai minimų kredito reitingų agentūros 

„Moody’s Investors Service“, „Standard&Poor’s“ bei „Fitch Ratings“ pradėjo savo veiklą tik praėjusio 

šimtmečio pradžioje. Seniausia iš jų – „Standard&Poor’s“ – veikia nuo 1906 metų. Šios kompanijos 

specializuojasi teikti kredito įvertinimus finansų institucijoms, investuotojams. Šiuo metu pasaulyje 

priskaičiuojama daugybė reitingo agentūrų, siūlančių tarptautinius, regioninius, šakinius ir dar 

visokius kitokius reitingus. Kol kas didžiausią rinkos dalį užima „Standard&Poor’s“, „Moody’s 

Investors Service“ ir „Fitch Ratings“. Tačiau paskutiniu metu dėl globalios ekonominės krizės ir 

keliolikos stambių ir garsių korporacijų žlugimų, kuomet bankrutavo aukštus reitingus turinčios 

kompanijos, smuko pasitikėjimas audito kompanijomis ir reitingo agentūrų „didžiojo trejeto“ teikiamais 

vertinimais. Tarptautiniu lygiu pradėta svarstyti priemones, sugriežtinančias kredito reitingo suteikimo 

tvarką. Kita vertus, naudodamiesi susiklosčiusia situacija, į „didžiojo trejeto“ užimamą rinkos dalį 

pradėjo kėsintis kredito rizikos draudikai, iki šiol reitingų sistemas taikę daugiausiai tik savo reikmėms ir 

jais keisdavosi tik tarpusavyje. Baselio komiteto nuomone, reitingų agentūros turi veikti remdamosi 

tokiais principais: 

• Objektyvumas. Reitingo suteikimo metodologija turi būti griežta, sisteminga ir 

pasiduodanti vienokiam ar kitokiam duomenų patikrinimui istoriniu pagrindu. Reitingai 

turi būti nuolat peržiūrimi ir atitikti skolininko finansinės situacijos pokyčius. Iki tol, kol 

reitingų priskyrimo skolininkams metodologija patvirtinama reguliuojančių institucijų, ji 

turi būti kruopščiai patikrinta atsižvelgiant į istorinius duomenis ir turi būti taikoma ne 

mažiau kaip vienerius metus, pageidautina - trejus metus. 

• Nepriklausomumas. Metodologija turi būti kiek įmanoma laisva nuo bet kokios išorinės 

politinės įtakos arba apribojimų, ekonominio spaudimo iš vertinamų organizacijų pusės. 

• Atvirumas. Patikrinimo tikslais individualūs vertinimai turi buti viešai prieinami. 

Pirmieji naujos kartos reitingų sistemas maždaug prieš tris dešimtmečius įdiegė didieji 

pasaulio bankai, taikantys pažangiausius rizikos vertinimo ir valdymo metodus. Bet platesnį bankų, 

jų priežiūros institucijų ir mokslininkų susidomėjimą šios sistemos sukėlė tik pastaraisiais 
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dešimtmečiais, Baselio bankų priežiūros komitetui pasiūlius atnaujinti pirmąjį kapitalo susitarimą. 

Reitingavimas bankuose taikomas ir skolininko, ir paskolos rizikai vertinti. Reitingavimo procesas 

pavaizduotas 12 paveiksle. Baselio II kapitalo susitarime numatyta, kad bankai, ketinantys taikyti 

vidaus reitingais pagrįstą kredito rizikos vertinimo metodą, kapitalo poreikį kredito rizikai padengti 

gali skaičiuoti taikydami banko pasirinktas kredito rizikos vertinimo ir reitingų sistemas. 

Banko skolininkų rizikai vertinti sukurta daug ir įvairaus pobūdžio metodų – nuo kiekybinių 

iki kokybinių. Banko taikoma reitingų sistema dažnai būna pagrįsta šių dviejų skirtingų metodų 

derinimu. Baselio bankų priežiūros komitetas reitingų sistemą apibrėžia kaip visus metodus, 

procesus, kontrolę, duomenų rinkimą ir informacinių technologijų sistemas, kurie bankui suteikia 

galimybę įvertinti kredito riziką ir jos sudedamąsias dalis, nustatyti vidaus reitingus. Bankai, 

atsižvelgdami į savo veiklos pobūdį ir banko poreikius, taiko skirtingas reitingų sistemas. Vis dėlto 

visų jų taikomos reitingų sistemos turi atitikti tam tikrus bendrus reikalavimus. Europos šalių bankų, 

reitingavimo modelį taikančių vertinant kapitalo poreikį, reitingų sistemoms keliami reikalavimai 

yra išdėstyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/48/ED. Mokslinėje literatūroje 

nurodoma 14 principų, kuriais turėtų būti pagrįsta bet kuri „gera“ reitingų sistema31. JAV bankų 

priežiūros institucija bankų taikomoms reitingų sistemoms kelia 11 reikalavimų32. Pagrindiniai 

reitingavimo sistemoms keliami reikalavimai yra šie: 

• išsamumas – banko reitingų sistemą turi būti įmanoma taikyti visiems buvusiems, 

esamiems ir būsimiems klientams; 

• sudėtingumas – bankas turi taikyti tiek skirtingų reitingų sistemų, kiek jų reikia, bet kaip 

įmanoma mažiau. Reitingų sistemų skaičiaus pasirinkimas turi būti aiškiai suprantamas ir 

pagrįstas; 

• vienodumas: jei skolininkų įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė yra vienoda, turi būti 

taikomi ir vienodi reitingai; jeigu A skolininko įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė yra 

mažesnė už B skolininko įsipareigojimų neįvykdymo tikimybę, A skolininko reitingas 

turi būti ne žemesnis už B skolininko reitingą; jeigu A skolininko reitingas aukštesnis nei 

B skolininko reitingas, tai A skolininko įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė turi būti 

mažesnė nei B skolininko įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė; 

31 Krahnen J. P., Weber M. Generally Accepted Rating Principles: A Primer. – Journal of Banking and Finance, 25 (1), 
p.3 – 23, 2001. 
32 Išsamiau žr. Office of the Comptroller. Rating Credit Risk. Comptroller of the Currency Handbook, 2001. 
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• detalumas – reitingų sistemos gali skirtis pagal reitingo skalėmis (reitingų grupių 

skaičiumi). Reitingų grupių turi būti tiek, kiek reikia, o jų skaičius priklauso nuo reitingų 

sistemos taikymo tikslų; 

• patikimumas – reitingų sistema turi būti patikima, t.y. skolininko reitingas neturi keistis, 

nesikeičiant skolininko kredito rizikai; 

• vidinis tikrinimas – turi būti nuolat vertinamas reitingų tikslumas, taip pat atliekami 

netikėti patikrinimai; 

• išorinis tikrinimas – išorės vertintojai turi nuolat arba kartais tikrinti, kaip banke 

laikomasi nustatytų reitingų suteikimo taisyklių. 

Įmonių kredito reitingams nustatyti bankai pasirenka skirtingus metodus33. Vien statistinis modelis 

jų rizikai vertinti taikomas retai. Statistinis modelis dažniausiai taikomas fizinių asmenų arba mažų ir 

vidutinių įmonių rizikai vertinti. Stambioms įmonėms teikiamos paskolos labiau skiriasi, taigi 

standartizuotas statistinis metodas iš dalies dėl duomenų trūkumo neatskleistų visų skolininko 

ypatumų. Be to, kadangi įmonės bankrotas, nors ir įprastas, nėra itin dažnas reiškinys, bankams 

įprastai trūksta duomenų apie įmonių įsipareigojimų neįvykdymo atvejus, todėl statistinius modelius 

sunku pagrįsti empyriškai. Eksperto – kvalifikuoto įmonės rizikos vertintojo – atliekamas kredito 

rizikos vertinimas ir skolininko ar pozicijos reitingavimas bankui brangiau kainuoja, tačiau 

stambioms įmonėms įprastai teikiamos didelės, daug pajamų bankui teikiančios paskolos, taigi tokio 

reitingavimo išlaidos yra pateisinamos ir dažniausiai atsiperka. Būtina banko taikomo reitingavimo 

modelio ypatybė yra jo patikimumas. Modelis laikomas patikimu, jeigu nustatytų reitingų (jiems 

priskirtų PD rodiklių) ir faktinių rezultatų skirtumas nėra statistiškai reikšmingas. Jeigu reitingavimo 

modelio teikiama informacija apie investicijų kredito rizikos lygį beveik nesinaudojama, vadinasi, 

abejojama jo patikimumu arba atsakingiems darbuotojams trūksta kompetencijos, padedančios 

suprasti rizikos vertinimo metodą. 

Priskirdamas skolininkus rangams arba rizikos grupėms, bankas turi atsižvelgti į visą 

susijusią informaciją. Informacija turi atitikti dabartinę skolininko padėtį ir turi suteikti galimybę 

bankui prognozuoti būsimą pozicijos situaciją. Kuo mažiau informacijos turi bankas, tuo 

konservatyvesnis turi būti priskyrimas rangui ar rizikos grupei. Jei bankas išorės reitingu remiasi 

kaip pagrindiniu priskyrimo rangui ar grupei veiksniu, bankas turi užtikrinti, kad jis atsižvelgia ir į 

kitą susijusią informaciją. Skolininko reitingavimo procesas banke gali būti panašus į pateiktą 

schemą 12 paveiksle. 

33 Išsamiau žr. Österreichische Nationalbank. Rating Models and Validation. Guidelines on Credit Risk Management, 
2004. 
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12 paveikslas. Kredito reitingų taikymo procesas 

 
Šaltinis: Valvonis, V. Šiuolaikinis kredito rizikos vertinimas banke: paskolų portfelio rizika ir ekonominio kapitalo 
paskirstymas. Pinigų studijos, Lietuvos bankas, psl. 80 - 104, 2006 (1). 
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Svarbu atkreipti dėmesį, kad bet kuris reitingas pagrįstas praeities duomenų ekonometrine analize 

pasitelkiant statistinius metodus ir taip nustatant įverčius (dar vadinamus prognozėmis). Būtų visai 

pagrįsta manyti, kad tikslesnis yra tas reitingas, kuris pagrįstas didesniu informacijos kiekiu, 

istoriniais duomenimis, be to, yra dažniau atnaujinamas. Tačiau verslo aplinka yra nuolat kintanti, 

dėl ko reitingavimas ir prognozavimas apskritai tampa netikslus. Nepaisant šio trūkumo kredito 

reitingai pasako ir apie įmonės „praeitį“, t.y. glaustai informuoja investuotoją apie jos ligšiolinę 

padėtį. Struktūrinių ekonomikos pokyčių (staigios krizės ar pakilimo) atvejais įprastai reitingų 

adekvatumo problema tik paaštrėja, nes modeliai, kuriais reitingai yra pagrįsti, tampa netikslūs, o 

ekspertų nuomonės irgi ne visada patikimos. Vertėtų nepamiršti, kad skolininko ar obligacijos 

kredito reitingas – tai tik paramos investuotojo sprendimui priemonė, kuria parodoma santykinis 

reitinguojamos įmonės (obligacijos) patikimumas kitų rinkos dalyvių (obligacijų) atžvilgiu.  

 

II.4.2. Obligacijų reitingas 
 

Obligacijos yra būtinas elementas finansinių investicijų portfelių (paketų) struktūroje. Kaip žinoma, 

investicijos į vertybinius popierius yra susijusios su tam tikru neapibrėžtumu, t.y. rizika. Šiuo atveju 

galima išskirti dvi pagrindines rizikos rūšis: 

• kredito ir rinkos (angl. market risk), reiškianti palūkanų ir pagrindinės skolos sumos ar 

jos dalies neišmokėjimą (šiame kontekste - obligacijos nominalo). 

• palūkanų normos pokyčio rizika (angl. interest rate risk; išsamiau apie tai žr. IV.6 

poskyryje), apima rinkos kainos svyravimus, nustatomus pagal bendro lygio paskolos 

palūkanų pasikeitimą. Akivaizdu, kad rinkos rizika žymia dalimi nustatoma obligacijos 

apmokėjimo terminu - kuo didesnis šis terminas, tuo labiau tikėtinos žymios rinkos 

palūkanų normų svyravimų amplitudės.  

Obligacijos kredito rizika apibrėžia jos emitento skolinį pajėgumą. Todėl valstybinius 

įsipareigojimus priimta laikyti patikimiausiais, su mažiausia kredito rizika. Verslo įmonių skolos 

vertybiniai popieriai suprantama, vertinami kur kas atsargiau, nes visada egzistuoja nemokumo ar 

bankroto galimybė. Finansų institucijų praktikoje skolininko patikimumas dažnai matuojamas 

kredito reitingais, kuriuos dažniausiai nustato reitingų agentūros. Išorinė kredito rizikos vertinimo 

institucija (angl. external credit assessment institution, ECAI) – institucija, kurios pagrindinė veikla 

yra skolininko pajėgumo įvykdyti finansinius įsipareigojimus įvertinimas, nustatant jam atitinkamus 

kredito rizikos vertinimus (reitingus). Pripažinta ECAI (angl. eligible ECAI) – ECAI, Lietuvos banko 
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nustatyta tvarka pripažinta tinkama, t.y. jos kredito rizikos vertinimus (reitingus) bankai gali naudoti 

skaičiuodami savo kapitalo pakankamumą. Be to, obligacijų kokybę priklausomai nuo kredito 

rizikos vertina specialios agentūros. Jos priskiria obligacijas tam tikrai vertybinių popierių 

kategorijai pagal palūkanų ir išpirkos kainos išmokėjimo patikimumo lygį. Priskyrimo procesas 

(angl. assignment process) – skolininko (pozicijos) susiejimas su atitinkamu skolininko (priemonės) 

reitingų skalės rangu arba, esant mažmeninėms pozicijoms, su atitinkamomis rizikos grupėmis, 

atsižvelgiant į priskyrimo kriterijus. Tokia operacija vadinama reitingavimu (angl. rating). Reitingas 

yra raidinis, skaitmeninis arba kombinuotas simbolis, rodantis riziką, kurią nustato ir prisiima 

bankas, suteikdamas paskolą įmonei. Tai kokybinis kredito rizikos įvertinimas. Skaičiuojant 

kiekybinį kredito rizikos vertinimo rodiklį PD, t.y. įsipareigojimų neįvykdymo tikimybę, įmonių 

riziką galima palyginti. 

Tuo pačiu pažymėtina, kad reitingas taikomas ne tik vertybiniams popieriams, bet ir 

įmonėms. JAV nacionalinių ir užsienio obligacijų reitingavimą atlieka daug agentūrų, iš kurių 

labiausiai žinomos trys: „Standard&Poor's“, „Fitch Ratings“ ir „Moody’s Investors Service“. 

Nurodytos agentūros obligacijas, išleidžiamas įmonių, priskiria vienai iš devynių kategorijų: AAA, 

AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C („Standard&Poor's“) ir Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca, C 

(„Moody’s Investors Service's“). 

Obligacijų priskyrimo vienai ar kitai kategorijai sąlygos neišsiskiria dideliu tikslumu. 

Aukščiausia kategorija pagal obligacijų kokybę yra AAA. Jai priskiriamos obligacijos, 

charakterizuojamos ypatingai aukštu patikimumo lygiu ir kas liečia išpirką, ir kas liečia palūkanų 

išmokėjimus. Jų įvertinimas vertybinių popierių rinkoje nustatomas tik palūkanų normos lygiu. 

Obligacijų, priskirtų kategorijai AA, kokybė tik truputį prastesnė nei obligacijų AAA. Jų rinkos 

kainos taip pat nustatomos palūkanų normos judėjimu pinigų rinkoje. Kategorija A apima geriausias 

vidutinės kokybės obligacijas. Jų rinkos įvertinimas didele dalimi nustatomas palūkanų norma pinigų 

rinkoje, tačiau ji susijusi ir su konjunktūriniais veiksniais. 

Kategorija BBB yra tarpinė tarp patikimų obligacijų ir obligacijų, kurios iš dalies yra 

spekuliatyvios. Šiai kategorijai priskiriamos vidutinės kokybės obligacijos, kurios yra pakankamai 

saugios ir esant įprastoms sąlygoms generuoja patenkinamo lygio pajamas. Jos iš esmės priimtinos 

esant susiklosčiusiai tam tikrai ekonominei konjunktūrai. Dažniausiai jų rinkos vertė didesne dalimi 

labiau priklauso ne nuo susiklosčiusios palūkanų normos finansų rinkoje, bet nuo kitokio pobūdžio 

informacijos, kuri veikia investuotojų elgseną. Obligacijos, priskirtos BBB kategorijai ir aukštesnei, 

dažniausiai laikomos iš esmės saugiomis. Daugelis JAV finansų įstaigų dažniausiai investuoja lėšas, 

 60 



skirtas obligacijų pirkimui, tik į šias obligacijas. Taip pat nemažai finansų institucijų (pavyzdžiui, 

pensijų fondai) gali pagal įstatymus investuoti lėšas tik į A ir aukštesnės kategorijos obligacijas.  

Kategorija BB apima blogiausias investiciniu požiūriu vidutinės kokybės obligacijas. Jos 

charakterizuojamos žemais pajamų rodikliais. Palūkanos išmokamos sistemingai, bet galimi nedideli 

deficitiniai laikotarpiai. Kategorijai B priskiriamos spekuliacinės obligacijos, pagal kurias palūkanų 

mokėjimas sudėtingomis ekonominėmis sąlygomis nėra garantuojamas. Balansavimas ant 

investicinio reitingo ribos smarkiai padidina masinio kapitalo bėgimo tikimybę ne tik tuo atveju, jei 

kuri nors agentūra sumažintų reitingą, tačiau net ir įtraukus valstybę į reitingų peržiūros sąrašus. 

Kategorijoms CCC ir CC priskiriamos atvirai spekuliacinės obligacijos. Palūkanos pagal jas 

išmokamos, bet esant nepalankiai ekonominei konjunktūrai tai abejotina. Kategorijai C priklauso 

obligacijos, pagal kurias palūkanos neišmokamos. 

Analogišką obligacijų reitingavimą vykdo agentūra „Moody’s Investors Service“. JAV 

reitingas plėtojamas ir trumpalaikiams komerciniams vekseliams (angl. commercial papers), 

išleidžiamiems į apyvartą stambių įmonių. Komerciniai vekseliai skirstomi į tokias kategorijas: A1 - 

aukščiausia investicinė klasė, A2 - aukšta investicinė klasė, A3 - vidutinė investicinė klasė, B - 

vidutinė klasė, C - spekuliaciniai, D - laukiama bankroto. Didžiojoje Britanijoje obligacijų 

reitingavimu užsiima kompanija „Extel Statistical Service“. Obligacijos, išleistos Didžiojoje 

Britanijoje, šios agentūros pagal patikimumo lygį yra priskiriamos vienai iš penkių kategorijų: nuo A 

iki E. Tos pačios kategorijos taikomos ir vertinant pačių įmonių, išleidžiančių obligacijas, 

patikimumą. Kanados reitingo tarnyba („Canadian Bond Rating Service“) obligacijas, išleistas 

Kanadoje klasifikuoja pagal aštuonias kategorijas: nuo A++ iki D. 

 

2 lentelė. Ilgalaikio skolinimosi reitingai 

„Moody’s 
Investors 
Service“ 

„Standard 
&Poor's“ 

„Fitch 
Ratings“ Apibūdinimas 

Aaa AAA AAA Aukščiausias 
saugumo lygis 

Aa1 AA+ AA+ 
Aukštas 

saugumo lygis Aa2 AA AA 
Aa3 AA- AA- 
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A1 A+ A+ Aukštesnis 
investicinis 

reitingas A2 A A 
A3 A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ Žemesnis 
investicinis 

reitingas 
Baa2 BBB BBB 
Baa3 BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ Neinvesticinis 
(spekuliacinis) 

reitingas Ba2 BB BB 
Ba3 BB- BB- 

B1 B+ B+ Labai 
spekuliacinis 

reitingas B2 B B 
B3 B- B- 

Caa1 CCC+ CCC 
Bloga būklė Caa2 CCC - 

Caa3 CCC- - 

Ca CC CC 
Ypač 

spekuliacinis 
reitingas 

C C C 
Galimas 

įsipareigojimų 
nevykdymas 

- - DDD 
Įsipareigojimų 
nevykdymas - - DD 

- D D 
Šaltinis: Lietuvos Respublikos finansų ministerija. 

 

II.4.3. Vidaus reitingais pagrįstas kredito rizikos vertinimo modelis 
 

Vidaus reitingais pagrįstas kredito rizikos vertinimo modelis, IRB metodas (angl. internal ratings 

based approach, IRB method) – bankų kredito rizikos vertinimo nustatant kapitalo pakankamumą 

metodas, pagrįstas kredito rizikos komponentų identifikavimu bei atitinkamų rizikos koeficientų 
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(taip pat žr. III skyrių) funkcijų taikymu banko turimoms pozicijoms, atsižvelgiant į paties banko 

vidaus reitingus bei priežiūros institucijos nustatytus standartus (žr. 3 lentelę). 

3 lentelė. Lietuvos banko pripažintų ECAI ilgalaikių ir trumpalaikių kredito rizikos vertinimų 
(reitingų) priskyrima 
 
 
 
 

 

*Kredito kokybės žingsnis (angl. credit quality step, CQS) – ECAI taikomų kredito rizikos vertinimų (reitingų) skalės 
intervalas, parodantis skirtingą kredito rizikos lygį. 
 

Įmonės reitingą lemia kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai, nusakantys jos būklę. Vieni iš dažniausiai 

nurodomų veiksnių grupių– įmonės finansinė būklė, įmonės valdymo kokybės lygis, užimama rinkos 

dalis, šalies rizika ir kt. Galima išskirti įmonės reitingą lemiančių veiksnių grupes ir jas lyginti su 

tarptautinių reitingų agentūrų suteikiamus reitingus lemiančiais veiksniais (žr. 4 lentelę). 

 

4 lentelė. Pagrindiniai įmonės kredito reitingą įtakojantys veiksniai ir jų grupės 
„Standard&Poor's“ „Moody’s Investors Service“ Tipinis vertinimas 

Finansinė rizika 
Balansas ir apskaita 
Finansų politika 
Pelningumas 
Kapitalo struktūra 
Pinigų srautai 
Finansinis lankstumas 

Kiekybiniai rodikliai 
Finansiniai rodikliai 
Modelių taikymo rezultatai 

Ekonominė situacija 
Veiklos padėtis (pinigų 
srautai, pelningumas ir kt.) 
Finansinė padėtis (kapitalo 
pakankamumas, likvidumas 
ir kt.) 

Verslo rizika Konkurencinė ir veiklos rizika Įmonės padėtis 

CQS* 

„Standard&Poor’s“ „Moody’s Investors Service“ „Fitch Ratings“ 

Ilgalaikiai 
reitingai 

Trumpa-
laikiai 

reitingai 

Ilgalaikiai 
reitingai 

Trumpalai-
kiai 

reitingai 

Ilgalaikiai 
reitingai 

Trumpa-
laikiai 

reitingai 
1 Nuo AAA iki 

AA- 
A-1+, A-1 Nuo Aaa iki Aa3 P-1 Nuo AAA iki 

AA- 
F1+, F1 

2 Nuo A+ iki 
A- 

A-2 Nuo A1 iki A3 P-2 Nuo A+ iki A- F2 

3 Nuo BBB+ 
iki BBB- 

A-3 Nuo Baa1 iki 
Baa3 

P-3 Nuo BBB+ iki 
BBB- 

F3 

4 Nuo BB+ iki 
BB- 

B-1, B-2,     
B-3, C 

Nuo Ba1 iki Ba3 NP Nuo BB+ iki 
BB- 

Mažiau nei 
F3 

5 Nuo B+ iki 
B- 

 Nuo B1 iki B3  Nuo B+ iki B-  

6 Mažiau nei 
B- 

 Mažiau nei B3  Mažiau nei B-  
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Ekonominės veiklos ypatumai 
Konkurencinė pozicija 

Santykinė rinkos dalis 
(konkurencinė pozicija) 
Diversifikacija 
Pardavimas, išlaidos, veiklos 
rezultatai 
Pardavimo apimtis 

Ekonominė veikla 
Rinkos dalis (konkurencinė 
pozicija) 
Prekių asortimentas 
Speciali rizika 
Pardavimo pajamų ir 
likvidumo 
prognozės 
Įmonės struktūra 

 Įmonės struktūra 
Ryšiai su banku 

 

Valdymas Vadovavimo kokybė 
Planavimas ir kontrolė 
Valdymo patirtis 
Organizacinė struktūra 
Valdančioji įmonė 

Valdymas 
Patirtis 
Valdančioji įmonė 
Apskaitos ir kontrolės 

kokybė 

- - Ryšiai su banku 
Šaltinis: Valvonis, V. Šiuolaikinis kredito rizikos vertinimas banke: paskolos ir skolininko rizika. Pinigų studijos, 
Lietuvos bankas, psl. 80 - 104, 2006 (1). 
 

Įmonių reitingavimo modeliuose dažniausiai taikomi kintamieji išvardinti 5 lentelėje. 

 

5 lentelė. Reitinguojant įmones vertinami kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai 
Rodiklio pavadinimas Rodiklio skaičiavimo formulė 

KIEKYBINIAI RODIKLIAI 
Likvidumo rodikliai 
einamasis likvidumas Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai 

įsipareigojimai 
kritinis likvidumas (skubaus padengimo) (Trumpalaikis turtas – Atsargos) / 

Trumpalaikiai įsipareigojimai 
apyvartinis kapitalas (Atsargos + Per vienerius metus gautinos 

pinigų sumos –Prekybos skolos) / 1 d. 
apyvarta 

grynasis kapitalas Trumpalaikis turtas – Trumpalaikiai 
įsipareigojimai 

grynojo apyvartinio kapitalo ir turto santykis (Trumpalaikis turtas – Trumpalaikiai 
įsipareigojimai) / Turtas 

Pelningumo rodikliai 
bendrasis pelningumas (bendrojo pelno marža) Bendrasis pelnas / Pardavimai 
grynasis pelningumas (grynojo pelno marža Grynasis pelnas / Pardavimai 
nuosavo kapitalo grąža RoE Grynasis pelnas / Nuosavas kapitalas 
turto grąža RoA Grynasis pelnas / Turtas 
grynasis pelnas, jo pasikeitimas  
bendrasis pelnas, jo pasikeitimas  
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veiklos pelningumas (veiklos pelno marža) Veiklos pelnas / Pardavimai 
pelnas be palūkanų, mokesčių, turto 
nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) 

Veiklos pelnas + Amortizacija 

EBITDA marža, pardavimų procentais EBITDA / Pardavimai 
turto grąža (RoA) (Grynasis pelnas + Finansinės veiklos 

sąnaudos Mokesčiai)/ Turtas 
investuoto kapitalo grąža (ROCE) Grynasis pelnas / (Nuosavas kapitalas + 

Finansinės skolos) 
investicijų grąža (RoI) (Grynasis pelnas + Finansinės veiklos 

sąnaudos + Mokesčiai)/ Investuotas 
kapitalas 

pelnas be amortizacijos ir nusidėvėjimo (EBDA) Veiklos pelnas + Amortizacija – Pelno 
mokestis 

EBDA marža, pardavimų procentais EBDA / Pardavimai 
turto apyvartumo rodiklis Pardavimai / Turtas 
ilgalaikio turto apyvartumo rodiklis Pardavimai / Ilgalaikis turtas 
Nuosavybės ir skolos rodikliai 
kapitalo dalis Nuosavas kapitalas / Turtas 
įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis (Mokėtinos pinigų sumos ir įsipareigojimai) 

/ Nuosavas kapitalas 
nuosavas kapitalas  
ilgalaikio įsiskolinimo koeficientas Ilgalaikiai įsipareigojimai / Turtas 
trumpalaikio įsiskolinimo koeficientas Trumpalaikiai įsipareigojimai / Turtas 
finansinių skolų ir kapitalo santykis Finansinės skolos / Nuosavas kapitalas 
turto padengimo rodiklis (Nuosavos lėšos + Ilgalaikės skolos) / 

Ilgalaikis turtas 
patikslintas kapitalo rodiklis (Nuosavas kapitalas – Nematerialus turtas) / 

(Turtas –Nematerialusis turtas) 
skolos rodiklis Grynasis finansinis įsiskolinimas / Nuosavas 

kapitalas 
„Auksinės balanso taisyklės“ koeficientas34 Ilgalaikis turtas / (Ilgalaikės finansinės 

skolos + Ilgalaikių finansinių skolų 
einamųjų metų dalis + nuosavas kapitalas) 

įsipareigojimų pasikeitimai  
įsipareigojimų ir turto santykis (po paskolos 
suteikimo) 

(Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai + 
Planuojama paskola) / (Visas turtas + 
Planuojama paskola) 

skolos ir kapitalo santykis Visos skolos / (Nuosavas kapitalas – 
Nematerialusis turtas) 

Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) rodikliai 
debitorinio įsiskolinimo apyvartumo rodiklis, 
dienomis 

Per metus gautinos sumos · Laikotarpio 
trukmė dienomis / Pardavimai 

kreditorinio įsiskolinimo apyvartumo rodiklis, 
dienomis 

Prekybos skolos · Laikotarpio dienų skaičius 
/ Pardavimai 

34 „Auksinė balanso taisyklė“ reiškia, kad ilgalaikio kapitalo vertė turi būti didesnė už ilgalaikio turto vertę, t.y., kad dalis 
kapitalo turi būti skirta trumpalaikiam turtui suformuoti. „Auksinės balanso taisyklės“ koeficientu parodoma, kokiu lygiu 
ilgalaikis turtas finansuojamas pastoviu kapitalu (nuosavomis lėšomis ir ilgalaikiais įsipareigojimais). 
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atsargų apyvartumas, dienomis Atsargos · Laikotarpio dienų skaičius / 
Pardavimų savikaina 

apyvartinių lėšų perteklius (poreikis), dienomis Atsargų apyvartumo rodiklis + Debitorinio 
įsiskolinimo apyvartumo rodiklis – 
Įsiskolinimo tiekėjams apyvartumo rodiklis 

atsargų ir debitorių poreikis Atsargos + Per metus gautinos pinigų sumos 
apyvartinių lėšų perteklius (poreikis) Atsargos + Per metus gautinos sumos – 

Prekybos skolos 
apyvartinių lėšų perteklius (poreikis) Atsargos + Pirkėjų įsiskolinimas – Prekybos 

skolos 
kitų apyvartinių lėšų finansavimo šaltinių 
perteklius (poreikis) 

Nuosavas apyvartinis kapitalas + 
Apyvartinių lėšų perteklius (poreikis) 

perteklius (poreikis) po trumpalaikių paskolų Nuosavas apyvartinis kapitalas + 
Apyvartinių lėšų perteklius (poreikis) + 
Trumpalaikės paskolos 

grynasis apyvartinis kapitalas Atsargos + Per metus gautinos sumos – 
Prekybos skolos –Avansu gautos sumos 

kapitalo apyvartumas Kapitalas / Pardavimai 
įsiskolinimų tiekėjams apyvartumo rodiklis Kreditorinis įsiskolinimas · Laikotarpio 

dienų skaičius / Savikaina 
atsargų realizavimo laikotarpis Atsargos · Laikotarpio dienų skaičius / 

Pardavimai 
Finansinių įsipareigojimų dengimo rodikliai 
EBITDA santykis su sumokėtomis palūkanomis 
(ISCR) 

(EBITDA / Finansinės veiklos sąnaudos 
(sumokėtos palūkanos)) 

EBDA / finansinis įsiskolinimas  
EBITDA / bendra skola Metinės pajamos be palūkanų, mokesčių, 

nusidėvėjimo ir amortizacijos / Visa skola, 
už kurią mokamos palūkanos 

palūkanų dengimo koeficientas Veiklos pelnas / Sumokėtos palūkanos 
pinigų srautų rodiklis Grynieji pinigų srautai iš veiklos / 

Pardavimai 
EBDA / mokėtinos sumos – likvidus finansinis 
turtas – gautinos pinigų sumos 

 

finansinių skolų padengimo laikas Ilgalaikės finansinės įmonės skolos + 
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis + 
Trumpalaikės finansinės skolos / EBDA 

trumpalaikių įsipareigojimų padengimo 
koeficientas 

Pinigų srautai iš įmonės veiklos / 
Trumpalaikiai įsipareigojimai 

EBITDA santykis su sumokėtomis palūkanomis Metinės pajamos be palūkanų ir mokesčių / 
Palūkanos, sumokėtos už skolų grąžinimą 
praėjusiais metais 

Kiti rodikliai 
pardavimai, jų kitimas  
likvidus finansinis turtas  
grynasis finansinis įsiskolinimas Finansiniai įsipareigojimai – Likvidus 

finansinis turtas 
investuotas kapitalas Ilgalaikės finansinės skolos + Ilgalaikių 
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skolų einamųjų metų dalis + Trumpalaikės 
finansinės skolos + nuosavas kapitalas 

rinkos vertė (kapitalizacija) (jeigu akcijomis 
prekiaujama viešai) 

Akcijų skaičius nagrinėjamo laikotarpio 
pabaigoje · Akcijų kaina 

apyvartinio kapitalo poreikis / pardavimai (Atsargos + Debitoriniai įsiskolinimai – 
Kreditoriniai įsiskolinimai) / Pardavimai 

ilgalaikių paskolų dengimo koeficientas (jeigu 
buvo dengiamos) 

(Grynasis pelnas + Nusidėvėjimas) / 
Sumažėjusi ilgalaikių paskolų suma 

visų paskolų dengimo koeficientas (jeigu buvo 
dengiamos) 

(Grynasis pelnas + Nusidėvėjimas) / 
Sumažėjusi paskolų suma 

paskolų dengimo koeficientas (jeigu buvo 
dengiamos) 

(Grynasis pelnas + Nusidėvėjimas) +(–) 
Apyvartinio turto pasikeitimas) / Sumažėjusi 
paskolų suma 

(finansinės skolos – grynieji pinigai – depozitai) / 
EBITDA per paskutinius 4 ketvirčius 

 

einamosios paskolos dalies ir palūkanų dengimo 
koeficientas 

(Grynasis pelnas + Ataskaitiniu laikotarpiu 
sumokėtų palūkanų suma + Amortizacinės 
sąnaudos + Kitos neįprastos veiklos 
sąnaudos) / (Mokėtina per ataskaitinį 
laikotarpį paskolos dalis + Per ataskaitinį 
laikotarpį priskaičiuotos palūkanos) 

KOKYBINIAI RODIKLIAI 
Įmonės valdymas 
vadovų kvalifikacija, patirtis ir profesionalumas 
informacija apie savininkus 
įmonės pateikiamos informacijos patikimumas 
vadovavimo įmonei efektyvumas 
rinkodara, įvaizdis, reputacija 
rizikos valdymas 
įmonių grupės struktūra 
Personalas 
finansinės ir valdymo apskaitos lygis 
vadybos stabilumas ir perimamumas 
atskaitomybė ir kontrolė 
organizacinės struktūros tinkamumas, praktiškumas 
įmonės teisinė struktūra (nuosavybės struktūra, viešai listinguojamos ar privačios įmonės) 
finansinis konservatyvumas 
Santykiai tarp savininkų ir vadovybės, konfliktų galimybė 
vadovų kvalifikacija, patirtis ir profesionalumas 
Verslas, produkcija, klientai, rinka 
pramonės šakos perspektyvos 
užimama rinkos dalis 
produkcijos ar teikiamų paslaugų konkurencingumas 
priklausomybė nuo tiekėjų 
priklausomybė nuo pirkėjų 
veiklos diversifikacija 
prekės (paslaugos) 
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išlaidų struktūra 
gaminamos produkcijos ar teikiamų paslaugų paklausa 
įmonės gebėjimas prisitaikyti prie verslo sąlygų, aplinkos pasikeitimų 
įmonės pozicija (kainų lyderis, kokybės lyderis ir pan.) 
pasiūlos / paklausos ypatybės 
Planai, strategija, prognozės 
finansinis planavimas, kontrolė, stebėjimas (finansinių prognozių tikslumas, dažnumas, jų 
laikymosi priežiūra, biudžeto koregavimas) 
veiklos (verslo) plano įvertinimas 
įmonės strategija 
rinkodaros strategija 
Kiti kokybiniai veiksniai 
naudojamų technologijų lygis 
aplinkosaugos ir kitos rizikos rūšys 
ankstesnių įsipareigojimų vykdymas 
materialinės bazės tinkamumas 
vidiniai finansiniai ištekliai 
išoriniai likvidumo šaltiniai 
veiklos priklausymas nuo valiutos kursų, mokesčių, muitų reguliavimo pasikeitimų 
priežiūros (kontrolės institucijų) įtaka 

Šaltinis: Savickaitė, D. Valvonis, V. Įmonių reitingavimas: Lietuvos bankų patirtis. Pinigų studijos, Lietuvos bankas, 
psl. 86 - 108, 2007 (1). 
 

Nėra pakankamai sisteminių duomenų (statistikos), detaliai apibrėžiančių fizinių asmenų ar 

tokių asmenų atskirų socialinių grupių nemokumo prielaidas Lietuvoje. Kita vertus, reikėtų 

pripažinti, kad, objektyviai vertinant, ir fizinis asmuo ir sąlyginai juridinis asmuo (juridinio asmens 

vadovas) savo mąstymu, poelgiais tam tikromis finansų, teisės, moralės temomis (finansinės rizikos 

vertinimas, mokumas, skolinimasis, įsipareigojimas, prievolė, skola ir pan.), savo esme neturėtų 

turėti visiškai priešingų požiūrių. Toks teiginys galėtų būti grindžiamas ir esama teisinių normų 

sistema, kuria įtvirtinama tai, kad kiekvienu atveju atsakomybė turėtų būti asmeninė. Pavyzdžiui, 

Civilinio kodekso 2.50 str. 3 d. sakoma, kad “kai juridinis asmuo negali įvykdyti prievolės dėl 

juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų, juridinio asmens dalyvis atsako pagal juridinio 

asmens prievolę savo turtu subsidiariai.”  

Vertinant įmonių nemokumo priežastis plačiąja prasme, jas galima būtų skirstyti taip: 

• netinkama (neatsargi) finansinės veiklos (gautinų lėšų ir būtinų mokėjimų apimčių) 

vadyba, menkas gebėjimas tinkamai valdyti piniginius srautus; 

• nepakankamai pagrįstas skolinimosi poreikis (skolinamasi pernelyg daug arba pernelyg 

mažai) ar/ir nesugebėjimas aptarnauti paskolos (nesavalaikis kreditų grąžinimas ar/ir 

palūkanų mokėjimas); 
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• neįvertinti ar nepakankamai įvertinti supančios aplinkos ir pačios veiklos rizikos 

veiksniai (darbas išskirtinai tik su vienu tiekėju ar vienu pirkėju ir susiformavusi verslo 

priklausomybė nuo jų, nesugebėjimas konkuruoti rinkoje produktų, paslaugų kainomis ar 

kokybe ir pan.) arba tiesiog neapdairus (pernelyg rizikingas) elgesys; 

• netinkamas verslo administravimas (netinkamai parengtos sutartys arba dirbama be jų, 

neinvestuota į gamybos, technologinio proceso tobulinimą ir pan.); 

• “sąmoningo verslo žlugdymo”, sukčiavimo atvejai (lėšų panaudojimas ne pagal paskirtį, 

manipuliacijos turtu/lėšomis siekiant savanaudiškų tikslų) ir nepriekaištingos reputacijos 

rinkoje praradimas (taip pat žr. II.2, II.10, IX.1 poskyrius, VI, VIII skyrius); 

• bankrutuojančios įmonės savininko mirtis. 

Vertinant paties komercinio banko nemokumo tikimybę, dažniausiai taikomi rodikliai, 

išdėstyti 6 lentelėje 

 

6 lentelė. Bankų finansinių rodiklių klasifikacija 
Rodiklių grupė Rodiklio skaičiavimas Paaiškinimai 
Bankų 
sektoriaus 
rodikliai (taip 
pat žr. 7 lentelę) 

Palūkanų pajamos/Visas turtas 
(angl. interest income to assets) 

Sėkmingai veikiantys bankai sugeba 
gauti didesnes palyginti su vidutiniškai 
palūkanų pajamas nedidindami kredito 
rizikos. 

Paskolos/Visas turtas (angl. loan 
to assets) 

Sėkmingai veikiančiuose bankuose 
paskolos sudaro mažesnę turto dalį negu 
vidutiniškuose. Tai reiškia, jog šių 
bankų kredito rizika mažesnė. 

Palūkanų išlaidos/Visas turtas 
(angl. interest expenses to assets) 

Sėkmingai veikiantys bankai sugeba 
įsigyti pigesnių resursų, be to, jie 
akcentuoja tradicinę įsipareigojimų ir 
kapitalo struktūrą. 

Nurašytos paskolos/Bendra 
išduotų paskolų suma (angl. 
problem loans ratio) 

Kadangi sėkmingai veikiantys bankai 
skolina tik patikimiems klientams, jų 
nuostoliai dėl neveiksnių paskolų yra 
mažesni. 

Kapitalas/Visas turtas (angl. 
equity to assets) 

Sėkmingai veikiančių bankų kapitalo 
bazė yra stipresnė ir konservatyvesnė. 

Trumpalaikiai įsipareigojimai/ 
Likvidus turtas (angl. short term 
liabilities to liquid assets) 

Šis rodiklis parodo, ar bankas turi 
pakankamai lėšų trumpalaikiams 
įsipareigojimams padengti. 

Makroekonomi-
niai rodikliai 

Infliacija Didelė infliacija mažina banko 
skolininkų disponuojamų pinigų 
perkamąją galią, dėl ko gali padidėti 
nemokių skolininkų dalis. 
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Bankų paskolos/Nebankiniai 
indėliai (angl. loans to non-bank 
deposits – funding gap) 

Šio rodiklio didėjimas rodo, kad bankai 
didina savo paskolų portfelius, bet lėšas 
paskoloms išduoti gauna ne iš indėlių, o 
kitokių, įprastai brangesnių šaltinių.  

Pretenzijos privačiam 
sektoriui/BVP (angl. domestic 
credit/claims on private sector to 
GDP) 

Šis rodiklis matuoja bankuose išduotų 
paskolų privačiam sektoriui dydį 
lyginant su BVP. Tai skolinimosi bumo 
(angl. lending boom) indikatorius. 

Finansų rinkos 
rodikliai 

Realioji palūkanų norma  
Akcijų kaina Banko akcijų kaina įvertina rinkos 

dalyvių požiūrį į jo veiklą.  
Instituciniai 
rodikliai 

BVP vienam gyventojui BVP vienam gyventojui skiria 
besivystančias ir išsivysčiusias šalis 

 
7 lentelė. Bankų finansiniai rodikliai, rodantys jo veiklos efektyvumą 

Rodiklis Pastabos 
Vertybiniai popieriai/Visas 
turtas 

Investicijos į vertybinius popierius laikomos mažiau 
rizikingomis. 

Pajamas uždirbantis 
turtas/Visas turtas 

Sėkmingai veikiantys bankai sugeba efektyviau valdyti turtą. 

Atidėjiniai neveiksnioms 
paskoloms/Visas turtas 

Sėkmingai veikiantys bankai išduoda paskolas tik patikimiems 
klientams, tokiu būdu sumažindami kredito riziką. 

Grynasis pelnas/Visas banko 
kapitalas 

Kapitalo pelningumo rodiklis. Apibūdina banko akcininkų 
investuotų lėšų pelningumą. 

Grynasis pelnas/Visas turtas Turto pelningumo rodiklis. Parodo kaip sėkmingai gaunamos 
pajamos iš banko turto straipsnių. 

Grynosios palūkanų 
pajamos/Visas turtas 

Grynoji palūkanų marža. Parodo banko gebėjimą įsigyti kiek 
galima pigesnius resursus ir juos kuo brangiau paskolinti ar 
investuoti. Tai banko veiklos efektyvumo matas 

Grynasis pelnas/Banko akcijų 
skaičius 

Akcijos pelningumas arba pelnas vienai akcijai. 

(Paskolų palūkanų pajamos – 
Atidėjiniai neveiksnioms 
paskoloms)/Išduotų paskolų 
suma 

Šis rodiklis parodo kreditavimo veiklos pelningumą 
atsižvelgiant į kredito riziką. 

 

Banko nemokumo tikimybės didėjimui/mažėjimui taip pat nemenkos įtakos turi ir šalies, kurioje 

bankai veikia, makroekonominė padėtis. Pavyzdžiui, bankroto tikimybė gali smarkiai padidėti dėl 

galimo ekonominės situacijos šalyje pablogėjimo, dėl smukusių nekilnojamojo turto kainų, dėl labai 

išaugusių palūkanų normų ir panašių veiksnių, turinčių tiesiogią įtaką bankų suteiktų paskolų 

kokybei. Vienas iš svarbiausių banko krizės indikatorių yra santykis pretenzijos privačiam 

sektoriui/BVP, nors vien šis rodiklis nebūtinai gali signalizuoti apie padidėjusį bankų sektoriaus 

pažeidžiamumą. Banko pažeidžiamumas gali padidėti, jei tuo pačiu metu stebimas ir išduotų paskolų 
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didėjimas, ir, pavyzdžiui, nekilnojamo turto kainų augimas. Siekiant įvertinti bendrą šių rodiklių 

poveikį, į modelį galima įtraukti jų sandaugą. 

 

IRB metodo patikimumo vertinimas 
 

Bankas turi atlikti kokybinį patikimumo vertinimą (reitingų sistemos struktūros, duomenų 

kokybės, reitingų sistemų taikymo kitoje veikloje (t.y. ne tik skaičiuojant kapitalo pakankamumą) 

įvertinimą ir pan.) ir kiekybinį patikimumo vertinimą (diskriminacinės galios, rizikos parametrų 

įvertinimo tikslumo, stabilumo įvertinimą ir pan.). Bankas pats turi pasirinkti tinkamiausius 

patikimumo vertinimo metodus. Kai atliekamas kiekybinis patikimumo vertinimas nėra patikimas 

dėl nepakankamos kiekybinės informacijos apimties, bankas turi didesnį dėmesį skirti kokybiniam 

patikimumo vertinimui. 

Patikimumo vertinimas – nuolatinis reguliarus procesas. Patikimumo vertinimo metodai ir 

duomenys turi būti naudojami nuosekliai. Bankas turi reguliariai peržiūrėti patikimumo vertinimo 

metodus ir naudojamus duomenis, atsižvelgdamas į pasikeitusias rinkos ar veiklos sąlygas (pvz., 

pasikeitus priskyrimo ar kiekybinio rizikos parametrų įvertinimo procesuose taikomų duomenų 

mastui, istorinių duomenų kaupimo periodų trukmei, pozicijų ar skolininkų charakteristikoms, 

kreditavimo standartams ir t.t.). 

Banko patikimumo vertinimo procesą ir jo rezultatus turi peržiūrėti atitinkami banko 

darbuotojai, nepriklausomi nuo atsakingų už patikimumo vertinimo proceso kūrimą ir įgyvendinimą 

darbuotojų. Nepriklausomą peržiūrą gali atlikti vienas struktūrinis padalinys arba keli struktūriniai 

padaliniai. Vidaus audito komitetas turi prižiūrėti reitingavimo proceso atitiktį, t.y., kad būtų 

įgyvendinami tokie patikimumo vertinimo procesai, kokie buvo sukurti ir aprašyti banko rizikos 

valdymo politikos ir strategijos dokumentuose. 

Patikimumo vertinimo procesas ir visi jo elementai (taikomi metodai, jų pagrindimas, 

naudojami duomenys, atsakomybė, atskaitomybė, nepriklausomybė, mastas, dokumentavimas, 

reguliarumas, rezultatai ir veiksmai, atsižvelgiant į gautus rezultatus) bei šių elementų pokyčiai ir 

pokyčių priežastys aprašomi dokumentuose. Dokumentai turi būti reguliariai peržiūrimi ir, jei reikia, 

keičiami. Patikimumo vertinimo procesas ir visi jo elementai patvirtinami atitinkamo banko ar banko 

grupės valdymo organo, struktūrinio padalinio arba komiteto. 

Bankas turi numatyti bendruosius principus, kokių veiksmų turėtų būti imamasi, atsižvelgiant 

į patikimumo vertinimo rezultatus. Banke turi būti patikimi vidaus standartai tokioms situacijoms, 

kai faktinių rizikos parametrų reikšmių nuokrypiai nuo prognozuojamų rizikos parametrų reikšmių 
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tampa pakankamai reikšmingi. Kai įmanoma, atsižvelgdamas į taikomų kiekybinių patikimumo 

vertinimo metodų specifiką, bankas turi nustatyti priimtinus diskriminacinei galiai, rizikos parametrų 

įvertinimo tikslumui, stabilumui nustatyti taikomų metodų ir kitų kiekybinių patikimumo vertinimo 

metodų rezultatų reikšmių intervalus bei atitinkamus veiksmus, kai gautos rezultatų reikšmės 

nepatenka į šį nustatytą priimtinų reikšmių intervalą. Bankas turi atsižvelgti į ekonominius ciklus ir 

kitokį sisteminio pobūdžio rizikos parametrų kintamumą. Bankas, kiek tai įmanoma, turi numatyti 

situacijas, kada šie intervalai ir atitinkami veiksmai gali būti keičiami. 

 

Kredito reitingų pokyčių tikimybių matrica 

 

Taikant kredito rizikos vertinimo modelius gali būti įvertintas ne tik skolininko 

įsipareigojimų vykdymas (nevykdymas), bet ir skolininko kredito rizikos (kredito reitingo) 

padidėjimas (sumažėjimas), t.y. tarpinės kredito rizikos būsenos. Joms vertinti taikoma kredito 

reitingo pokyčių tikimybių matrica. Kadangi Lietuvoje skolininkai nėra reitinguojami pagal bendrą 

metodologiją, pokyčių tikimybių matrica galėtų būti sudaroma pagal paskolų rizikos grupes. Tokios 

matricos elementai rodytų, kokia yra tikimybė, kad vertinamu laikotarpiu paskola bus perkelta iš 

vienos rizikos grupės į kitą arba liks toje pačioje rizikos grupėje (žr. 8 lentelę) 

 

8 lentelė. Kredito reitingų pokyčių tikimybių matricos pavyzdys 
Pradinis 
reitingas 

Reitingas laikotarpio pabaigoje 
AAA AA A BBB BB B CCC D 

AAA 0,8910 0,0963 0,0078 0,0019 0,0030 0,0000 0,0000 0,0000 
AA 0,0086 0,9010 0,0747 0,0099 0,0029 0,0029 0,0000 0,0000 
A 0,0009 0,0291 0,8894 0,0849 0,0101 0,0045 0,0000 0,0000 

BBB 0,0006 0,0043 0,0656 0,8427 0,0644 0,0160 0,0018 0,0045 
BB 0,0004 0,0022 0,0079 0,0719 0,7764 0,1043 0,0127 0,0241 
B 0,0000 0,0019 0,0031 0,0066 0,0517 0,8246 0,0435 0,0685 

CCC 0,0000 0,0000 0,0116 0,0116 0,0203 0,0754 0,6493 0,2319 
D 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

 

Analizuojant rizikos grupių pokyčių tikimybių matricos pokyčius, galima įvertinti paskolų rinkos 

tendencijas: ekonomikai smunkant, daugėja įsipareigojimų nevykdančių skolininkų (arba didėja 

uždelstos grąžintinos sumos) (didėja tikimybės virš pagrindinės įstrižainės ir mažėja tikimybės, 

esančios žemiau apatinės įstrižainės), o ekonomikai augant, gerėja skolininkų finansinė būklė (arba 

mažėja uždelstos grąžintinos sumos) (atitinkamai mažėja tikimybės virš pagrindinės įstrižainės ir 

didėja tikimybės, esančios žemiau apatinės įstrižainės). 
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Sudarant pokyčių tikimybių matricą pagal rizikos grupes, atsiranda tam tikrų problemų. 

Galima kelti klausimą, ar nustatyta specialiųjų atidėjinių abejotinoms paskoloms nustatymo tvarka 

tvarka nesuteikia per daug laisvės interpretuoti paskolos rizikingumo lygį. Pavyzdžiui, ką reiškia 

7,47% tikimybė, kad per vienerius metus paskolos rizikos grupė pasikeis iš II (specialiųjų atidėjinių 

normos intervalas 1–15%) į III (15–40%)? Vienai II-osios rizikingumo grupės paskolai gali būti 

taikyta 1% specialiųjų atidėjinių norma, po metų – 39%, kitai – atitinkamai 14% ir 16%. Laikantis 

Lietuvos banko reikalavimų, abi šios paskolos perkeltos iš II-osios į III-ąją rizikos grupę ir abiejų jų 

rizikos grupės pokyčių tikimybė ta pati, nors rizikos pokytis nevienodas. Todėl svarstytina galimybė, 

skaičiuojant pokyčių tikimybių matricą, smulkinti rizikos grupes. Baselio II-ajame susitarime 

rekomenduojama ir bankų praktika rodo, kad rizikos grupių (reitingų) gali būti 8–10 ar net daugiau. 

Taigi pokyčių tikimybių matricą galima būtų sudaryti ir tokiems specialiųjų atidėjinių normos 

intervalams: 0–1; 1–3; 3–6; 6–10; 10–15; 15–25; 25–40; 40–60; 60–100 ir pan. 

Rizikos grupių pokyčių tikimybių matricos alternatyva ar papildymas galėtų būti paskolų 

mokėjimo terminų uždelsimo pokyčių tikimybių matrica. Skaičiuojant šią matricą, PRDB galėtų 

pateikti tokius duomenis: neuždelstų (per visą jų laikotarpį) paskolų dalis; uždelstų (pvz., nuo 1 iki 

30 dienų) paskolų dalis; uždelstų nuo 31 iki 60 dienų (nuo 61 iki 90 dienų ir t.t.) paskolų, kurių 

mokėjimo terminas uždelstas nuo 1 iki 30 dienų (nuo 31 iki 60 dienų ir t.t.), dalis (žr. 13 paveikslą.). 
 

13 paveikslas. Paskolų padengimo terminų uždelsimo pokyčių tikimybių matricos schema 

 
čia p, q, z, a, b – uždelstų atitinkamą padengimo terminą paskolų dalis. 
Šaltinis: Kamienas, I., Valvonis, V. Paskolų registro naudojimas kredito rizikai valdyti. Pinigų studijos, Lietuvos 
bankas, psl. 5 - 30, 2004 (1). 
 

Nuostolis įsipareigojimų nevykdymo atveju 

 

Nuostolis įsipareigojimų nevykdymo atveju yra ne mažiau svarbus kredito rizikos modelių 

rodiklis nei įsipareigojimų nevykdymo tikimybė – nuo šių rodiklių apskaičiavimo paklaidos 
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priklauso tikėtino ir netikėtino nuostolio dydis. Nuostolis (angl. loss) – ekonominis nuostolis, 

įskaitant reikšmingą diskonto įtaką ir reikšmingas tiesiogines bei netiesiogines išlaidas, susijusias su 

skolų išieškojimu. Pozicijos vertė, esant įsipareigojimų neįvykdymui (angl. exposure at default, 

EAD) – banko turto arba nebalansinių pretenzijų straipsnių, įtrauktų į bankinę knygą, dydis 

įsipareigojimų neįvykdymo nustatymo dieną. Tikslus nuostolio dėl įsipareigojimų nevykdymo 

įvertinimas turi įtakos paskolų kainodarai, nustatant ekonominį kapitalą ir prognozuojant specialiųjų 

atidėjinių poreikį. Tačiau moksliniuose ir praktinio pobūdžio darbuose daugiau dėmesio skiriama 

įsipareigojimų nevykdymo tikimybei. 

Vertinant paskolų nuostolį, abiems minėtiems rodikliams turi būti taikomas tas pats 

įsipareigojimų nevykdymo apibrėžimas. Todėl visi bankai turi vienodai interpretuoti įsipareigojimų 

nevykdymo faktą, todėl patogiausia vadovautis Baselio bankų priežiūros komiteto pateiktu 

įsipareigojimų nevykdymo apibrėžimu ir svarbiausiu kriterijumi laikyti uždelstą mokėjimo terminą. 

Siekiant įvertinti neveiksnios paskolos nuostolingumo lygį, reikia žinoti paskolos likutį 

įsipareigojimo neįvykdymo momentu ir visą po įsipareigojimų nevykdymo momento banko 

susigrąžintą paskolos sumą. Dar vienas svarbus kredito riziką charakterizuojantis dydis yra dalis, 

kuri susigrąžinama nemokumo atveju: kuo didesnę sumą tikimasi susigrąžinti, tuo mažesnė kredito 

rizika, jeigu kitos aplinkybės vienodos. Susigrąžintą paskolos sumą padalijus iš paskolos sumos 

įsipareigojimų nevykdymo momentu, nustatoma paskolos susigrąžinimo norma RR (angl. recovery 

rate, cash-back rate): 

LGDRR −= 1       (4) 

Tai vadinamasis buhalterinis nuostolio įsipareigojimų nevykdymo atveju apskaičiavimo metodas. 

Tačiau kredito rizikos vertinimo modeliams sudaryti šio metodo nepakanka. Būtina įvertinti 

vadinamąjį ekonominį nuostolį, kai visa susigrąžinta paskolos suma diskontuojama atsižvelgiant į 

laikotarpį, praėjusį nuo įsipareigojimo nevykdymo momento. Kitaip tariant, apskaičiuojama 

susigrąžintos paskolos vertės dabartinė vertė, o ją dalijant iš paskolos vertės įsipareigojimų 

nevykdymo momentu, – vienos paskolos nuostolis įsipareigojimų nevykdymo atveju. Pagal tikslesnį 

nuostolio įsipareigojimų nevykdymo atveju apibrėžimą, iš susigrąžintų sumų atimamos skolos 

išieškojimo metu banko patirtos operacinės išlaidos. 
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1 , LGDi – i-tosios paskolos nuostolis įsipareigojimų nevykdymo atveju; EADi 

– i-tosios paskolos dydis įsipareigojimų neįvykdymo momentu; PV(·) – dabartinės vertės 

operatorius35; Ni nurašytos i-tosios paskolos apimtis, PPi – i-tosios paskolos prarastos palūkanos; APi 

– i-tosios paskolos atgautos palūkanos; NPi – netikėtai atgauta i-toji paskola; KIi – kitos išlaidos 

(pajamos), susijusios su i-tosios paskolos išieškojimu. 

Susigrąžinimo (atgavimo) normos svyruoja reikšmingai ir yra probleminių paskolų išieškojimo 

efektyvumo matas, parodanti, kokia prarastos paskolos dalis gali būti susigrąžinta per skolininko 

bankroto procedūrą arba kitą atsiskaitymo būdą. Jos priklauso nuo kreditoriaus vietos kreditorių 

eilėje: susigrąžinimo normos dažniausiai kinta nuo 10 iki 50% subordinuotoms paskoloms, nuo 30 

iki 70% paprastoms negarantuotoms skoloms ir nuo 40 iki 90% apsaugotoms skoloms, tuo pačiu 

išvestinės priemonės iš esmės prilyginamos paprastoms negarantuotoms skoloms. Be to, reikia 

atkreipti dėmesį, kad paskolos išieškojimo sąnaudos mažina susigrąžinimo normą ir, žinoma, šio 

proceso efektyvumą. Kita vertus, vienas iš svarbesnių šio rodiklio trūkumų, kurį galima nesudėtingai 

pataisyti, yra tai, kad juo neatsižvelgiama į laiką, skirtą probleminės paskolos susigrąžinimui. 

Susigrąžinimo normos taip pat priklauso nuo to momento įmonės vertės ir jos kredito reitingo, 

įvairių kreditorių grupių gebėjimo susitarti, teisinių procesų ir kitų veiksnių. Įmonės bankroto atveju 

pirmiausia įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai tenkinami iš lėšų, gautų 

pardavus įkeistą įmonės turtą, arba perduodant įkeistą turtą. Jei įkeistas turtas parduodamas už 

didesnę kainą negu įkeitimu ir(arba) hipoteka užtikrintų reikalavimų suma, šių lėšų likutis skiriamas 

kitų kreditorių reikalavimams tenkinti. Kitų kreditorių reikalavimai, tenkinami sekančia eile: 

• pirmąja eile yra tenkinami darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais; 

reikalavimai atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, susirgimo 

profesine liga arba dėl mirties nuo nelaimingo atsitikimo darbe; fizinių ir juridinių 

asmenų reikalavimai apmokėti už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją. 

• antrąja eile tenkinami reikalavimai dėl mokesčių ir kitų įmokų į biudžetą ir dėl 

privalomojo valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų; 

dėl paskolų, suteiktų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, ir paskolų, gautų su valstybės ar 

garantijų institucijos, už kurios įsipareigojimų vykdymą garantuoja valstybė, garantija, 

dėl paramos, suteiktos iš Europos Sąjungos lėšų. 

• trečiąja eile tenkinami visi likusieji kreditorių reikalavimai. 

35 Skaičiuojant paskolos dabartinę vertę, taikoma faktinė paskolos sutartyje numatyta palūkanų norma. 
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Remiantis Įmonių bankroto įstatymo 35 straipsniu, pažymėtina, kad kreditorių reikalavimai 

tenkinami dviem etapais. Pirmajame etape pagal nustatytą eiliškumą tenkinami kreditorių 

reikalavimai be priskaičiuotų palūkanų ir netesybų, o antrajame etape ta pačia eile tenkinama likusi 

kreditorių reikalavimų dalis (palūkanos ir netesybos). Beviltiškų paskolų išieškojimo praktika rodo, 

kad teismai nėra linkę taikyti absoliučios pirmenybės taisyklių, taigi toliau eilėje esantys kreditoriai 

dažnai gauna tam tikras sumas, nors pirmieji nepadengia visų savo skolų, nepaisant absoliutaus 

pirmaeiliškumo taisyklių, pagal kurias, iš esmės, kreditoriams turi būti mokama griežtai pagal skolų 

eiliškumą. 

Apibendrintai supaprastintą kredito rizikos modelių klasifikaciją galima pavaizduoti 14 

paveiksle: 
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14 paveikslas. Kredito rizikos modelių klasifikacija 

 
Šaltinis: Kamienas, I., Valvonis, V. Paskolų registro naudojimas kredito rizikai valdyti. Pinigų studijos, Lietuvos bankas, psl. 5 - 30, 2004 (1). 
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II.4.4. Skolų išieškojimo sistema 
 

Lietuvoje skolų išieškojimo sistemoje veikiančias grandis (ūkio subjektus), įvertinant skolų 

atsiradimo sąlygas ir darbo su skolininkais metodus, sąlyginai galima skirstyti į: 

• verslo subjektus, parduodančius prekes bei nefinansinio ir neteisinio pobūdžio paslaugas; 

• finansų institucijas; 

• mokesčių ar kitų, įstatymais numatytų, privalomų įmokų, baudų administratorius. 

mokesčių ar kitų, pvz. Mokesčių administravimo įstatyme, Civilinio proceso kodekse, 

Administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytų, privalomųjų įmokų, baudų 

administratoriai, kurie administruoja mokėjimus ir savo veikloje taip pat susiduria su 

fizinių asmenų nemokumu bei skolų išieškojimo problemomis: 

o Valstybinė mokesčių inspekcija (gyventojų pajamų, žemės mokesčiai ir pan.); 

o Muitinė (pridėtinės vertės mokestis, akcizas); 

o Aplinkos ministerija (mokesčiai už aplinkos teršimą, už gamtos išteklius); 

o Sodra (Valstybinio socialinio draudimo įmokos); 

o teismai (Civilinio proceso kodekse numatytas žyminis mokestis, baudos ir pan.); 

o įvairios valstybės ar savivaldybės institucijos, savo kompetencijos ribose įgaliotos 

nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas (pvz. policija, kitos aplinkosaugos, 

transporto, viešosios tvarkos priežiūros ir pan. tarnybos)36. 

• antstolius. Lietuvos Respublikos Antstolių įstatymo 2 str. nurodyta, kad “antstolis – tai 

valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, 

faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas 

funkcijas.” Antstolio procesinę veiklą kontroliuoja apylinkės teismo, kurio veiklos 

teritorijoje yra antstolis, teisėjas (Civilinio proceso kodekso 594 str. 1 d.); 

• verslo subjektus, teikiančius mokėjimų administravimo, skolų išieškojimo paslaugas; 

• teisinio - finansinio konsultavimo įmones. 

Kitas galimas aukščiau išvardintų, ūkio subjektų, dirbančių mokėjimų prevencijos, 

administravimo bei skolų išieškojimo etape, grupavimas: 

36 Vien tik Administracinių teisės pažeidimų kodekse, be regioninių ar teritorinių padalinių, yra nurodyta daugiau kaip 50 
centrinių organų (tarnybų), turinčių teisę nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas, pavadinimų, o jų taikomų 
sankcijų (skiriamų baudų) spektras siekia nuo 10 Lt iki 50000 Lt. Išsamiau žr.: Butkus, K., Jazbutis, R., Kelpšas, T., 
Laužikas, E., Velička, R., Višinskis, V. Taikomasis mokslinio tyrimo darbas „Fizinių asmenų nemokumo problemų 
sprendimo būdų analizė“ 

                                                 



• Subjektai ar atskiri asmenys, dirbantys ikiteisminio skolų išieškojimo etape. Šia veikla 

gali užsiimti visi aukščiau nurodyti verslo subjektai bei mokesčių administratoriai 

išskyrus antstolius. 

• Subjektai, kurie išieško skolas vadovaudamiesi teismo sprendimu. Vykdant teismo 

sprendimą, skolos išieškojimą37 iš fizinio asmens atlieka antstolis. 

 

Finansų institucijų veikla, sprendžiant mokėjimų administravimo ir susidariusių skolų 

išieškojimo problemas, iš esmės sutampa su skolų išieškojimo verslu užsiimančių įmonių 

technologijomis. Vienas iš reikšmingesnių skirtumų yra tai, kad bankai, lizingo, prekinio kredito 

(faktoringo) bendrovės ar kitos finansų institucijos disponuoja žymiai platesne informacija apie 

potencialių skolininkų veiklą įskaitant ir informaciją apie paskolą gavusio asmens piniginių lėšų 

judėjimą, jos savo veiklos riziką draudžia, pvz., įkeisdamos kredituojamo asmens turtą bei turi 

palyginti stiprias vindikacijos tarnybas, įgalinančias profesionaliau dirbti su skolininkais. Pabrėžtina 

ir tai, kad finansų institucijos, turėdamos platesnes darbo su skolininkais galimybes, siekia spręsti 

atsirandančias problemas taikiai, kompromisų būdu. Vienas iš dažniausiai ir gana efektyviai taikomų 

būdų spręsti uždelsto skolos grąžinimo problemas – restruktūrizuoti paskolą, t.y. peržiūrėti sunkioje 

finansinėje būklėje esančio skolininko palūkanas, keisti paskolos grąžinimo įmokų grafikus arba 

parduodant įkeistą turtą, sudaryti galimybes skolininkui pereiti gyventi į mažesnės vertės būstą 

(neveiksnios būsto paskolos atveju) ir pan., todėl, lyginant su kitais verslo subjektais, jų nemokių 

skolininkų (beviltiškų skolų) skaičius santykinai mažesnis, atitinkamai mažesni nuostoliai dėl išlaidų 

specialiems paskolų atidėjiniams. 

Skolų išieškojimo įmonės teikia tokias paslaugas: 

• informacijos apie verslo subjektus parengimas, pateikimas; 

• verslo subjektų patikimumo (kreditavimo rizikos) nustatymas; 

• debitorinių įsiskolinimų priežiūra, prevencija ir administravimas; 

• skolų išieškojimas; 

• teisinės konsultacijos ir kitos paslaugos. 

Teikdamos paslaugas tokios įmonės savo veikloje taiko daugelį įprastoms komercinėms įmonėms 

prieinamų priemonių, tarp kurių – informacijos apie kliento mokumą sisteminimas, derybos telefonu, 

raginimo raštai, derybos nuvykus pas klientą, teisminės skolos išieškojimo procedūros, įspėjimas dėl 

37 Kreditorinių reikalavimų tenkinimas iš juridinio asmens, kai jam iškelta bankroto byla, vykdomas vadovaujantis 
Įmonių bankroto įstatyme nustatyta tvarka. 
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bankroto bylos iškėlimo ir pan. Kita vertus, nemažai šių įmonių teikiamų profesionalių paslaugų, 

kurios teikimo tvarka nėra teisiškai reglamentuota, turi savo specifiką, pavyzdžiui: 

• jos turi išsamesnės, profesionaliau parengtas informacines duomenų bazes (paskolų 

registrus; taip pat žr. II.3 poskyrį) apie ūkio subjektus, įskaitant padidintos rizikos 

(nemokias) įmones bei fizinius asmenis; 

• savo klientams jos rekomenduoja ant sutarčių dėti „skolų išieškojimo kompanijos“ 

spaudą, kuris žymi, kad, praėjus su pirkėju sutartam laikui ir neapmokėjus sąskaitos, 

debitorinis įsiskolinimas bus administruojamas tokios specializuotos kompanijos 

pastangomis; 

• kaip vieną iš poveikio priemonių, jos plačiau naudoja nemokių subjektų paviešinimą; 

• jos turi profesionalius teisininkus, kurie specializuojasi skolų išieškojimo klausimais; 

• jos plačiau bendradarbiauja su panašia veikla užsiimančiomis užsienio kompanijomis; 

• aktyviai dirbdamos nekilnojamo turto rinkoje, jos turi galimybių padėti pvz. 

Prasiskolinusiams fiziniam asmeniui rasti sprendimus (lėšų) atsiskaitymui. 

Pavyzdžiui, tokiam skolininkui didesnio ar vertingesnio būsto pakeitimas į mažesnį ar 

mažesnės vertės ir pan. 

 

II.5. Su kredito rizika susijusios sąvokos 

 

Standartizuotas kredito rizikos vertinimo metodas (angl. standardised approach) – bankų 

kredito rizikos vertinimo skaičiuojant kapitalo pakankamumą unifikuotas metodas, pagrįstas rizikos 

koeficientų nustatymu banko turimoms pozicijoms, atsižvelgiant į išorinių kredito rizikos vertinimo 

institucijų skolininkams nustatomus kredito rizikos vertinimus (reitingus). Taikant šį metodą, 

laikoma, kad turto straipsnio pozicijos vertė yra jo apskaitinė vertė, likusi pritaikius specifinės 

kredito rizikos koregavimą. Nebalansinių straipsnių pozicijos vertė yra toliau nurodyta procentinė jų 

nominaliosios vertės dalis, tą vertę sumažinus specifinės kredito rizikos koregavimais: 

• 100%, jei tai didelės rizikos straipsniai; 

• 50%, jei tai vidutinės rizikos straipsniai; 

• 20%, jei tai vidutinės (mažos) rizikos straipsniai;  

• 0%, jei tai mažos rizikos straipsniai. 
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Valstybės sektoriaus subjektai (angl. public sector entities) – viešieji juridiniai asmenys, t.y. 

valstybės ar savivaldybės, jų institucijų arba kitų asmenų, nesiekiančių naudos, įsteigti juridiniai 

asmenys, kurių tikslas – tenkinti viešuosius interesus (valstybės ir savivaldybės įmonės, valstybės ir 

savivaldybės įstaigos, viešosios įstaigos ir kiti), ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių valstybės 

sektoriaus subjektai, apibrėžti šių valstybių teisės aktuose. Centrinės valdžios ir centrinių bankų 

pozicijoms priskiriamas 100% rizikos koeficientas, nebent taikoma tokia tvarka: Europos centrinio 

banko pozicijoms priskiriamas 0% rizikos koeficientas, o centrinės valdžios ir centrinių bankų, kurių 

kredito rizika yra įvertinta paskirtos ECAI, pozicijoms rizikos koeficientas priskiriamas pagal 9 

lentelę. 

 
9 lentelė 

Kredito kokybės 
žingsnis 

1 2 3 4 5 6 

Rizikos 
koeficientas 

0% 20% 50% 100% 100% 150% 

Viešojo sektoriaus subjektų, kurių kredito rizika nėra įvertinta paskirtos ECAI, pozicijoms rizikos 

koeficientas priskiriamas atsižvelgiant į kredito kokybės žingsnį, kuriam pagal toliau pateiktą 10 

lentelę priskiriamos centrinės valdžios institucijų, kurių jurisdikcijoje tas viešojo sektoriaus 

subjektas yra įsteigtas, pozicijos: 

 

10 lentelė 
Kredito kokybės 
žingsnis, kurį 
atitinka centrinės 
valdžios reitingas 

1 2 3 4 5 6 

Rizikos 

koeficientas 

20% 50% 100% 100% 100% 150% 

Viešojo sektoriaus subjektų, įsteigtų šalyse, kurių centrinės valdžios institucijos nereitinguotos, 

pozicijoms priskiriamas 100% rizikos koeficientas. 

Įstaigų, kurių kredito rizika yra įvertinta paskirtos ECAI, pozicijoms, kurių likęs terminas neviršija 

trijų mėnesių, rizikos koeficientas priskiriamas pagal 11 lentelę. 

 
11 lentelė 

Kredito kokybės 

žingsnis 

1 2 3 4 5 6 
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Rizikos 

koeficientas 

20% 50% 50% 100% 100% 150% 

Įstaigos, kurios kredito rizika yra įvertinta paskirtos ECAI, pozicijoms, kurių likęs terminas neviršija 

trijų mėnesių, rizikos koeficientas priskiriamas pagal 12 lentelę, kuri atitinka reikalavimus 

atitinkančių ECAI kredito rizikos vertinimą. 

 
12 lentelė 

Kredito kokybės 

žingsnis 

1 2 3 4 5 6 

Rizikos 

koeficientas 

20% 20% 20% 50% 50% 150% 

Įstaigų, kurių kredito rizika nėra įvertinta paskirtos ECAI, pozicijoms rizikos koeficientas 

priskiriamas pagal kredito kokybės žingsnį, kuriam pagal 13 lentelę priskiriamos centrinės valdžios 

institucijų, kurių jurisdikcijoje ta įstaiga yra įsteigta, pozicijos. 

 
13 lentelė 
Kredito kokybės žingsnis, kurį atitinka 
centrinės valdžios reitingas 

1 2 3 4 5 6 

Rizikos koeficientas 20% 50% 100% 100% 100% 150% 

Pozicijoms, kurių kredito rizika yra įvertinta paskirtos ECAI, kredito koeficientas priskiriamas pagal 

14 lentelę. 

 
14 lentelė 
Kredito kokybės 

žingsnis 

1 2 3 4 5 6 

Rizikos 

koeficientas 

20% 50% 100% 100% 150% 150% 

Pozicijoms, kurių tokio kredito rizikos vertinimo nėra, priskiriamas didesnysis iš šių dviejų 

koeficientų: 100% rizikos koeficientas arba centrinės valdžios pozicijoms taikomas rizikos 

koeficientas. Padengtų obligacijų, kurių kredito rizika yra įvertinta paskirtos ECAI, pozicijoms 

rizikos koeficientas priskiriamas pagal 14a lentelę. 

 
14a lentelė 
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Kredito kokybės 

žingsnis 

1 2 3 4 5 6 

Rizikos koeficientas 10% 20% 20% 50% 50% 100% 

Įstaigų ir įmonių, kurių kredito rizika yra įvertinta paskirtos ECAI, pozicijoms rizikos koeficientas 

priskiriamas pagal 15 lentelę. 

 

15 lentelė 
Kredito kokybės 
žingsnis 

1 2 3 4 5 6 

Rizikos koeficientas 20% 50% 100% 150% 150% 150% 

Pozicijoms, kurias sudaro KIS, kurių kredito rizika yra įvertinta paskirtos ECAI, investiciniai 

vienetai arba akcijos, rizikos koeficientas priskiriamas pagal 16 lentelę. 

 
16 lentelė 
Kredito kokybės 

žingsnis 

1 2 3 4 5 6 

Rizikos 

koeficientas 

20% 50% 100% 100% 150% 150% 

Pozicijoms, kurių turimas eksporto kreditų agentūros kredito rizikos vertinimas pripažįstamas 

kapitalo pakankamumo skaičiavimo tikslu, rizikos koeficientas priskiriamas pagal 17 lentelę. 

 
17 lentelė. Eksporto kreditų agentūrų MEIP ir jas atitinkantys rizikos koeficientai 
MEIP 0 1 2 3 4 5 6 7 

Rizikos 

koeficientas 

0% 0% 20% 50% 100% 100% 100% 150% 

 

ECAI kredito rizikos vertinimo priskyrimas 
Priimdama sprendimą dėl kredito vertinimų priskyrimo, Europos bamkininkystės institucija (angl. 

European Banking Authority, EBA) laikosi šių reikalavimų: 

a) siekdama atskirti skirtingus santykinius rizikos lygius, EBA atsižvelgia į kiekybinius 

veiksnius: ilgalaikį įsipareigojimų neįvykdymo rodiklį, susijusį su visais straipsniais, 

kuriems priskiriamas toks pats kredito rizikos vertinimas. EBA reikalauja, kad neseniai 

įsteigtos ECAI ir agentūros, sukaupusios tik nedaug duomenų apie įsipareigojimų 
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neįvykdymą, įvertintų tai, ką jos laiko ilgalaikiu įsipareigojimų neįvykdymo rodikliu, 

susijusiu su visais straipsniais, kuriems priskiriamas toks pats kredito rizikos vertinimas; 

b) siekdama atskirti skirtingus santykinius rizikos lygius, EBA atsižvelgia į kokybinius 

veiksnius: emitentų, kuriuos apima ECAI, grupė, ECAI priskiriamų kredito rizikos 

vertinimų diapazonas, kiekvieno kredito rizikos vertinimo reikšmė ir ECAI pateiktas 

įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžimas; 

c) EBA lygina faktinius įsipareigojimų neįvykdymo rodiklius kiekvieno konkrečios ECAI 

kredito rizikos vertinimo atžvilgiu ir juos lygina su palyginimo dydžiu, nustatytu 

remiantis įsipareigojimų neįvykdymo rodikliais, kuriuos kitos ECAI priskyrė emitentų 

grupėms, kurioms būdingas lygiavertis kredito rizikos lygis; 

d) jei tam tikros ECAI užregistruoti įsipareigojimų neįvykdymo rodikliai kredito rizikos 

vertinimui yra reikšmingai ir sistemingai didesni už palyginimo dydį, ECAI pateiktam 

kredito rizikos vertinimui EBA priskiria aukštesnį kredito kokybės žingsnį pagal kredito 

kokybės vertinimo skalę; 

e) jei tam tikros ECAI kredito rizikos vertinimui EBA padidino susijusį rizikos koeficientą 

ir jei su tos ECAI pateiktu kredito rizikos vertinimu susiję įsipareigojimų neįvykdymo 

rodikliai nebėra reikšmingai ir sistemingai didesni už palyginimo dydį, EBA gali 

nuspręsti ECAI pateiktam kredito rizikos vertinimui atkurti pradinį kredito kokybės 

žingsnį pagal kredito kokybės vertinimo skalę. 

Kredito rizikos vertinimo (reitingavimo) negalima taikyti pasirinktinai. Jeigu bankas 

nusprendžia tam tikrai pozicijų grupei taikyti pripažintos ECAI kredito rizikos vertinimus 

(reitingus), jis turi nuosekliai taikyti juos visoms tai grupei priklausančioms pozicijoms be jokių 

išimčių. Kita vertus, jei bankas nusprendžia centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijų grupei 

taikyti eksporto kreditų agentūros kredito rizikos vertinimus (reitingus), jis turi nuosekliai taikyti 

juos visoms centrinės valdžios ir centrinių bankų grupei priklausančioms pozicijoms. Vertinant 

centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijas, rizikos koeficientas gali būti nustatomas, 

atsižvelgiant į eksporto kreditų agentūrų minimalias eksporto draudimo įmokas (angl. minimum 

export insurance premiums, MEIP). Centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijoms rizikos 

koeficientas gali būti priskiriamas atsižvelgiant į eksporto kreditų agentūrų atitinkamai centrinei 

valdžiai ir centriniam bankui nustatytą kredito rizikos vertinimą (reitingą), jeigu tenkinama kuri nors 

viena iš tokių sąlygų: 
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• Šis kredito rizikos vertinimas (reitingas) yra susitarimo pagrindu pasiekta rizikos vertė, 

kurią nustatė eksporto kreditų agentūra (ECA), dalyvaujanti Ekonominio 

bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) susitarime dėl rekomendacijų 

oficialiai remiamiems eksporto kreditams. 

• Eksporto kreditų agentūra skelbia savus kredito rizikos vertinimus (reitingus) ir laikosi 

OECD patvirtintos metodikos, o kredito rizikos vertinimas (reitingas) siejamas su viena iš 

aštuonių minimalių eksporto draudimo įmokų, kurias nustato OECD patvirtinta metodika. 

Bankas centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijų vertėms apskaičiuoti pasirinkęs eksporto 

kreditų agentūrą, kurios kredito rizikos vertinimus (reitingus) taikys, turi apie tai pranešti prie=i8ros 

intitucijai ir taikyti juos visą laiką. 

Standartizuotą metodą įprastai labiau yra linkę taikyti smulkesnieji bankai, kurie neturi 

pakankamai reikiamos kvalifikacijos darbuotojų kurti vidaus reitingais pagrįstą statistinį metodą. Iš 

pažiūros galbūt tai yra pati pigiausia altenratyva iš visų kredito rizikos vertinimo metodų, tačiau jais 

veritnama kredito rizika yra vertinama ne taip lanksčiai, kaip vidiniais metodais, ir todėl bankui 

kartais gali būti neoptimalu pagal jį formuoti atidėjinius neveiksnioms paskoloms. 

Paskutinįjį dešimtmetį bankų kredito rizikos valdymo veikloje sparčiai populiarėjo statistiniai 

vertinimo balais modeliai. Juos bankai taiko priimdami sprendimą dėl paskolos suteikimo, 

skaičiuodami kapitalo poreikį, vertės sumažėjimą, atlikdami testavimą nepalankiomis sąlygomis ir 

kitais tikslais. Tačiau ne visada pakanka duomenų, siekiant sukurti savus patikimus statistinius 

vertinimo balais modelius, todėl bankai ieško kitų išeičių: kuria ekspertinius modelius, taiko 

mokslinėje literatūroje pateikiamus statistinius modelius, perka išorinių paskolų registrų 

parduodamus modelius, duomenis apie skolininkus, išorinių paskolų registrų sukurtais modeliais 

nustatytus skolininkų reitingus, keičiasi informacija su partneriais apie problemines paskolas ir pan. 

1 Užsakomasis kredito rizikos vertinimas (angl. solicited credit assessment) – ECAI 

kredito rizikos vertinimas (reitingas), nustatomas pagal oficialų vertinamo subjekto užsakymą, už 

kurį numatomas tam tikro dydžio mokestis. 

2 Neužsakomasis kredito rizikos vertinimas (angl. unsolicited credit assessment) – ECAI 

iniciatyva nustatomas kredito rizikos vertinimas (reitingas), kurį nustatant pats vertinamas 

subjektas nedalyvauja. 

3 Pagal riziką įvertinta pozicijos vertė (angl. risk– weighted exposure amount) – 

laikoma EAD ir atitinkamo rizikos koeficiento sandauga.  
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4 Kiekybinio rizikos parametrų įvertinimo procesas (angl. quantification process) – 

procesas, apimantis duomenų surinkimą, rizikos parametrų apskaičiavimą, šių parametrų 

priskyrimą atitinkamiems rangams arba rizikos grupėms ir šių parametrų taikymą skaičiuojant 

kapitalo pakankamumą. 

5 Tiksliausias tikėtino nuostolio įvertis (angl. best estimate of expected loss, ELBE) – 

atsižvelgiant į esamas ekonomikos aplinkybes, pozicijos statusą ir papildomo nuostolio skolos 

išieškojimo proceso metu galimybę, remiantis paties banko atliktu įvertinimu nustatytas banko 

nuostolis dėl neįvykdytų pozicijų, išreikštas procentais. 

6 Žemo įsipareigojimų neįvykdymo lygio portfelis (angl. low-default portfolio) – 

portfelis, kai yra keli faktiniai įsipareigojimų neįvykdymo atvejai, arba portfelis, kai nebuvo 

faktinių įsipareigojimų neįvykdymo atvejų. 

7 Minimali nuomos (lizingo) įmoka (angl. minimum lease payment) – nuomininko 

įmoka, kurią bankas reikalauja arba gali reikalauti mokėti per nuomos (lizingo) sutarties laiką, 

atsižvelgdamas į palankią įsigijimo teisę (angl. bargain purchase option), t.y. nuomininko teisę 

įsigyti nuomos (lizingo) objektu laikomą turtą už mažesnę nei laukiama rinkos vertė kainą. 

Garantija užtikrinta nuomos (lizingo) objektu laikomo turto likutinė vertė taip pat laikoma 

minimalia nuomos (lizingo) įmoka. 

 

II.6. Su sandorio šalies kredito rizika susijusios sąvokos 

 

Sandorio šalies kredito rizika (angl. counterparty credit risk) – tikimybė, kad sandorio šalis 

ateityje nesugebės įvykdyti sutartyje numatytų įsipareigojimų, ir bankas dėl to patirs nuostolių. 

Dažniausiai tokia rizika atsiranda, kai sandorio sudarymo data skiriasi nuo sandorio operacijos datos. 

Sandorio šalies kredito rizika taip pat apima atsiskaitymo esant atidėtajam mokėjimui riziką ir 

neįvykdytų operacijų riziką. Pagrindinė sandorio šalis (angl. central counterparty) – tai subjektas, 

kuris teisinėmis priemonėmis tampa sandorio šalių tarpininku vienoje ar daugiau finansinių rinkų, 

tapdamas pirkėju iš visų pardavėjų ir pardavėju visiems pirkėjams. Nemokumo tikimybės bet kuriuo 

laiko momentu įvertinimo pagrindas – įmonės turto vertę aprašančio proceso sąlyginio vidurkio 

atitinkamų praeities duomenų atžvilgiu apskaičiavimas. Kaip matyti, įvertinti nemokumo tikimybę 

galima turint informaciją apie suteiktą paskolą bei įmonės turto vertę. Kad būtų galima įvertinti kitus 

kredito riziką apibūdinančius rodiklius (tikėtiną nuostolį EL (angl. expected loss), nemokumo atveju, 

negrąžintą paskolos likutį ir kt.), reikia išspręsti kredito rizikai aktualų pasirinkimo sandorių teorijoje 
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keliamą uždavinį – apskaičiuoti pasirinkimo sandorio (kaip paaiškės vėliau – įmonės turto) kainą bet 

kuriuo laiko momentu. 

Įmonės finansinį balansą sudaro turtas ir įsipareigojimai akcininkams bei kreditoriams. 

Tarkime, kad įmonės skola yra lygi jos finansiniams įsipareigojimams. Įmonė laikoma nemokia, kai 

jos įsipareigojimai kreditoriams tampa didesni nei įmonės turto vertė. Normuotas skirtumas tarp 

turto vertės ir įsipareigojimų kreditoriams vadinamas nemokumo nuotoliu (angl. distance to default). 

Jis rodo dviejų dydžių skirtumą, nuo kurio kitimo priklauso nemokumo tikimybė. Taigi įmonei 

svarbu stebėti, kada toks skirtumas tampa neigiamo ženklo, t.y. kuriuo laiko momentu įmonė tampa 

nemoki. 

Apskritai esama tam tikro skirtumo tarp įmonės vertės ir įmonės turto vertės (žr. 12 

paveikslą.). Įmonės vertė – tai balansinio straipsnio „Iš viso turto” rinkos vertė, kuri nėra stebimas 

dydis, todėl turi būti modeliuojama. Šis dydis gali būti interpretuojamas kaip kaina, už kurią gali būti 

perkami ar parduodami visi įmonės įsipareigojimai. Rėžis, nusakantis įmonės įsipareigojimus, 

gaunamu iš jos balanso, ir žemiau kurio įmonės vertė negali nukristi, taip pat gali būti 

modeliuojamas. Akcinio kapitalo rinkos vertė (kapitalizacija) yra stebimas dydis. Tai įmonės akcijų 

kainos ir išleistų akcijų kiekio sandauga. Bet kuriuo laiko momentu Tt <  įmonės turto vertė lemia 

didesnę jos vertę, išskyrus atvejus, kai ji yra nemoki, todėl kredito rizikos modelius reikėtų taikyti 

būtent įmonės turto vertei modeliuoti. 

 
 
 
 
 
15 paveikslas. Įmonės vertės ir turto vertės sąryšis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šaltinis: Crosbie, P.J, Bohn J.R. Modeling default risk, 1997-2001 KMV LLC, San Francisco, California, USA. 
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Šių verčių skirtingumas38 rodo įmonės akcininkų pasirinkimo galimybę: laukti, kol įmonės turto 

kaina pakils, arba nelaukiant paskolos grąžinimo termino T likviduoti įmonę, grąžinti paskolą ir taip 

išlaikyti likutinę turto vertę. Jeigu įmonė yra likviduojama, dalis jos turto prarandama, todėl įmonės 

turto vertė nemokumo atveju turėtų būti tikslinama. Įmonės finansiniai įsipareigojimai būna 

sudėtingos struktūros (juos sudaro paskolos, obligacijos, prekybos kreditai, naudojimasis ilgalaikės 

nuomos paslaugomis ir pan.), mokėjimo periodiškumas ir kitos skolos sąlygos – įvairios, kreditorių 

pirmenybė atgauti paskolintas lėšas – skirtinga, todėl rasti įmonės skolos vertę bet kuriuo laiko 

momentu t tiksliai apibūdinančią paskolą Dt nėra paprasta. Dėl to kredito rizikos modelius sunku 

taikyti praktiškai. Vienas iš įmonės finansinės būklės kokybės matų, taikomų sudarant struktūrinius 

kredito rizikos modelius, yra įmonės paskolos vertės ir jos turto vertės santykis (angl. leverage 

asset): kuo jis mažesnis, tuo mažesnė kredito rizikos priemoka. Be to, ji priklauso ir nuo įmonės 

turto vertės kintamumo – kuo jis didesnis, tuo didesnė kredito rizikos priemoka. 

Įmonės turto vertės ir finansinių įsipareigojimų kaita bei iš jos kylanti rizika gali būti 

interpretuojama kaip tam tikras pasirinkimo sandoris. Tokiu atveju pasirinkimo sandorio įvykdymo 

kaina suprantama kaip paskolos vertė. Tariama, kad paskolos vertė yra konstanta (tai rodytų, kad 

paskola grąžinama vienu kartu laikotarpio pabaigoje). Kreditoriaus ir skolininko pelno kitimą, kai 

įmonės veiklai finansuoti išleidžiamos akcijos E, o kreditoriaus suteikta paskola atitinka sąlygą D > 

E, galima pavaizduoti tokia diagrama (žr. 16 paveikslą): 

 
 
 
 
16 paveikslas. Kreditoriaus ir skolininko pelno kaita 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

38 Matematiniame modelyje nemokumo momentu τ įmonės vertė nėra teigiamo ženklo, o jos turto vertė visada yra 
teigiamo ženklo. 
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Šaltinis: Leipus, R., Valužis, M. Kredito rizika kaip pasirinkimo sandoris. Pinigų studijos, Lietuvos bankas, psl. 36 - 59, 

2006 (1). 

 
Skolininko pozicija atitinka pasirinkimo pirkti sandorio pirkėjo poziciją, kreditoriaus pozicija – 

pasirinkimo parduoti sandorio pardavėjo poziciją. Matematiniame modelyje skolininko pelnas gali 

būti neaprėžtai didelis: paėmęs paskolą ir sutartu laiku ją grąžinęs kartu su palūkanomis, skolininkas 

įgyja teisę į tam tikrą įmonės turto dalį. Taigi skolininkas gali būti laikomas pirkėju, sudarančiu 

pasirinkimo pirkti sandorį: jeigu grąžinant paskolą jos vertė D nėra didesnė už įmonės turto vertę VT, 

skolininkas padengia paskolą ir sumoka palūkanas, taip išlaikydamas likutinę įmonės turto vertę. 

Priešingu atveju skolininkas negauna jokios išmokos – ji yra lygi 0. Tokią išmokų struktūrą, 

analogišką išmokų struktūrai pagal europietiškąjį pasirinkimo pirkti sandorį39, galima užrašyti šia 

lygtimi: 





>−
≤

=−=
.,

,,0
)0,max()(

DVDV
DV

DVTf
TT

T
T     (6) 

Atsižvelgiant į galimų išmokų struktūrą, kreditoriaus užimama pozicija laikytina pardavėjo pagal 

pasirinkimo parduoti sandorį pozicija: jeigu sutartu paskolos grąžinimo laiku įmonės turto vertė būtų 

mažesnė už suteiktos paskolos likutį, kreditoriui atitektų įmonės turtas, o jeigu paskolos vertė būtų 

mažesnė už įmonės turto vertę, kreditorius atgautų paskolą. Vadinasi, jeigu paskolą paėmusios 

įmonės turto vertė taptų mažesnė už paskolos likutį, kurį ji turi grąžinti kreditoriui, įmonė negrąžintų 

paskolos, ir jos turtas būtų perleistas bankui. Remiantis šiais samprotavimais, kreditoriaus 

atgaunama suma užrašoma taip: 

, ,
( ) min( , )

, .

T T
T

T

V V D
F T V D

D V D

 ≤= = 
 >

     (7) 

Tačiau aptartos pozicijos laiko atžvilgiu nesutampa su pozicijomis pagal išmokų struktūrą: 

skolininko pozicija yra trumpa (pardavėjo), o kreditoriaus – ilga (pirkėjo). Taigi laiko atžvilgiu 

rizikinga paskola visiškai gali būti interpretuojama kaip pasirinkimo sandoris, kurio išmoka yra 

),min( DVT : tokiu atveju kreditorius yra pirkėjas, turintis sandorio įvykdymo reikalavimo teisę, o 

skolininkas – sandorį pasirašantis pardavėjas, kuris įsipareigoja tą reikalavimą patenkinti. Kitaip 

tariant, kredito rizika – tai pasirinkimo sandoris, kai kreditorius įgyja teisę, suėjus paskolos 

grąžinimo terminui T, reikalauti išmokos ),min( DVT  ir suderėtų palūkanų. Skolininko, pozicija būtų 

),max( DDVT − . Šiuo atveju pasirinkimo sandorio vertė ir jo įvykdymo kaina yra ta pati, t.y. lygi 

39 Europietiškojo pasirinkimo pirkti sandorio pirkėjas įgyja teisę nustatytu laiko momentu fiksuota kaina pirkti norimą 
prekę, o pardavėjas įsipareigoja ją parduoti, jeigu to pareikalautų pirkėjas. 
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kreditoriaus suteiktai paskolai – D. Taigi kreditoriaus ir skolininko gaunamų išmokų sąryšis 

aprašomas lygybe 

),max(),min( DDVVDV TTT −−= .     (8) 

Šią analogiją 1973 m. pirmieji įžvelgė Blackas40 ir Scholesas41, o 1974 m. dar labiau 

išplėtojo Mertonas42. Nemokumo tikimybės modeliavimas, pagrįstas šiuolaikine finansų teorija, 

pradėjo formuotis 1974 m. Šie modeliai pagrįsti stochastiniu įmonės vertės (įmonės turto rinkos 

vertės) procesu, kuris nėra realiai rinkoje stebimas dydis, o tik teorinis objektas, palengvinantis 

vykstančio proceso supratimą. Bankrotas įvyksta, jei įmonės vertė tampa mažesnė už tam tikrą rėžį 

(barjerą). Šis barjeras gali būti nustatomas įvairiai. Praktikoje jis dažniausiai modeliuojamas kaip 

balansinių įsipareigojimų43 dydis, ir bankrotas atitinka būseną, kai įmonės turto vertė tampa mažesnė 

už jos įsipareigojimus, t. y. kai įmonė yra nemoki. Būtent Mertono (1974) pasiūlytu struktūriniu 

modeliu dažnai remiamasi taikant įvairias kredito rizikos rodiklių nustatymo metodikas. Bankrotas 

fiksuojamas, jei, suėjus skolos grąžinimo terminui, įmonė neįstengia įvykdyti savo įsipareigojimų. 

Kitaip tariant, jei jos turto vertė tV  yra mažesnė už tam tikrą fiksuotą rėžį44 D, rodantį įmonės 

įsipareigojimus kreditoriams. 17 paveiksle vaizduojama galima įmonės vertės tV  dinamika ir 

nemokumo barjeras45 (angl. default threshold, default boundary) D. 

 

17 paveikslas. Įmonės vertės kaita 

Būsimų Vt 
reikšmių 
skirstinys 

Vt 
 

D 
 

0 1 Laikas, metai 
 

40 Fisher Sheffey Black (1938–1995) – amerikiečių ekonomistas. 
41 Myron Samuel Scholes (g. 1941) – amerikiečių ekonomistas, Nobelio ekonomikos premijos laureatas (1997 m.). 
42 Robert C. Merton (g. 1944) – amerikiečių ekonomistas, Nobelio ekonomikos premijos laureatas (1997 m.). 
43 Balansinės ataskaitos straipsnio “Iš viso įsipareigojimų” reikšmės. 
44 Įmonės vertė – tai balansinio straipsnio “Iš viso turto” rinkos vertė, kuri nėra stebimas dydis, todėl turi būti 
modeliuojama. Šis dydis gali būti interpretuojamas kaip kaina, už kurią gali būti perkami ar parduodami visi įmonės 
įsipareigojimai. 
45 Nemokumo barjeras yra rėžis, žemiau kurio įmonės vertė negali nukristi, taip pat gali būti modeliuojamas. Įprastai tai 
– visi įmonės įsipareigojimai, imami iš balanso. 
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Paskolos grąžinimo priklausomybė nuo įmonės turto vertės ir jos nemokumo pavaizduota 18 

paveiksle. 

 
18 paveikslas. Kreditoriaus pozicija ir jo gaunamų išmokų struktūra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Šaltinis: An Introduction to Credit Risk Modeling, Ch. Bluhm, L. Overbeck, Ch. Wagner, Chapman &Hall/CRC, 2003 
 
 
 
 
 
 
 
19 paveikslas. Išlikusios ir bankrutavusios įmonės verčių dinamikos 
 

 
 
Pasirinkimo pirkti sandorio sąžiningoji kaina (angl. fair price) – tai tikėtinas sandorio pirkėjo pelnas. 

Vertinant pagal kredito riziką, ši kaina yra lygi vidutinei skolininkui tenkančiai likutinei turto vertei 

)0,max()( DVEDVE TT −=− + . Tai reiškia, kad abi sandorio šalys prisiima tam tikrą riziką, kad 

uždirbtų pelno (kreditorius – ne tik riziką dėl skolininko nemokumo, bet ir rinkos riziką). Kaip 
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matyti iš pastarosios formulės, pasirinkimo pirkti sandorio sąžiningoji kaina priklauso nuo paskolos 

likučio ir įmonės turto vertės. Tačiau kredito rizikos kontekste arbitražo strategija, su kuria yra 

susijusi ši sąvoka, nėra tiesiogiai interpretuotina kaip pasirinkimo sandorių teorijoje. 

Žinant paskolų portfelio PD, LGD ir EAD rodiklių reikšmes, galima modeliuoti paskolų 

portfelio nuostolį, nustatyti šio nuostolio skirstinį, o iš skirstinio – kapitalo poreikį, atitinkantį 99,9% 

kvantilį. Palyginus taip apskaičiuotą kapitalo poreikį su kapitalo poreikiu, apskaičiuotu vidaus 

reitingais pagrįstu metodu, nustatomas kapitalo poreikis didelių skolininkų paskolų koncentracijos 

rizikai padengti. 

 

Sandorio šalies kredito rizika. Dėl paskutinį dešimtmetį kilusios globalios finansų krizės ketinama 

sugriežtinti sandorio šalies kredito rizikos valdymo ir kapitalizavimo reikalavimus. Finansų 

institucijoms būtų taikomas papildomas kapitalo poreikio koeficientas galimiems nuostoliams, 

susijusiems su sandorio šalies finansinio patikimumo (dar vadinamo kreditingumu) pablogėjimu, 

padengti. Taip būtų paskatinta gero šios rizikos valdymo praktika, pripažįstamas apsidraudimas nuo 

šios rizikos, kuris įstaigoms padėtų sumažinti šio kapitalo poreikio koeficiento taikymo įtaką. 

Planuojama padidinti finansų institucijų pozicijų, susijusių su nefinansinių įmonių sektoriumi, 

rizikos koeficientus. Tikimasi, kad šis pakeitimas paskatintų diversifikuoti sandorio šalies riziką tarp 

smulkesnių įstaigų ir apskritai padėtų sumažinti didelių ar sistemiškai svarbių įstaigų tarpusavio 

priklausomybę. Remiantis šiuo pasiūlymu taip pat būtų labiau skatinama atsiskaityti už nebiržines 

priemones per pagrindines sandorio šalis. Numatoma, kad šie pasiūlymai daugiausia paveiktų 

stambiausias ES finansų institucijas, kadangi sandorio šalies kredito rizika yra aktuali tik bankams, 

kurie aktyviai dirba su nebiržinėmis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ir verčiasi vertybinių 

popierių įsigijimo finansavimo veikla. 

 

20 paveikslas. IRB metodo patikimumo vertinimo sudedamosios dalys 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Priežiūros 
institucijos 
atliekamas 

patikimumo 
vertinimo proceso 

 

Banko atliekamas 
IRB metodo 
patikimumo 

vertinimo procesas 

Reitingų sistemų 
patikimumo 
vertinimas 

Procesų 
patikimumo 
vertinimas 

 92 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Šaltinis: Lietuvos banko valdybos 2006 m. lapkričio 9 d. nutarimas Nr. 140 „Dėl patikimumo vertinimo ir jo tikrinimo 
nuostatų“. 

 

Struktūriniai ir redukuotieji kredito rizikos modeliai taikomi ne tiesiogiai, bet siekiant suteikti 

reitingą skolininkui arba finansiniam instrumentui ar jų portfeliui. Be to, skolininko sugebėjimas 

gražinti paskola nustatomas pasitelkiant eksperto vertinimą. Kad būtų įvertinta su skolininkui 

suteikta paskola susijusi kredito rizika, turi būti nustatoma ne tik ją paėmusios įmonės turto vertė, 

bet ir tokios paskolos vertė skolininko nemokumo atveju. Nesant galimybės gauti duomenų apie 

įmonės turto vertę ir paskolos vertę bei jų kintamumą tiesiogiai iš finansų rinkos, taikomi 

netiesioginiai būdai šių rodiklių įverčiams apskaičiuoti. Kredito reitingui nustatyti taikomų modelių 

įvesties duomenys – tai esamas skolininko reitingas ir tikimybė, kad jis pasikeis (angl. rating 

migration) (t.y. perėjimo iš vienos būsenos į kitą tikimybė Markovo grandinėje46), o rezultatas – 

kredito reitingą atitinkančios paskolų vertės apskaičiavimas. Šiuo tikslu yra sudaromos kredito 

reitingų matricos, o kiekvienam reitingui priskiriama kredito rizikos priemoka. Nerizikingo 

vertybinio popieriaus pajamingumo kreivė, kaip ir daugelis kitų kintamųjų, tiesiogiai nesusijusių su 

46 Išsamiau apie tai žr., pavyzdžiui, Kubilius, J. Tikimybių teorija ir matematinė statistika. Vilnius, 1996. 
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konkrečia paskola, nusakomi egzogeniškai. Taip pat kredito rizikos reitingai taikomi kitiems 

išvestiniams kredito rizikos rodikliams vertinti, pvz., apskaičiuoti tikėtiną kreditoriaus atgautiną 

paskolos likutį nemokumo atveju. Didžiausias šių modelių trūkumas yra tai, kad pagal juos įvertintų 

kredito rizikos rodiklių patikimumas priklauso nuo suteiktų reitingų tikslumo ir susigrąžinamo 

paskolos likučio nemokumo atveju47. 

 

II.7. Su kredito rizikos mažinimu susijusios sąvokos 

 

Su kredito rizikos mažinimu susijusios priemonės (angl. credit risk mitigation) padeda 

bankui valdyti prisiimamą kredito riziką. Be klasikinio modelio išduodant paskolą – grąžinimo 

užtikrinimo priemonės įtraukimo į paskolos sutartį, yra ir kitų metodų: pavyzdžiui, paskolos 

pardavimas antrinėje paskolų rinkoje48. Kita vertus, išvestiniai finansiniai instrumentai ir kitos 

priemonės padeda mažinti kredito riziką ir kitais, ne vien tik tiesioginio kreditavimo, t.y. paskolų 

atvejais. Kredito išvestinė finansinė priemonė (angl. credit derivative) – finansinė priemonė, 

naudojama pagrindinės (angl. underlying) pozicijos kredito rizikai apdrausti, kai ši rizika 

perduodama trečiajai šaliai, bet nuosavybės teisės į pagrindinę poziciją neperleidžiamos. Lietuvos 

banko valdybos 2006 m. lapkričio 9 d. nutarimas Nr. 138 „Kapitalo pakankamumo skaičiavimo 

bendrosios nuostatos“. yra apibrėžtos ir bankų praktikoje taikomos tokios sąvokos: 

1 Kapitalo rinkos veikiamas sandoris (angl. capital market driven transaction) –užtikrintas 

sandoris, dėl kurio susidaro pozicija, ir kuris suteikia bankui teisę gauti garantinių įmokų. 

2 Užtikrintas skolinimo sandoris (angl. secured lending transaction) – užtikrintas sandoris, 

dėl kurio susidaro pozicija, bet kuris nesuteikia bankui teisės gauti garantinių įmokų. 

3 Paprastasis finansinių užtikrinimo priemonių metodas (angl. financial collateral simple 

method) – koeficientų pakeitimu (angl. weight substitution) pagrįstas metodas, taikomas 

apskaičiuojant užtikrinimo priemonių poveikį kredito rizikai. 

4 Išsamusis finansinių užtikrinimo priemonių metodas (angl. financial collateral 

comprehensive method) – užtikrinimo priemonės vertės nepastovumo korekcijomis 

pagrįstas metodas, taikomas apskaičiuojant užtikrinimo priemonių poveikį kredito rizikai. 

47 Vienas iš šios metodikos taikymo pavyzdžių – JP Morgan‘s CreditMetrics modelis, kai nemokumo tikimybė vertinama 
remiantis palyginamaisiais faktiniais duomenimis ir kredito reitingų matrica, nurodančia tikimybes, kad bet kurios 
paskolos (obligacijos) reitingas pasikeis per vienerius metus. Taikomi tokie kredito reitingų pokyčių modeliai, kaip 
KMV’s PortfolioView, CreditRisk+, McKinsey‘s CreditPortfolioView. 
48 Lietuvoje antrinės paskolų rinkos vis dar nėra. 
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5 Su pakeitimu vertybiniais popieriais (angl. securitisation) susijusios sąvokos Pakeista 

vertybiniais popieriais (pagrindinė) pozicija (angl. securitised exposure) – pagrindinė 

pozicija, su kuria susijusi kredito rizika yra skaidoma pagal pakeitimo vertybiniais 

popieriais sandorį. 

6 Pakeitimas vertybiniais popieriais (angl. securitisation) – sandoris, pagal kurį kredito 

rizika, susijusi su pagrindine pozicija arba pagrindinių pozicijų grupe, yra skaidoma, ir 

kuriam būdingi tokie požymiai: 

a) sandorio mokėjimai priklauso nuo pozicijos arba pozicijų grupės kokybės. 

b) nuostolių paskirstymą per sandorio vykdymo laikotarpį lemia segmentų 

pavaldumas. 

7 Iniciatorius (angl. originator) – subjektas, kuris atitinka vieną iš šių sąlygų: 

a) pats arba per susijusius subjektus, tiesiogiai arba netiesiogiai, dalyvauja 

pirminėje sutartyje, iš kurios atsiranda skolininko arba galimo skolininko 

prievolės arba galimos prievolės, sudarančios pakeistą vertybiniais popieriais 

poziciją; 

b) nusiperka trečiosios šalies pozicijas, įtraukia jas į savo balansą ir pakeičia jas 

vertybiniais popieriais. 

8 Rėmėjas (angl. sponsor) – bankas, išskyrus banką iniciatorių, įsteigiantis ir tvarkantis 

turtu užtikrintų komercinių vekselių programą arba kitą pakeitimo vertybiniais popieriais 

schemą, pagal kurią perkamos pozicijos iš trečiųjų šalių. 

9 Tradicinis pakeitimas vertybiniais popieriais (angl. traditional securitisation) – 

pakeitimas vertybiniais popieriais, susijęs su ekonominiu pakeistų vertybiniais popieriais 

pozicijų perleidimu specialiajam subjektui, išleidžiančiam vertybinius popierius. Tai 

atliekama, kai bankas iniciatorius pakeistų vertybiniais popieriais pozicijų nuosavybės 

teisę perleidžia specialiajam subjektui arba per dalinį banko iniciatoriaus dalyvavimą 

(angl. sub–participation). Išleisti vertybiniai popieriai nėra banko iniciatoriaus mokėjimų 

prievolė. 

10 Sintetinis pakeitimas vertybiniais popieriais (angl. synthetic securitisation) – pakeitimas 

vertybiniais popieriais, kai pagrindinių pozicijų rizikos skaidymas vykdomas taikant 

kredito išvestines finansines priemones arba garantijas, o pagrindinių pozicijų grupė 

nepašalinama iš banko iniciatoriaus balanso. 

11 Segmentas (angl. tranche) – sutartyje nustatyta pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija 

(pozicijos), susijusi (susijusios) su rizika patirti didesnį arba mažesnį nuostolį nei bet kuri 
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kita (kurios kitos) tokio paties dydžio pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija 

(pozicijos), neatsižvelgiant į trečiųjų šalių pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų 

turėtojams suteikiamą tiesioginį kredito užtikrinimą. 

12 Kredito vertės didinimas (angl. credit enhancement) – sutartinė nuostata pagerinti 

pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos kredito kokybę, įskaitant padidinimą, kurį 

suteikia mažesnio prioriteto pakeitimo vertybiniais popieriais segmentai ir kitos kredito 

užtikrinimo rūšys. 

13 Specialusis pakeitimo vertybiniais popieriais subjektas (angl. securitisation special 

purpose entity), toliau – specialusis subjektas – patikėtinė korporacija arba kitas subjektas 

(ne bankas), įsteigtas atlikti pakeitimą arba pakeitimus vertybiniais popieriais, kurio 

veikla apsiriboja šio tikslo siekimu, kurio struktūra siekiama atskirti specialiojo subjekto 

prievoles nuo banko iniciatoriaus prievolių ir kurio naudą teikiančios dalies turėtojai turi 

teisę šią dalį įkeisti arba ja apsikeisti be jokių apribojimų. 

14 Kainų skirtumo perviršis (angl. excess spread) – finansinių mokesčių surinkimo ir kitų 

mokesčių, gaunamų dėl pakeistų vertybiniais popieriais pozicijų, pajamos, atėmus 

sąnaudas ir išlaidas. 

15 Kainų skirtumo perviršio fiksuojamasis dydis (angl. excess spread trapping point) – 

pagal pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio sąlygas nustatytas kainų skirtumo 

perviršio dydis, nuo kurio kainų skirtumo perviršis turi būti kaupiamas. 

16 Pasirinkimo panaikinti sandoris (angl. clean–up call option) – sandoris, pagal kurį 

iniciatoriui suteikiama teisė atpirkti arba panaikinti pakeitimo vertybiniais popieriais 

pozicijas prieš skolininkams grąžinant pagrindines pozicijas, kai pagrindinių pozicijų 

likučių suma tampa mažesnė, negu yra nustatyta. 

17 Likvidumo priemonė (angl. liquidity facility) – pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija, 

atsirandanti dėl sutartinės sąlygos teikti lėšas, kad investuotojams būtų laiku užtikrinti 

pinigų srautai (taip pat žr. III skyrių). 

18 Reitinguotoji pozicija (angl. rated position) – pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija, 

turinti pripažintos ECAI nustatytą reikalavimus atitinkantį kredito rizikos vertinimą 

(reitingą). 

19 Nereitinguotoji pozicija (angl. unrated position) – pakeitimo vertybiniais popieriais 

pozicija, neturinti pripažintos ECAI nustatyto reikalavimus atitinkančio kredito rizikos 

vertinimo (reitingo). 
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20 Galima parama (angl. implicit support) – pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijai 

banko teikiama parama, viršijanti iš anksto apibrėžtus sutartinius įsipareigojimus. 

Dar keletas instrumentų, kurie gali būti netiesiogiai taikomi siekiant mažinti kredito riziką ilgalaikėje 

perspektyvoje tais atvejais, kai bankas toleruoja trumpalaikes skolininko problemas ir paskolos 

grąžinimo uždelsimą: 

1 Atidėtasis mokėjimas (angl. deferred payment) – tai mokėjimas, kai už įsigytą sandorio 

objektą sumokama per susitartą laikotarpį po jo įsigijimo. Bankas, siekdamas išlaikyti 

palankius dalykinius santykius su skolininku, laikinai turinčiu finansinių problemų, tačiau 

sugebančio įrodyti, kad ateityje jo finansinė padėtis netrukdys vykdyti įsipareigojimus, 

gali bandyti tartis su klientu dėl paskolos grąžinimo nukėlimo į tolimesnę, ateitį nei buvo 

numatyta sutartyje išduodant paskolą. Žinoma, visos kitos paskolos sąlygos įprastai taip 

pat pakeičiamos, siekiant, kad abi sandorio šalys nenukentėtų. 

2 Ilgalaikis atsiskaitymo sandoris (angl. long settlement transaction) – sandoris, pagal kurį 

sandorio šalis įsipareigoja už pinigus, finansines priemones ar biržos prekes pristatyti 

vertybinius popierius, biržos prekes arba užsienio valiutos sumą (arba atvirkščiai) 

atsiskaitymo arba pristatymo dieną. Ši diena susitarime nurodoma vėlesnė už rinkoje 

įprastą trumpiausią tokio sandorio įvykdymo laikotarpį ir yra penkiomis darbo dienomis 

vėlesnė už sandorio sudarymo dieną. 

3 Garantinės įmokos skolinimo sandoris (angl. margin lending agreement) – sandoris, 

pagal kurį bankas suteikia paskolą prekiauti vertybiniais popieriais arba juos platinti. 

Garantinės įmokos skolinimo sandoriu nelaikomas paskolos, kurios garantas yra 

vertybinių popierių užstatas, sandoris. 

4 Finansavimas parduodamų atsargų sąskaita (angl. stock financing) – pozicijos, pagal 

kurias realios atsargos parduodamos pagal išankstinį sandorį, o finansavimo kaina 

įšaldoma iki pagal išankstinį sandorį numatytos pardavimo datos. 

5 Perkėlimo rizika (angl. rollover risk) – tikimybė, kad tikėtina teigiama pozicija bus 

neįvertinta tam tikra suma, kai manoma, kad ateities sandoriai su sandorio šalimi bus 

sudaromi nuolat. Į šių ateities sandorių papildomą riziką neatsižvelgiama apskaičiuojant 

tikėtiną teigiamą poziciją (EPE). 

 

II.8. Pagrindiniai paskolų vertinimo, grupavimo ir atidėjinių sudarymo principai 
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Bendriausius reikalavimus, susijusius su banko išduotų paskolų vertinimu ir grupavimu49, 

apibrėžia Baselio bankų priežiūros komiteto išleisti dokumentai Pagrindiniai efektyvios bankų 

priežiūros principai50 bei „Core Principles Methodology“, October, 1999. Pagrindinius efektyvios 

bankų priežiūros principus sudaro 25 principai, apimantys pagrindinius saugios ir patikimos bankų 

veiklos aspektus. Priežiūros institucija privalo įsitikinti, ar bankai, vertindami turto kokybę bei 

atidėjinių neveiksnioms paskoloms pakankamumą, vadovaujasi tinkama politika, normomis ir 

tvarka. Be to, bankų priežiūros institucija privalo įsitikinti, ar visi bankai tinkamai tvarko apskaitą, 

kurią reglamentuoja nuosekli apskaitos politika ir praktika, leidžianti priežiūros institucijai gauti 

tikrą ir teisingą banko finansinės būklės ir jo veiklos pelningumo vaizdą. Išsamesnės 

rekomendacijos, kuriomis reikėtų vadovautis vertinant ir grupuojant paskolas bei sudarant 

atidėjinius, pateiktos to paties komiteto išleistame dokumente „Sound Practices for Loan Accounting 

and Disclosure”, July, 1999. Šiame dokumente išskirti 4 aspektai, susiję su paskolų vertinimu, 

apskaita ir informacijos pateikimu: 

1. taikomų metodų paskolų vertei nustatyti tinkamumas; 

2. nuostolių pripažinimas laiku darant specialiuosius atidėjinius; 

3. sudarytų atidėjinių51 adekvatumas paskolų kokybei; 

4. savalaikis ir tikslus informacijos apie kredito riziką atskleidimas. 

Paskolų vertinimui daug dėmesio skiriama ir Baselio II-jame susitarime. Šiame dokumente 

bankams suteikiama galimybė vertinti paskolų riziką pasirenkant vieną iš trijų metodų (standartinis, 

pagrindinis ir pažangus vidaus reitingais grindžiami metodai). 

Nuo 1997 m. Lietuvoje paskolos grupuojamos vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 

patvirtintomis Abejotinų aktyvų grupavimo taisyklėmis. Tobulindama šį procesą, 2003 m. kovo 20 

d. Lietuvos banko valdyba patvirtino Abejotinų aktyvų vertinimo, grupavimo ir specialiųjų atidėjinių 

sudarymo bendrąsias nuostatas52. 

Pagal Lietuvos banko valdybos nutarimą „Dėl paskolų grupavimo taisyklių“ visos paskolos 

skirstomos į 5 grupes, vadovaujantis išdėstytais principais: 

I-oji grupė: standartinės paskolos. Šiai grupei priskiriamos paskolos, jei įvykdyti tokie 

reikalavimai: 

49 Skirtingose šalyse grupuojamas įvairus banko turtas ir nebalansiniai straipsniai, susiję su kredito rizika. Siekiant 
išvengti painiavos vartojant skirtingas sąvokas, toliau nemažinant bendrumo grupuotinas banko turtas ir nebalansiniais 
straipsniai vadinami paskolomis. 
50 Išsamiau žr. Lietuvos bankas. Pagrindiniai efektyvios bankų priežiūros principai. Teisės aktų rinkinys, kn. 1, 1998. 
51 Dažnai bankai sudaro dviejų rūšių atidėjinius: specialiuosius ir bendruosius. Šiame tekste, jei nepasakyta kitaip, bendra 
sąvoka „atidėjiniai“ apima ir specialiuosius, ir bendruosius atidėjinius. 
52 Išsamiau žr. Lietuvos bankas. Abejotinų aktyvų vertinimo, grupavimo ir specialiųjų atidëjimų sudarymo bendrosios 
nuostatos. Teisės aktų rinkinys, kn. 2, 2003. 

 98 

                                                 



• paskolos ir palūkanos grąžinamos nustatytu laiku; 

• skolininko finansinė būklė nekelia abejonių ir jis yra mokus; 

• paskola yra pakankamai apdrausta (įvykdyta nors viena iš apdraudimo sąlygų). 

II-oji grupė: galimos rizikos paskolos. Šiai grupei priskiriamos paskolos, kurioms būdingi 

standartinės paskolos bruožai, tačiau: 

• dėl tam tikrų priežasčių paskola grąžinama ir palūkanos mokamos pavėluotai, visa 

tai uždelsiama nuo 1 iki 30 kalendorinių dienų ir paskola nėra pakankamai 

padengta (paskolos trukmės pratęsimu laikomas papildomos sutarties sudarymas 

ar sutarties pratęsimas); 

• dėl tam tikrų priežasčių paskola grąžinama ir palūkanos mokamos pavėluotai nuo 

1 iki 90 kalendorinių dienų, bet paskola yra pakankamai apdrausta; 

• paskolos gavėjo finansinė būklė yra netvirta arba dėl būtinų ataskaitų stokos 

neįmanoma jos nustatyti. Tokia paskola šioje grupėje gali būti ne ilgiau kaip vieną 

rūšiavimo laikotarpį. 

III-oji grupė: padidėjusios rizikos paskolos. Šiai grupei priskiriamos paskolos, jeigu: 

• paskolos ir palūkanų suma negrąžinta arba jos grąžinimo terminas pratęstas pagal 

tą pačią sutartį ir tam pačiam tikslui nuo 31 iki 90 kalendorinių dienų. Paskola 

laikoma laiku negrąžinta, jeigu sutartis nepratęsta. Jeigu naujai išduota paskola 

naudojama anksčiau negrąžintai paskolai grąžinti, skirtumas tarp naujai išduotos 

paskolos ir laiku negrąžintos paskolos laikomas uždelsta paskola; 

• paskolos gavėjo finansinė būklė blogėja; 

• paskola apdrausta nepakankamai (kaip aprašyta aukščiau). 

Jei paskola priklauso šiai grupei ir palūkanos pagal ją nesumokėtos daugiau kaip 91 d., palūkanos 

turi būti apskaičiuojamos nesisteminėje apskaitoje ir laikomos paskolos byloje tol, kol atsiras 

galimybė išieškoti skolą. 

IV-oji grupė: abejotinos paskolos. Šiai grupei priskiriamos paskolos, jeigu: 

• paskola su palūkanomis negrąžinta ar pratęstas jos grąžinimo terminas pagal tą 

pačią sutartį ir tam pačiam tikslui nuo 91 iki 180 kalendorinių dienų; 

• paskolos grąžinimo terminas atidėtas 2 kartus nepriklausomai nuo paskolos 

pratęsimo terminų; 

• paskola apdrausta nepakankamai. 

V-oji grupė: nuostolingos paskolos. Šiai grupei priskiriamos paskolos, jeigu: 
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• paskola su palūkanomis negrąžinta ar pratęstas jos grąžinimo terminas daugiau 

kaip 181 kalendorinę dieną; 

• paskolos grąžinimo terminas atidėtas daugiau kaip 2 kartus; 

• skolininkas bankrutuoja arba jo įmonė likviduojama; 

• bankas paskolos gavėjui yra pareiškęs ieškinį; 

• žinoma, kad tas pats skolininko turtas yra įkeistas kitiems skolintojams; 

• skolininkas yra miręs ar teismine tvarka pripažintas nežinia kur esantis, dingęs be 

žinios, ir nėra kam grąžinti paskolos. 

Jeigu tam pačiam paskolos gavėjui išduotos kelios paskolos ir viena iš tų paskolų priklauso V-ajai 

grupei, laikoma, kad visi jo įsipareigojimai, įskaitant garantijas (laidavimus) ir kitus įsipareigojimus, 

taip pat priklauso nuostolingų paskolų grupei, net jeigu taip ir nėra. Toks pat samprotavimas 

taikytinas ir tais atvejais, kai pati „blogiausia“ paskola priklauso mažesnės rizikos grupei. 

Atsižvelgiant į paskolos refinansavimą paskolos grupuojamos taip: 

• paskola turi būti priskiriama ne mažesnei kaip prieš refinansavimą rizikos grupei ir ne 

mažesnei kaip padidėjusios rizikos grupei; 

• jei prieš refinansavimą paskolos grąžinimo terminai buvo praleisti, naujoji paskola 

vertinama pagal pirminės išduotos paskolos grąžinimo terminus neatsižvelgiant į 

refinansavimą, t. y. delsimo terminas skaičiuojamas toliau nuo seniausio įsiskolinimo. 

Konkrečiai rizikos grupei paskolos priskiriamos pagal rizikos grupės nustatymo procedūrą (veiksmai 

paskolos rizikos grupei nustatyti, atsižvelgiant į šiai paskolai taikytinus pagrindinius ir papildomus 

vertinimo ir grupavimo kriterijus). Paskolų grupavimo taisyklėmis siekiama kuo anksčiau pastebėti 

paskolų kokybės pasikeitimo požymius, nustatyti jų negrąžinimo priežastis, laiku priimti tinkamus 

sprendimus, siekiant pagerinti paskolų administravimo veiksmingumą. 

Remiantis Lietuvos banko nutarimu „Dėl abejotinų aktyvų vertinimo, grupavimo ir 

specialiųjų atidėjimų sudarymo“ pagal skolininko juridinę formą, veiklos pobūdį ar paskolos paskirtį 

išskiriamos šios homogeninių paskolų grupės: 

• verslo paskolos; 

• hipotekinės paskolos; 

• vartojamosios paskolos; 

• paskolos centrinių ir vietinių valdymo institucijų, įskaitant privalomųjų socialinio ir 

sveikatos draudimo fondų, funkcijoms vykdyti; 

• paskolos finansiniam tarpininkavimui. 
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Be to, gali būti išskirta papildomų homogeninių paskolų grupių. Kita vertus, kiekviena homogeninių 

paskolų grupė gali būti skirstoma į mažesnes grupes - pogrupius (pavyzdžiui, hipotekinės paskolos 

gali būti skirstomos į pogrupius, atsižvelgiant į įkeisto nekilnojamojo daikto statybos baigtumo 

laipsnį; verslo paskolos, gali būti skirstomos į pogrupius pagal ekonominės veiklos rūšis, o šie 

pogrupiai į dar mažesnius: paskolos apyvartiniam kapitalui papildyti ir paskolos investicijoms).  

Kiekvienos homogeninių paskolų grupės (pogrupio) paskolų vertinimo ir grupavimo metodas 

parenkamas individualiai pagal paskolos sumą. Suma, kuria viršijančios paskolos vertinamos 

individualiai. Paskolos, neviršijančios šios sumos, vertinamos bendrai, taikant, statistinius metodus ir 

modelius. Jei vienam skolininkui suteiktos kelios paskolos ir (arba) jo atžvilgiu prisiimti 

nebalansiniai įsipareigojimai, šių abejotinų aktyvų grupavimo metodas nustatomas pagal bendrą 

šiam skolininkui tenkančią abejotinų aktyvų sumą. Bendrai vertintinos paskolos banko nuožiūra gali 

būti vertinamos ir individualiai. Paskola, kuri buvo vertinta individualiai, grąžinus jos dalį, gali būti 

vertinama bendrai. 

Lietuvoje buvo siekiama sukurti lankstesnį paskolų grupavimo mechanizmą, todėl buvo 

pradėtos taikyti homogeninių paskolų grupės, bankams palikta laisvė patiems sukurti paskolos 

rizikos grupės nustatymo procedūrą. Tokį pasirinkimą lėmė tai, kad numatyti vienintelę rizikos 

grupės nustatymo procedūrą, kuri tiktų visiems bankams, sudėtinga, nes skirtingoms homogeninių 

paskolų grupėms taikomi skirtingi vertinimo ir grupavimo kriterijai. Dėl šios priežasties rizikos 

grupės nustatymo procedūrų yra ne viena, nors jos gali būti ir panašios. Priežiūros institucija, 

nereglamentuodama rizikos grupės nustatymo procedūros, suteikia galimybę tą padaryti bankams: 

tikėtina, jog vieni bankai (paprastai tai bus dideli bankai) rinksis sofistiškus grupavimo metodus ir 

procedūras, derindami juos su patronuojančių bankų reikalavimais, tuo tarpu kiti (mažieji) bankai, 

taiko paprastesnius metodus ir procedūras, nes priešingu atveju tikslas nepateisintų priemonių, t.y. 

banko išlaidos gali būti per didelės palyginti su gauta nauda. 

 

II.8.1. Taikomų metodų paskolų vertei nustatyti tinkamumas 
 

Šalyse taikomi skirtingi paskolų vertinimo būdai ir metodai, atsižvelgiama į įvairius kriterijus 

bei veiksnius (subjektyvius ir objektyvius), kurių visų neįmanoma numatyti taisyklėse. Dėl šių 

priežasčių paskolų vertinimas negalėtų būti pagrįstas vien griežtomis taisyklėmis, apimančiomis visą 

paskolų grupavimo procesą. Paskolų grupavimas turėtų būti grindžiamas ne tik formaliomis 

taisyklėmis, bet ir vadovų sprendimais bei vertinimais. Kita vertus, nors vadovų nuomonė ir 
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vertinimai yra būtini, tačiau tokia veiksmų laisvė turėtų būti apdairiai ribojama. Kitaip sakant, 

sprendimai, susiję su paskolų vertinimu ir paskolų kokybės pokyčių nustatymu, turi būti priimami 

vadovaujantis patvirtinta politika ir procedūromis, pagrįstomis logiškumo ir apdairumo principais53. 

Paskolų grupavimo ir jų rizikos vertinimo reglamentavimas daugelyje pasaulio valstybių 

skiriasi, tačiau reglamentavimo griežtumas ar liberalumas priklauso nuo šių pagrindinių kriterijų: 

• Valstybės, kuriose nebuvo sisteminės kredito įstaigų krizės, susijusios su neveiksniomis 

paskolomis, arba ta krizė nebuvo reikšminga šalies finansų sistemai. Taip pat šiai 

kategorijai priskirtinos šalys, kuriose tokios krizės vyko pakankamai seniai. Tokiose 

valstybėse paskolų grupavimas pakankamai liberalus ir yra nulemtas arba geros šalies, 

o kartu ir skolininkų, ekonominės būklės, arba pakankamo atsargumo suteikiant 

paskolas, o tai garantuoja priimtino lygio kredito riziką ir todėl aukštą paskolų kokybę. 

• Antra vertus, kai kuriose valstybėse egzistuoja gana senos bankininkystės, o kartu ir 

kreditavimo tradicijos. Jose yra susiformavęs credere (pasitikėjimo) principas, kuris 

lemia kliento pasitikėjimą banku ir banko pasitikėjimą klientu. Tokiose valstybėse yra 

nuo seno susiklosčiusios kreditavimo tvarka ir atitinkamos paskolų klasifikavimo 

taisyklės, kurias ganėtinai sunku pakeisti būtent dėl šių ilgamečių tradicijų. 

• Dar viena kategorija – tai valstybės, kuriose priežiūros institucijoms suteikta teisė 

savarankiškai spręsti didžiąją dalį kredito įstaigų veiklą reglamentuojančių klausimų. 

Tokiose valstybėse paskolų grupavimo sistemos yra veiksmingiausios ir lanksčiausios, 

kadangi jos gali operatyviai reaguoti į situaciją rinkoje ir pokyčius bankų sektoriuje. Be 

to, išvengiama kartais ilgai besitęsiančio teisės aktų priėmimo proceso. 

• Pereinamosios ekonomikos šalys, kuriose akivaizdžiai matyti paskolų klasifikacijos 

transformacija nuo liberalios iki ganėtinai griežtos, kuri vėliau vėl perauga į liberalesnę. 

Pradiniame ekonomikos transformacijos etape tokioms šalims būdinga didelė paskolų 

paklausa, negarantuojama jų kokybė, o tai dažniausiai lemia sunkumus bankų 

sistemoje. Šie sunkumai nulemia ir pačių bankų veiklos konservatyvumo padidėjimą, ir 

priežiūros institucijos reikalavimų sugriežtinimą. Toliau plėtojantis ekonomikai ir 

kylant bankų sąmoningumo lygiui, priežiūriniai reikalavimai turi tendenciją tapti 

liberalesni, daugiau atsakomybės priskiriant patiems bankams. 

Iki 2003 m. pabaigos Lietuvoje galiojusi paskolų ir nebalansinių įsipareigojimų grupavimo 

tvarka pradėta taikyti prieš septynerius metus. Abejotinų aktyvų grupavimo taisyklės pakankamai 

53 Išsamiau žr. Basel Committee on Banking Supervision. Sound Practices for Loan Accounting and Disclosure, July, 
1999. 
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išsamiai reglamentavo visą paskolų grupavimo procesą. Tai leido vertinti paskolų portfelio riziką, 

sudaryti specialiuosius atidėjinius ir sukaupti kapitalą paskolų portfelio rizikai padengti. Specialiųjų 

atidėjinių sudarymas iš dalies užkirto kelią bankams į apskaitą įtraukti „išpūstą pelną“, akcininkams 

išsimokėti nepagrįstus dividendus ir pan. Tai turėjo nemažą reikšmę kurtis saugesnei bankų sistemai 

po 1995 m. įvykių šalies bankų sektoriuje. Augant Lietuvos ekonomikai, plėtojosi ir stiprėjo bankų 

sektorius, keitėsi bankų veiklos prioritetai bei požiūris į rizikos valdymą. Svarbus vaidmuo šiame 

procese teko valstybės bankų privatizavimui ir užsienio investuotojų atėjimui į bankų sektorių. 

Pastarieji sudarė galimybes bankams plačiau susipažinti su tarptautinėje praktikoje taikomais 

bankininkystės veiklos metodais, daug dėmesio buvo skiriama informacinių technologijų plėtrai. 

Bankams pradėjus geriau valdyti riziką, atsirado prielaidos leisti bankams taikyti pažangesnius 

rizikos valdymo metodus ne tik vidaus, bet ir priežiūros tikslais, pavyzdžiui, tobulinti paskolų 

grupavimo tvarką. Motyvuodami šiomis ir kitomis priežastimis, tobulinti paskolų grupavimo tvarką 

skatino ir TVF bei Pasaulio banko ekspertai, įvertinę Lietuvos finansų sektorių. Įtakos šiems 

pokyčiams Lietuvoje turėjo pastaruoju metu tarptautiniu mastu vykstančios diskusijos, jog būtina 

nustatyti visuotinius minimalius reikalavimus paskolų grupavimui, nes svarbu, kad šalys vadovautųsi 

panašia „gera paskolų vertinimo praktika“. Tarptautinės institucijos (TVF, Pasaulio bankas, Baselio 

bankų priežiūros komitetas), kurių veikla susijusi su bankų priežiūra, išleido įvairių šios srities 

dokumentų54. Svarbu ir tai, kad ir Baselio II-ajame susitarime, ir kituose Baselio bankų priežiūros 

komiteto dokumentuose vis daugiau dėmesio skiriama vidaus rizikos valdymo modeliams. 

Pastebima tendencija, kad valdant riziką vis labiau skatinama taikyti pačių bankų susikurtus 

modelius, priežiūros institucijai nustatant tik pagrindinius reikalavimus tokiems rizikos vertinimo 

modeliams. 

Nors Lietuvoje, grupuojant paskolas pagal 1997 m. taisykles, buvo palikta šiek tiek laisvės 

(pavyzdžiui, vertinant skolininko finansinę būklę) ir patiems bankams, tačiau susiklosčiusi situacija, 

kaip minėta, skatino siekti didesnio liberalumo. Tai vertė iš esmės pakoreguoti pagrindinį principą, 

kuriuo vadovaujantis grupuotinos paskolos – bankai paskolas vertina, grupuoja bei sudaro 

specialiuosius atidėjinius vadovaudamiesi savo pasirengtomis ir pasitvirtintomis taisyklėmis, o 

priežiūros institucija nustato tik minimalius privalomus reikalavimus šioms bankų taisyklėms. 

54 Žr., pvz., Basel Committee on Banking Supervision. Sound Practices for Loan Accounting and Disclosure, July, 1999, 
Basel Committee on Banking Supervision. Best Practices for Credit Risk Disclosure, September 2000, Cortavarria L., 
Dziobek C., Kanaya A., Song I. Loan Review, Provisioning, and Macroeconomic Linkages. IMF Working Paper, No 
195, 2000, World Bank. Bank Loan Classification and Provisioning Practices in Selected Developed and Emerging 
Countries (A Survey of Current Practices in Countries Represented on the Basel Core Principles Liaison Group), June 
2002, Song, I. Collateral in Loan Classification and Provisioning. IMF Working Paper, No. 122, 2002. 
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Išanalizavus naujosios tvarkos nuostatas, galima išskirti šiuos pagrindinius abejotinų aktyvų55 

grupavimo principus (žr. 21 paveikslą): 

1. Paskolos skirstomos į homogeninių paskolų grupes. Numatytos 5 privalomos homogeninių 

paskolų grupės, tačiau bankai savo nuožiūra gali išskirti papildomų grupių bei grupes skirstyti į 

pogrupius (21 paveiksle pavaizduotos dvi papildomos grupės, o verslo paskolų grupė suskirstyta į 3 

pogrupius). 

2. Paskoloms vertinti taikomi du metodai. Paskolų vertinimo ir grupavimo metodas pagal 

paskolos sumą nustatomas individualiai kiekvienai homogeninių paskolų grupei (pogrupiui): 

2.1. Pirmas metodas – paskolos vertinamos bendrai, taikant statistinius metodus ir modelius, 

pagrįstus istorinių duomenų vertinimu. Taikant šį metodą, pirmiausia nustatomas specialiųjų 

atidėjinių poreikis ir tik po to, atsižvelgiant į specialiųjų atidėjinių poreikį, nustatoma paskolos 

rizikos grupė. 

2.2. Antras metodas – paskolos vertinamos individualiai, atsižvelgiant į vertinimo ir 

grupavimo kriterijus: 

2.2.1. Vertinant pagal antrą metodą, taikomi privalomi ir papildomi (paties banko nustatyti) 

vertinimo ir grupavimo kriterijai. Privalomi kriterijai skirtingose homogeninių paskolų grupėse 

skiriasi, tačiau tos pačios grupės pogrupiuose – vienodi. Papildomi kriterijai gali skirtis tiek grupėse, 

tiek ir pogrupiuose (21 paveiksle verslo grupės pogrupiuose skiriasi ir patys papildomi kriterijai, ir jų 

skaičius). Svarbu ir tai, kad skirtingose homogeninių paskolų grupėse (pogrupiuose) tas pats 

vertinimo ir grupavimo kriterijus (pagrindinis ar papildomas) gali būti vertinamas skirtingai. 

2.2.2. Konkrečiai rizikos grupei paskolos priskiriamos pagal rizikos grupės nustatymo 

procedūrą (veiksmai paskolos rizikos grupei nustatyti, atsižvelgiant į šiai paskolai taikytinus 

pagrindinius ir papildomus vertinimo ir grupavimo kriterijus). Banko nustatyta tvarka paskolos 

rizikos grupėse gali būti skirstomos į rizikos pogrupius (21 paveiksle IV rizikos grupė suskirstyta į 3 

pogrupius). Skirtingoms homogeninių paskolų grupėms (pogrupiams) gali būti taikomos skirtingos 

rizikos grupės nustatymo procedūros. 

2.2.3. Specialiųjų atidėjinių poreikis individualiai vertinamoms paskoloms nustatomas 

atsižvelgiant į paskolos rizikos grupę (pogrupį), užtikrinimo priemonę ir kitus veiksnius. 

Užtikrinimo priemonės vertė atimama iš paskolos sumos prieš skaičiuojant specialiųjų atidėjinių 

poreikį. 

55 Lietuvoje grupuotinas turtas ir nebalansiniai straipsniai vadinami „abejotinais aktyvais“. Kadangi nebalansiniai 
įsipareigojimai grupuojami panašiai kaip ir paskolos, tai toliau, jei nepasakyta kitaip, kalbama tik apie paskolų 
grupavimą. 
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21 paveikslas. Abejotinų paskolų grupavimo schema 

 
 
Šaltinis: Jasevičienė, F., Valvonis, V. Paskolų vertinimas: tarptautinė ir Lietuvos praktika. Pinigų studijos, Lietuvos bankas, psl. 23 - 49, 2003 (1) 
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Atidėjinių paskolų nuostoliams padengti koeficientas (angl. provision for loan losses ratio) 

apskaičiuojamas taip: 

 

Atidėjiniai paskolų nuostoliams padengti 
                 Veiklos pajamos 
 
ir Veiklos pajamos = Palūkanų pajamos + Ne palūkanų pajamos. 
 

Šis rodiklis parodo, kiek piniginių vienetų atidėjinių paskolų nuostoliams padengti tenka vienam 

banko uždirbamam veiklos pajamų piniginiam vienetui. Kuo šis rodiklis didesnis, tuo blogesnė 

paskolų portfelio kokybė ir tuo mažesnis banko pelningumas. Tai vienas iš pagrindinių komercinių 

bankų rodiklių, skirtų paskolų portfelio kokybei bei kredito rizikai įvertinti. Atidėjinių neveiksnioms 

paskoloms padengti ir paskolų santykis (angl. provision for loan losses to total loans ratio) 

apskaičiuojamas taip: 

 
Atidėjiniai blogoms paskoloms padengti 
                         Paskolos 
 
Toks indikatorius parodo paskolų portfelio kokybę. Banko rizikos valdyme didinant paskolų portfelį, 

svarbu užtikrinti jo kokybės gerėjimą – atidėjinių neveiksnioms paskoloms ir paskolų portfelio 

santykio mažėjimą. Atidėjinių neveiksnioms paskoloms padengti ir turto santykis (angl. provision 

for loan losses to total assets ratio) apskaičiuojamas taikant formulę 

 
Atidėjiniai blogoms paskoloms padengti 
                            Turtas 
 
Ši charakteristika parodo, kokia atidėjinių neveiksnioms paskoloms dalis tenka vienam banko turto 

piniginiam vienetui ir apibrėžia paskolų portfelio kokybę. Banko rizikos valdymo tikslais didinant 

paskolų portfelį, svarbu užtikrinti jo kokybės gerėjimą – atidėjinių neveiksnioms paskoloms ir 

paskolų portfelio santykio mažėjimą. Bankui augant, svarbu užtikrinti tinkamą jo paskolų kokybės 

kontrolę ir kredito rizikos valdymą. Kuo šis rodiklis žemesnis, tuo geresnis banko kredito rizikos 

valdymas (žr. 22 paveikslą). 

 

 

 



22 paveikslas. Kredito rizikos vertinimas ir valdymas banke 

 
Šaltinis: Valvonis, V. Šiuolaikinis kredito rizikos vertinimas banke: paskolos ir skolininko rizika. Pinigų studijos, 
Lietuvos bankas, psl. 80 - 104, 2006 (1). 
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Paskolų portfelio rizikos vertinimas 

Kredito rizikos koreliacija 

Paskolų portfelio nuostolių skirstinys 
 

Paskolų portfelio netikėtas nuostolis (UL) = Kapitalo poreikis 

Kapitalo paskirstymas 

Suteiktoms paskoloms Naujoms paskoloms 

Ribinis rizikos indėlis Absoliutus rizikos indėlis 

Kapitalas, skirtas paskolai Paskolų kainodara atsižvelgiant į riziką 

Paskolų pelningumo analizė 
atsižvelgiant į riziką Paskolų kainodara, atitinkanti jų riziką 

Paskolų portfelio rizikos aktyvus valdymas (optimizavimas) 
(didžiausios galimos grąžos, esant tam tikrai rizikai, arba mažiausios galimos rizikos, esant tam 

tikrai grąžai, siekimas) 
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II.8.2. Nuostolių pripažinimas laiku darant specialiuosius atidėjinius 
 

Paskola vertinama ją suteikiant ir visą paskolos suteikimo laikotarpį. Pasikeitus paskolos kokybei, 

bankai turi iš naujo įvertinti paskolą, taip pat pripažinti nuostolį, jeigu tikėtina, kad jie nesugebės 

atgauti paskolos dalies ir (arba) palūkanų sutartyje numatytomis sąlygomis. Pasikeitus paskolos 

kokybei, paskolos vertė turi būti sumažinta, sudarant specialiuosius atidėjinius arba ją nurašant, 

parodant šias išlaidas pelno (nuostolio) ataskaitoje tą laikotarpį, kada pasikeitė paskolos kokybė. 

Taigi, vertinant ir grupuojant paskolas, svarbu tiksliai nustatyti, kada pasikeitė paskolos kokybė ir 

tiksliai įvertinti, kiek daug pasikeitė paskolos kokybė, t.y. reikia žinoti paskolos kokybės pokyčių 

laiką ir mastą. Sugrupavus abejotinas paskolas nustatomas specialiųjų atidėjinių poreikis galimiems 

nuostoliams padengti. 

Vienas iš pagrindinių veiksnių vertinant paskolos kokybės pokyčių trukmę – tai periodinių 

mokėjimų (paskolos dalies ir (ar) palūkanų) uždelsimas. Nors šis rodiklis yra aiškiai apibrėžiamas, 

tačiau įvairiose šalyse jis vertinamas skirtingai. Iš dalies tai priklauso nuo kiekvienoje šalyje 

galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių probleminės paskolos išieškojimo veiksmų seką, kuri 

priklauso nuo laiko. 

Gali būti, kad, nors skirtingos šalys taiko tokį patį paskolų rizikos grupių skaičių, periodinių 

mokėjimų uždelsimo terminai rizikos grupėse įvairiose šalyse vertinami skirtingai. Dažniausiai tai 

susiję su kiekvienos šalies teisine sistemos savybėmis, kurios turi įtakos skolų išieškojimo procesui. 

Siekiant laiku įvertinti paskolos kokybės pokyčių laiką, svarbus paskolų grupavimo dažnis. Nors 

užsienio šalyse paskolos vertinamos nevienodu periodiškumu, tačiau galima pastebėti tam tikras 

tendencijas. Ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse, kuriose yra nusistovėję rinkos ekonomikos 

santykiai, susiformavusi finansų rinka, stabilesnė aplinka bankų veiklai, įprasta paskolas grupuoti 

rečiau (kas pusmetį arba kas metus). Kita vertus, mažiau ekonomiškai išsivysčiusiose ir 

pereinamosios ekonomikos šalyse – taikomas dažnesnis paskolų grupavimas (dažniausiai kas 

ketvirtį). 

Priežiūros institucija, laikydamasi liberalaus paskolų grupavimo principo, turėtų nustatyti tik 

rečiausius grupavimo terminus, sudarydama sąlygas bankams paskolas grupuoti ir dažniau. Paskolų 

grupavimo dažnį turėtų lemti paskolos svarba bankui. Lietuvos banko valdybos pakeistose 

bendrosiose nuostatose numatyta, kad šalies bankai paskolas gali grupuoti savo nusistatytu dažnumu, 

tačiau individualiai vertinamos paskolos turi būti grupuojamos ne rečiau kaip kas ketvirtį, o bendrai 
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vertinamos – kas pusmetį. Toks paskolų grupavimo periodiškumas yra pagrįstas, nes grupuojant 

dažniau bankai susidurtų su kliūtimis gauti teisingą finansinę informaciją iš savo klientų, taip pat 

susidarytų labai didelis informacijos srautas, kurį būtų sudėtinga apdoroti. Kita vertus, rečiau 

grupuoti paskolas nebūtų priimtina, nes per ilgesnį laiką dėl išorės arba vidaus veiksnių įtakos 

skolininko finansinė situacija gali labai pasikeisti. Be to, mažų, nereikšmingų bankui sumų paskolas 

bankai galės grupuoti bendrai – kas pusmetį. 

Kiek sudėtingiau yra tiksliai įvertinti patį kokybės pokyčių mastą negu paskolos kokybės 

pasikeitimų laiką. Vertinant paskolos kokybės pokyčių mastą, taikomas ir periodinių mokėjimų 

uždelsimo kriterijus, tačiau šiuo atveju tai yra tik vienas iš keleto kriterijų. Vertinant paskolos ar 

paskolų grupės kokybės pokyčių mastą, turi būti atsižvelgiama į konkretaus skolininko, grupės, 

kuriai priklauso šis skolininkas, kreditingumą ir veiksnius, galinčius turėti įtakos kreditingumui. 

Įvertinimo tikslas – nustatyti skolininko sugebėjimą grąžinti paskolą ir palūkanas sutartyje 

numatytomis sąlygomis. Kadangi skolininko kreditingumui įtakos turi daug veiksnių, paskolos 

vertinimas turi būti pagrįstas visa tuo metu turima informacija: bendrais duomenimis apie 

skolininką, skolininko kredito istorija, dabartine jo finansine būkle, pinigų srautų adekvatumu 

paskolos sumai ir galimybėmis grąžinti paskolą ateityje, kredito reitingais, pirminiais ir antriniais 

paskolos grąžinimo šaltiniais, skolininko dalimi finansuojamame projekte, paskolos sutarties 

persvarstymo faktais, šalies rizika ir pan. Paskolų kokybės vertinimo kriterijų pakankamai daug, 

tačiau visus juos pagal vertinimo metu turimos informacijos pobūdį galima suskirstyti į dvi grupes: 

išankstinius (ex ante) bei paskesnius (ex post). Paskesni kriterijai yra pagrįsti jau įvykusiais faktais: 

paskolos dalies ir (ar) palūkanų mokėjimo uždelsimo terminais, skolininko kredito istorija, 

skolininko finansinės būklės įvertinimu pagal finansinių ataskaitų duomenis ir pan. Tokie kriterijai 

skirti vertinti praėjusius, o ne ateities faktus. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama 

išankstiniams kriterijams, kuriais mėginama įvertinti galimą skolininko kreditingumą ateityje 

(skolininko gebėjimui grąžinti paskolą, numatomiems ekonominės aplinkos pokyčiams, iš dalies 

skolininko kredito reitingams ir pan.) ir taip daugiau pastangų sutelkti ne į neveiksnių paskolų 

išieškojimą, bet į kredito rizikos prevencinį darbą. Taikant išankstinius vertinimo kriterijus, 

susiduriama su ateities prognozavimu (tikslas – nustatyti skolininko sugebėjimą ateityje grąžinti 

paskolą ir palūkanas sutartyje numatytomis sąlygomis). Tokiu atveju vieno ir to paties skolininko 

kreditingumo perspektyvas įvairūs bankai gali įvertinti skirtingai. Prieš įvertindami paskolų kokybės 

pokyčių mastą, bankai turėtų paskolas sugrupuoti į homogeninių paskolų grupes, nes paskoloms 

būdingi nevienodi kredito rizikos požymiai. Dėl šios priežasties kriterijai, taikomi skirtingų paskolų 

kredito rizikai įvertinti, turi būti nevienodi (jei kriterijai ir tie patys, gali skirtis jų reikšmingumas). 
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Skirstant paskolas į homogenines grupes, atsižvelgiama į paskolų pobūdį (suteikimo tikslą), klientų 

veiklos sritis, ūkio šakos rodiklius ir kitus atskirai paskolų grupei būdingus požymius. Svarbus 

kriterijus – paskolos užtikrinimo priemonė (pavyzdžiui, visos hipotekinės paskolos užtikrinamos 

nekilnojamojo daikto hipoteka). Lietuvoje išskirtos penkios pagrindinės homogeninių paskolų 

grupės (verslo, hipotekinės, vartojamosios paskolos, paskolos finansiniam tarpininkavimui ir 

paskolos valdymo institucijų funkcijoms vykdyti), tačiau bankai savo nuožiūra gali numatyti ir 

daugiau tokių grupių, taip pat šias grupes skirstyti į pogrupius. Baselio II-ajame susitarime skiriamos 

6 paskolų grupės (paskolos įmonėms, bankams, valstybei, mažmeniniam sektoriui (fiziniams 

asmenims), projektų finansavimas, investicijos į kitų įmonių kapitalą). Baselio II-ajame susitarime 

numatytas grupių skaičius ir pačios grupės skiriasi nuo paskolų grupių Lietuvoje, tačiau šiame 

susitarime grupės nustatomos priklausomai nuo aktyvų (skolininkų) rizikingumo lygio (pavyzdžiui, 

labiau akcentuojama šalies rizika suteikiant paskolas vyriausybėms ir pan.). Kita vertus, Lietuvos 

bankai gali išskirti daugiau homogeninių paskolų grupių ir šias grupes skirstyti į pogrupius. 

Atsižvelgiant į tai, kad dauguma bankų turi nemažai mažos apimties paskolų (vartojamosios 

paskolos, įsiskolinimai kredito kortelėse ir kt.), nėra pagrįsta reikalauti visas jas vertinti 

individualiai, todėl paskoloms grupuoti tikslinga taikyti keletą metodų: 

• didelių, bankui reikšmingų sumų paskolos vertinamos individualiai, taikant įvairius 

(dažniausiai – ekspertinius) vertinimo ir grupavimo kriterijus; 

• mažų, bankui ne tokių reikšmingų sumų paskolos vertinamos bendrai, taikant statistinius 

metodus ir modelius. 

Natūraliai kyla klausimas, kokia paskola laikytina didele ir reikšminga? Vienareikšmiškai nustatyti, 

kokio dydžio paskola bankui reikšminga, nėra taip paprasta, tačiau būtų logiška vertinimo kriterijus 

sieti su banko kapitalu ir paskolos išskirtinumu: paskolos ir atitinkamo homogeninių paskolų 

portfelio santykiu bei paskolos ir viso paskolų portfelio santykiu, taip pat paskolos gavėju (skirtingų 

homogeninių paskolų grupių paskolos limitas gali būti skirtingas) ar ekonomikos sektoriumi, kuriam 

ji skirta. Nustatyti vienodus kriterijus visiems bankams nėra lengva, nes bankai tarpusavyje skiriasi 

tiek kapitalo, tiek ir paskolų portfelio dydžiu: pavyzdžiui, didžiausio Lietuvos komercinio banko 

kapitalas daugiau kaip 10 kartų didesnis už mažiausių Lietuvos bankų kapitalą. Jei limitai būtų 

nustatyti atsižvelgus į didžiausio banko kapitalą, tai mažieji bankai turėtų individualiai vertinti 

apytikriai 10 kartų mažesnes paskolas negu didžiausias bankas, kurių dydžiai gali būti nereikšmingi. 

Tokiu atveju beveik visos mažųjų bankų paskolos būtų vertinamos individualiai ir praktiškai nebūtų 

pasinaudota dviejų metodų pranašumais. Atvirkščiai, nustačius šį paskolų limitą pagal mažuosius 

bankus, didieji bankai daugelį paskolų vertintų bendrai, o tai irgi būtų nepriimtina. Todėl, vertindami 
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prisiimamą riziką, bankai turėtų patys individualiai nuspręsti, kurios paskolos jiems reikšmingos, o 

kurios - ne. Tokios problemos būdingos aukštesne sistemine rizika pasižyminčiam bankų sektoriui, 

kuriame yra išsiskiria „pinigų centrai“, t.y. vienas ar keli ryškiai dominuojantys bankai. 

 

Paskolų vertinimas individualiai 

 

Baselio bankų priežiūros komitetas nurodo šiuos priimtinus metodus, nustatant apytikrę 

atgautiną paskolos sumą: 

1. ateities pinigų srautų dabartinės vertės apskaičiavimo metodas – apskaičiuota apytikrė 

atgautina paskolos apimtis rodo pinigų srautus, kuriuos bankai galėtų (tikisi) gauti per 

likusį paskolos grąžinimo laikotarpį, įvertinus ekonomines sąlygas ir kitus veiksnius. 

Taip paskolos vertinamos taikant vadinamąjį rinkos vertės metodą. Taikyti šį metodą 

nustatant paskolų vertę, rekomenduojama ir 39-ajame tarptautiniame apskaitos 

standarte. Jame teigiama, kad jei yra tikėtina, jog įmonė negalės atgauti visų jai 

mokėtinų sumų (pagrindinės sumos ir palūkanų) pagal paskolos sutarties sąlygas, 

reiškia susidarė nuostolis dėl sumažėjusios paskolos vertės. Nuostolio suma lygi 

skirtumui tarp paskolos apskaitinės vertės ir numatomų pinigų srautų, diskontuotų 

taikant pirminę faktinę paskolos palūkanų normą, dabartinės vertės56. 

2. įkeisto turto vertės apskaičiavimo metodas taikomas, jeigu paskolos vertė priklauso nuo 

užtikrinimo priemonės. 

3. kintamųjų palūkanų normos paskolos gali būti vertinamos atsižvelgiant į tokių paskolų 

rinkos kainą, jeigu toks vertinimas yra tinkamas. 

Tarptautinėje praktikoje taikomi įvairūs metodai paskolų kokybės pokyčių mastui nustatyti. 

Šalyse, kuriose paskolų grupavimas yra išsamiau reglamentuotas, priežiūros institucija savo 

išleistomis taisyklėmis nustato pakankamai griežtą paskolų priskyrimo rizikos grupei ir specialiųjų 

atidėjinių poreikio skaičiavimo tvarką. Tokiose šalyse paskolos banko finansinėse ataskaitose į 

apskaitą įtraukiamos vadinamuoju istorinių išlaidų metodu (angl. historic cost accounting). Šio 

metodo taikymas įvairių šalių praktikoje labai panašus, tačiau galima pastebėti tam tikrų ypatybių. 

Kai kurių šalių (pavyzdžiui, Čekijos) paskolų grupavimo taisyklėse numatyta, kad paskola 

pirmiausia turi būti įvertinta atskirai pagal kiekvieną paskolos vertinimo kriterijų, o galutinė 

paskolos rizikos grupė nustatoma atsižvelgiant į blogiausiai įvertintą kriterijų. Tuo tarpu Slovakijoje, 

56 Išsamiau žr. Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo institutas. Tarptautiniai apskaitos standartai, 
1266 p., 2000. 
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Slovėnijoje ir Kroatijoje galutinė paskolos rizikos grupė nustatoma atsižvelgiant į visų kriterijų 

įvertinimus kartu, t.y. taisyklėse numatyta, kad, pavyzdžiui, I-ajai rizikos grupei paskola gali būti 

priskirta, jei mokėjimo terminai uždelsti ne daugiau kaip nurodytas dienų skaičius, paskola užtikrinta 

atitinkamos kokybės turtu, skolininko finansinė būklė nekelia abejonių ir t.t. Priešingai, šalių, 

kuriose paskolų grupavimas priežiūros institucijos mažiau reglamentuotas, bankai gali taikyti savus 

metodus paskolų rizikos grupei ir specialiesiems atidėjiniams nustatyti. Tačiau net ir šiuo atveju 

pagrindiniai paskolų kokybės vertinimo kriterijai yra skolininko finansinė būklė, mokėjimo terminų 

uždelsimas ir kiti kriterijai. Kai kuriose šalyse, nepaisant sunkumų (labai sunku tiksliai įvertinti 

būsimus pinigų srautus), taikomas arba rekomenduojama taikyti paskolos ateities pinigų srautų 

diskontavimo (dabartinės vertės apskaičiavimo) metodą. Šis metodas turi vieną esminį skirtumą 

palyginti su tų šalių, kur paskolų grupavimas išsamiai reglamentuotas, taikomais metodais, t.y. 

skaičiuojant paskolos ateities pinigų srautų dabartinę vertę, pirmiausia apskaičiuojamas specialiųjų 

atidėjinių poreikis (skirtumas tarp balansinės paskolos vertės ir apskaičiuotos dabartinės vertės), ir 

tik pagal gautą tokių atidėjinių poreikį nustatoma paskolos rizikos grupė. Šalyse, kur paskolų 

grupavimas reglamentuotas priežiūros institucijos, įprastas atvirkštinis priežastinis ryšys: paskola 

priskiriama konkrečiai rizikos grupei ir tik tada nustatomas specialiųjų atidėjinių poreikis paskolai 

(kiekvienai rizikos grupei įprastai būna nustatyta konkreti specialiųjų atidėjinių norma). Ateities 

pinigų srautų dabartinės vertės apskaičiavimo metodą priežiūros institucijos bankams leidžia taikyti 

ir kai kuriose ES šalyse (pvz., Estijoje ir Latvijoje). 

Tiriant skolininkų patikimumą taikomos įvairios metodikos bei taisyklės. Tikrinant fizinio 

asmens patikimumą ypač populiarus yra CAMPARI (angl. Character, Ability, Margin, Purpose, 

Amount, Repayment, Insurance) kredito rizikos valdymo taisyklių rinkinys: 

C – Klientų charakteristika, apimanti vertinimą, susidariusį išstudijavus jo praeitį, įspūdį, 

patirtą asmeninio pokalbio metu ir kt. Yra kompanijų, kurios renka ir parduoda 

informaciją apie klientus. Kliento įvertinimo kriterijai: 

a) socialinio statuso stabilumas. Apie klientą sprendžiama iš turimo gyvenamojo 

ploto (ar nuomojamas, ar nuosavas), šeiminės padėties (ar vedęs, ar turi 

vaikų), jo darbo paskutinėje darbovietėje trukmės ir pan.; 

b) amžius; 

c) sveikatos būklė; 

d) materialinė padėtis, vertinama pagal darbo užmokestį, nekilnojamą turtą, 

investicijas., kitas pajamas; 

e) išlaidos; 
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f) ryšiai. Kliento pažintys, įtakingumas verslo, politiniuose ir kituose 

socialiniuose sluoksniuose. 

A – Pajėgumas sugrąžinti paskolą. 

M – Marža (pelningumas). 

P – Paskolų paskirtis. Bankas neturi skolinti, jei nežino, kam paskola bus panaudota. 

A – Paskolos dydis. Svarbu teisingai apskaičiuoti teikiamos paskolos dydį. Jei paskolinama 

mažiau nei reikalinga, gali atsirasti problemų su investicinio projekto įgyvendinimu ir 

paskolos padengimo pajamomis iš investicinio projekto. Kita vertus, didesnės nei 

būtina paskolos išdavimas gali reikšti, kad ji gali būti grąžinta ne visa. 

R – Paskolos grąžinimo sąlygos. 

I – Paskolos negrąžinimo rizikos apdraudimas. 

 

Kita fizinio asmens finansinį patikimumą vertinanti metodika yra PARSER (angl. Person, Amount, 

Repayment, Security, Expediency, Remuneration) taisyklių visuma: 

P – Klientų charakteristika. 

A – Paskolos dydis. 

R – Paskolos grąžinimo sąlygos. 

S – Finansinis skolininko saugumas. 

E – Paskolos suteikimo tikslingumas. 

R – Skolininko darbo užmokesčio dydis. 

 

JAV komerciniuose bankuose įprasta taikyti „6C“ (angl. Capacity, Character, Capital, Collateral, 

Conditions, Control)57 kredito rizikos valdymo taisyklių rinkinį: 

C – Pajėgumas sugrąžinti paskolą. 

C – Asmens charakterizavimas. 

C – Skolininko turtinė padėtis. 

C – Užstato patikimumas. 

C – Paskolos suteikimo ir grąžinimo sąlygos. 

C – Paskolos grąžinimo kontrolė. 

 

57 Taip pat dar taikomas „5C“ (angl. Character, Capacity,Capital, Collateral, Conditions) - kredito rizikos valdymo 
taisyklių rinkinys. 
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Yra ir kitų taisyklių bei metodikų, kurios padeda įvertinti skolininko finansinį patikimumą ir 

potencialą grąžinti paskolą. 

 

Paskolų vertinimas bendrai 

 

Baselio bankų priežiūros komitetas rekomenduoja patiems bankams pasirinkti paskolų 

vertinimo ir grupavimo metodus, tačiau ne visose šalyse (ypač tose, kur paskolų grupavimas išsamiai 

reglamentuotas) leidžiama bendrai grupuoti paskolas. Vertinant bendrai paskolas, taikomi statistiniai 

metodai ir modeliai. Kaip ir individualiai vertinamų paskolų atveju, numatyti konkrečių statistinių 

metodų ir modelių neįmanoma, nes kai kurie bankai gali taikyti pakankamai sudėtingus metodus ir 

modelius, kai kurie paprastesnius. Svarbiausia, kad gauti rezultatai atitiktų faktinį paskolų kokybės 

pasikeitimą, t.y. realią jų vertę. Tai pasiekiama, jei skaičiuojant atsižvelgiama į išorės (ūkio ir 

konkrečių ūkio šakų tendencijas) ir vidaus (banko paskolų portfelio struktūrą, kreditavimo politiką ir 

pan.) aplinkos pokyčius, taikoma pakankamai ilga dinaminė eilutė, bendrai vertinamame 

homogeninių paskolų portfelyje pakankamai daug paskolų ir t.t. Tam tikras paskolas vertinti bendrai 

leidžiama, pavyzdžiui, Čekijoje, Estijoje, Latvijoje, iš dalies Kroatijoje. Papildytos abejotinų aktyvų 

vertinimo, grupavimo ir specialiųjų atidėjinių sudarymo bendrosios nuostatos sudaro galimybes 

bendrai vertinti bankams paskolas ir Lietuvoje. 

Įvertinus paskolos kokybės pokytį, jis turi būti išreikštas kiekybiškai. Kiekybiškai sumažėjusi 

paskolos vertė išreiškiama sudarant specialiuosius atidėjinius. 

 

Sudarytų atidėjinių adekvatumas paskolų kokybei 

 

Vertinant paskolų riziką kiekybiškai dažniausiai suformuojami dviejų rūšių atidėjiniai – 

specialieji ir bendrieji, kurie bankui nėra privalomi ir priklauso nuo atskiros finansų institucijos 

kredito rizikos valdymo politikos. 

Specialieji atidėjiniai – turto ir nebalansinių pretenzijų vertės sumažėjimo dydis, atitinkantis 

tikėtinų nuostolių galimybę. Kitaip sakant, specialieji atidėjiniai – tai apskaičiuota išlaidų, kurių 

kilmė aiški, tačiau dydis nėra visiškai aiškus iki tam tikro momento ateityje, apimtis. Savo esme 

specialieji atidėjiniai yra atidėjiniai ex post, nes susiję su konkrečios paskolos konkrečiais jos kokybę 

apibūdinančiais veiksniais. Specialieji atidėjiniai paskoloms dažniausiai apskaičiuojami procentais 

konkrečios paskolos sumos. Nors šių atidėjinių apskaičiavimo būdas gana paprastas, tačiau, 

išanalizavus atskirų šalių patirtį, nustatyta, kad specialiųjų atidėjinių skaičiavimo praktika įvairiose 
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šalyse skiriasi. Šalyse, kur paskolų grupavimas nėra išsamiai reglamentuotas, specialiųjų atidėjinių 

normos dažniausiai nenustatomos. Priešingai, mažiau ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse specialiųjų 

atidėjinių sudarymo tvarka ir tokių atidėjinių normos būna numatytos priežiūros institucijos 

išleistose paskolų grupavimo taisyklėse (žr. 18 lentelę). 

 

18 lentelė. Specialiųjų atidėjinių normos pagal paskolų rizikos grupes kai kuriose šalyse 

Šalis 
Standartinė 

rizikos grupė 
(I),% 

Galimos 
rizikos grupė 

(II),% 

Padidėjusios 
rizikos grupė 

(III),% 

Abejotina 
rizikos 

rizikos grupė 
(IV),% 

Nuostolinga 
grupė 
(V),% 

Lietuva 0 1-15 15-40 40-60 100 

Latvija* 0 10 30 60 100 

Bulgarija Iki 3 15-25 30-50 50-75 100 

Čekija 0 1-20 20-50 50-100 100 

Lenkija 0 5 20 50 100 

Slovakija 0 5 20 50 100 

Slovėnija 0 10 25 50 100 

Argentina 1 5 25 50 100 

Malaizija 1,5 n.d. 20 50 100 

Rusija 1 n.d. 20 50 100 
*taikant ateities pinigų srautų dabartinės vertės apskaičiavimo metodą, atidėjinių normos netaikomos. 
Šaltiniai: Jasevičienė, F., Valvonis, V. Paskolų vertinimas: tarptautinė ir Lietuvos praktika. Pinigų studijos, Lietuvos 
bankas, psl. 23 - 49, 2003 (1). 
 

Lietuvoje iki 2003 m. pabaigos galiojusiose abejotinų aktyvų grupavimo taisyklėse numatytos 

konkrečios specialiųjų atidėjinių normos kiekvienai rizikos grupei. Viena vertus, paskolos, nors ir 

priskirtos tai pačiai rizikos grupei, skyrėsi savo rizikos lygiu, tačiau atidėjinių normos joms buvo 

taikomos tos pačios (specialiųjų atidėjinių sudarymo tvarka buvo nepakankamai „rizikai jautri“). 

Kita vertus, atsižvelgiant į tuometinę situaciją bankų sektoriuje, konkrečių specialiųjų atidėjinių 

normų nustatymas buvo antras geriausias pasirinkimas. Nebuvo reikalaujama sudaryti specialiųjų 

atidėjinių II-osios rizikos grupės paskoloms, t.y. nors į I-ąją ir į II-ąją rizikos grupę patekdavo 

skirtingos rizikos paskolos, tačiau specialiųjų atidėjinių normos joms buvo vienodos (0%). 

Diskutuojama buvo ir dėl IV-osios rizikos grupės specialiųjų atidėjinių normos (40%): perkeliant 

paskolą iš IV-osios į V-ąją rizikos grupę atidėjinių norma pašokdavo nuo 40% iki 100%. Kitaip 
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sakant, paskola, praradusi šiek tiek daugiau kaip 40% savo vertės, būdavo pripažįstama nuostolinga 

(sudaromi 100% specialieji atidėjiniai). 

Specialiųjų atidėjinių poreikis nustatomas padidėjusios rizikos, abejotinų ir nuostolingų 

grupių paskoloms pagal Lietuvos banko valdybos patvirtintas normas: 

• 20%- padidėjusios rizikos paskoloms (III-oji rizikos grupė.); 

• 40% – abejotinoms paskoloms (IV-oji rizikos grupė.); 

• 100% – nuostolingoms paskoloms (V-oji rizikos grupė.). 

 

Tiksliau įvertinti paskolas atsižvelgiant į jų rizikingumo lygį galima tais atvejais, kai vietoj 

konkrečių specialiųjų atidėjinių normų numatyti specialiųjų atidėjinių intervalai, t.y. sudaromos 

galimybės bankams paskolas skirstyti rizikos grupėje taip suteikiant „riboto“ lankstumo vertinant 

paskolų portfelio kredito riziką. Be to, numačius specialiųjų atidėjinių intervalą II-osios rizikos 

grupės paskoloms, aiškiau apibrėžiama, kokias paskolas reikia priskirti I-osios, o kokias - II-ajai 

rizikos grupei. Nustatant specialiųjų atidėjinių intervalus, taip pat atsiranda galimybė IV rizikos 

grupės paskoloms daryti didesnius specialiuosius atidėjinius. Pavyzdžiui, IV-ajai rizikos grupei 

numatytas 40–60% specialiųjų atidėjinių intervalas atrodo labiau pagrįstas nei 40% specialiųjų 

atidėjinių norma, nes paskolos, praradusios 40 ir 45% savo vertės, kokybiškai dar gali skirtis, tačiau 

abejotina, ar paskolos, praradusios 60 ir 65% savo vertės, skirtųsi savo kokybe, t.y. neveiksnios 

(beviltiškos) paskolos negalima dar labiau pabloginti. Specialiųjų atidėjinių normos ir rizikos grupės 

tarpusavyje turėtų būti siejamos tik palyginimo ir statistiniais tikslais. Prireikus rizikos grupėms gali 

būti nustatomi įvairūs specialiųjų atidėjinių intervalai (pavyzdžiui, II-ajai rizikos grupei vietoj 1–

15% specialiųjų atidėjinių intervalo numatyti 1–5% intervalą, III-ajai grupei vietoj 10–20% intervalo 

numatyti 5–10% intervalą ar pan.). Svarbu yra ne pačios rizikos grupės, laikytinos tik susitarimo 

reikalu, jų skaičius ar joms numatyti specialiųjų atidėjinių intervalai, bet galimybės sudaryti 

reikiamo dydžio specialiuosius atidėjinius ir taip kuo tiksliau įvertinti paskolas (teoriškai paskoloms 

gali būti sudaromi bet kokio dydžio specialieji atidėjiniai, tačiau ne didesni kaip 100% paskolos 

vertės). Nepaisant to, būtina atsižvelgti ir į kitų šalių bei tarptautinę praktiką nustatant specialiųjų 

atidėjinių normas (intervalus) rizikos grupėms (viena iš priežasčių – galimybės palyginti savo šalies 

atskirų bankų paskolų portfelio kokybę bei tai atlikti ir tarptautiniu mastu). 

Be specialiųjų atidėjinių, ne mažiau svarbūs ir atidėjiniai bendram paskolų portfeliui arba 

bendrai paskolų portfelio rizikai. Nors specialieji atidėjiniai sudaromi konkrečioms paskoloms ar jų 

grupėms, tačiau neįmanoma įvertinti visų rizikos veiksnių, galinčių daryti įtaką paskolų kokybei. 

 116 



Siekiant apsidrausti nuo tokių veiksnių, sudaromi bendrieji atidėjiniai. Bendrieji atidėjiniai – tam 

tikros sukauptos piniginės lėšos, sudaromos ir skirtos galimiems banko nuostoliams sumažinti 

(padengti), t.y. atlyginti nuostoliams, kurie negali būti priskirti konkrečioms paskoloms. Bendrieji 

atidėjiniai sietini ne su konkrečių paskolų jau įvykusiu kokybės pasikeitimu, bet su viso paskolų 

portfelio galimu kokybės pasikeitimu ateityje. Kadangi skaičiuojant bendrųjų atidėjinių poreikį 

taikomi išankstiniai vertinimo kriterijai, tad tokie atidėjiniai sudaromi ex ante (vadinamoji „dinaminė 

atidėjinių sudarymo koncepcija“ (angl. dynamic provisioning)). Tai reiškia, kad laikomasi prielaidos, 

jog kiekvienos paskolos susigrąžinimas bus bent jau šiek tiek nuostolingas, t.y. bankas, prieš 

išduodamas bet kokią paskolą, planuoja tam tikrą dalį nuostolių, susijusių su jos susigrąžinimu. 

Atidėjiniams ex ante pastaruoju metu skiriama vis daugiau dėmesio. Pagrindinis bendrųjų ir 

specialiųjų atidėjinių skirtumas yra tas, kad specialiųjų atidėjinių suma sumažinama paskolos vertė, 

t.y. sudaręs specialiuosius atidėjinius, bankas patiria nuostolį, o bendrieji atidėjiniai negali būti 

priskirti konkrečioms paskoloms ir yra sietini su viso paskolų portfelio galimu kokybės pasikeitimu 

ateityje. Taigi bendrieji atidėjiniai padeda amortizuoti nuostolius, atsirandančius dėl nenumatytų 

veiksnių neigiamos įtakos arba numanomų veiksnių, kurių negalima priskirti konkrečioms 

paskoloms. 

Kol kas dėl bendrųjų atidėjinių sudarymo tarp šalių nėra bendro sutarimo, t.y., kokio dydžio 

turėtų būti bendrieji atidėjiniai ir kokia yra jų skaičiavimo bazė. Tarptautinėje praktikoje taikoma 

bendrųjų atidėjinių norma priklausomai nuo skaičiavimo bazės svyruoja nuo 0,25% iki 1%. 

Atsižvelgus į parinktą skaičiavimo bazę, šalis sąlyginai galima suskirstyti į dvi grupes: šalis, kuriose 

bendrieji atidėjiniai skaičiuojami tik I-osios rizikos grupės paskoloms (kartais dar ir II-osios rizikos 

grupės), ir šalis, kuriose bendrieji atidėjiniai skaičiuojami visoms grupuojamoms paskoloms. 

Lietuvoje bankai turėtų sudaryti šios rūšies atidėjinių58 ne mažiau kaip 0,1% grupuotinų paskolų ir 

nebalansinių įsipareigojimų, išskyrus tuos, kurie laikomi nerizikingais. 

Diskutuotinas klausimas – ar pirma turi būti nustatoma paskolos rizikos grupė, o paskui – 

specialiųjų atidėjinių poreikis, ar atvirkščiai, pirma nustatomas specialiųjų atidėjinių poreikis, o tik 

tada – paskolos rizikos grupė. Šiuo klausimu yra įvairių nuomonių, taip pat argumentų „už“ ir 

„prieš“ vieną ar kitą metodiką. Viena vertus, grupavimo tikslas – nustatyti paskolų tikrąją vertę. Tuo 

tikslu daromi specialieji atidėjiniai, turintys tiesioginės įtakos banko veiklos rezultatams. Taigi 

svarbesni atrodytų specialieji atidėjiniai, o ne rizikos grupė, todėl pirmiausia reikėtų nustatyti 

specialiųjų atidėjimų poreikį. Rizikos grupės yra tik susitarimo reikalas ir taikomos daugiau 

58 Lietuvoje bendrųjų atidėjinių atitikmuo – specialieji atidėjiniai bendram abejotinų aktyvų portfeliui. 
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statistiniais ir bankų veiklos rezultatų palyginimo tikslais, t.y. rizikos grupių gali būti ir šešios, ir 

keturios, jų gali nebūti apskritai, tačiau tikroji paskolų vertė nuo to nepasikeistų. Kita vertus, paskolų 

grupavimo taisyklėse numačius specialiųjų atidėjinių intervalus, kaip tai buvo padaryta Lietuvoje, ši 

„vištos ir kiaušinio“ dilema tampa ne tokia aktuali. Nustatyta paskolos rizikos grupė rodo tik 

„preliminarų, apytikrį“ paskolos kokybės įvertinimą (tarsi pasakoma, kad paskolos vertė turėtų 

sumažėti apytikriai tam tikra dalimi iš atitinkamo specialiųjų atidėjimų intervalo), tuo tarpu galutinė 

paskolos vertė nustatoma tik įvertinus konkrečią specialiųjų atidėjinių normą iš atitinkamo intervalo. 

 

Savalaikis ir tikslus informacijos apie kredito riziką atskleidimas 

 

Bankų sektoriaus, kaip ir visos finansų rinkos, skaidrumas yra vienas iš pagrindinių veiksnių, 

užtikrinančių rinkos discipliną ir skatinančių sektoriaus stabilumą. Informacijos apie kredito riziką 

atskleidimas yra sudedamoji skaidrios bankininkystės dalis. Skaidrumo bankų sistemoje siekiama 

keliais būdais. Pagrindinis iš jų – bankų metinės finansinės ataskaitos, kurios audituojamos 

nepriklausomų auditorių ir bene plačiausiai parodo banko finansinius rezultatus bei vykdomą veiklą. 

Skatinant skaidrumo procesą, Lietuvos bankai periodiškai skelbia ir papildomą informaciją, kuri, jų 

nuomone, yra vertinga akcininkams, banko klientams bei kitiems vartotojams. Be to, kiekvienas 

bankas yra įkūręs interneto svetaines, kuriose suinteresuoti vartotojai gali rasti informacijos apie 

banko veiklą ir teikiamas paslaugas. Lietuvos bankas savo ruožtu taip pat periodiškai informuoja 

visuomenę apie kredito įstaigų veiklą, jų raidos tendencijas, taip pat atskleidžia ir priežiūros kryptis. 

Tarptautiniu mastu priimta keletas dokumentų, susijusių su skelbiama informacija apie 

kredito riziką ir šios rizikos valdymą. Baselio bankų priežiūros komitetas yra išleidęs 

rekomendacijas „Sound Practices for Loan Accounting and Disclosure“, 1999 bei „Best Practices for 

Credit Risk Disclosure“, 2000). Tačiau svarbūs ne tik dokumentuose pateikiami reikalavimai, bet ir 

tai, kaip jų laikomasi. Dauguma bankų viešai pateikia pakankamai kiekybinės informacijos apie 

paskolų grupavimą, atidėjinių sudarymą ir paskolų nurašymą. Kokybinės informacijos (taikomos 

procedūros, praktika, politika) bankai pateikia mažiau. Labai mažai bankų pateikia informaciją apie 

paskolų užtikrinimo ir išvestines finansines priemones. 

Reikalavimai dėl informacijos apie kredito rizikos valdymą atskleidimo pateikti ir Baselio 

bankų priežiūros komiteto baigiamame rengti Baselio II-ajame susitarime (bendro pobūdžio 

rekomendacijos, susijusios su bankų turima pateikti informacija, aptartos Baselio II-ojo susitarimo 

III dalyje „Market Discipline“, 2001. Šio susitarimo nuostatų taikymas praktikoje leis pagerinti 

kapitalo pakankamumo skaičiavimo metodiką, padidins skaičiavimo metodikos jautrumą rizikai, o 
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kartu paskatins bankus tobulinti rizikos valdymą. Baselio II-asis susitarimas, be abejo, turės įtakos ir 

paskolų grupavimui, nes ši tvarka skatins bankus plačiau taikyti vidinius kredito rizikos vertimo 

modelius, paskolas skirstant į rizikos grupes pagal skolininkui suteiktą kredito reitingą. 

Viena vertus, tokios tendencijos skatina paskolų grupavimo sistemų panašėjimą, nes 

grupuojant paskolas didesnis vaidmuo tenka kiekybiniams (objektyviems), o ne kokybiniams 

(subjektyviems) rodikliams. Kita vertus, priežiūros institucijai nustačius tik minimalius reikalavimus 

bankų paskolų grupavimo sistemoms, rinkos dalyviams bus sunkiau palyginti konkrečių bankų 

veiklos rodiklius. Kadangi rinkos dalyviai ir rinkos disciplina yra neatskiriama šiuolaikinės bankų 

priežiūros dalis, todėl, vertinant bankų paskolų grupavimo rezultatus bei juos lyginant, padidės 

tinkamo informacijos apie kredito riziką atskleidimo reikšmė. Taigi bankai turėtų pateikti rinkai 

informaciją apie taikomą apskaitos politiką ir metodus specialiesiems ir bendriesiems atidėjiniams 

sudaryti, taip pat paaiškinti pagrindines prielaidas, kuriomis jie vadovaujasi. 

 

II.9. Efektyvaus kredito rizikos valdymo principai 

 

Siekiant veiksmingo kredito rizikos valdymo, strateginė ir vykdomoji struktūra turi nuolat keistis 

informacija. Strateginę struktūrą sudarantys organai turi aiškiai nurodyti, kaip valdyti riziką, kokių 

tikimasi veiklos rezultatų, o vykdomosios struktūros padaliniai – informuoti, kaip įgyvendinama 

rizikos valdymo strategija, politika, teikti rekomendacijas, kaip pagerinti rizikos valdymą. Bankui 

svarbi rizikos valdymo kultūra, t.y. kad darbuotojai suprastų rizikos valdymo būtinumą, jo naudą. 

Kaip matyti iš 4 paveikslo, kredito rizikos valdymas prasideda nuo banko stebėtojų tarybos. 

Baselio bankų priežiūros komiteto parengtame dokumente „Principles for the Management of Credit 

Risk“59 apibrėžtas pirmasis principas (iš viso – 17 principų) nusako būtent banko stebėtojų tarybos 

vaidmenį valdant kredito riziką60. Nurodoma, kad banko stebėtojų taryba turi patvirtinti ir ne rečiau 

kaip kartą per metus peržiūrėti kredito rizikos valdymo strategiją61. Kredito rizikos valdymo 

strategijoje, kuri gali būti bendros banko rizikos valdymo strategijos dalis, turėtų būti numatyta: 

kredito rizikos valdymo organizacinė struktūra, kredito rizikos valdytojų teisės, pareigos ir 

informacijos perdavimo tvarka; valdymo metodų visuma; bankui (ne)priimtinas kredito rizikos lygis; 

59 Išsamiau žr. Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements, Basel. Principles fot the 
Management of Credit Risk, September 2000. 
60 Šiame dokumente pateikiami išsamūs kredito rizikos valdymo principai, tačiau jie yra rekomendacinio pobūdžio. 
Kapitalo pakankamumo direktyvos reikalavimai –  glausti, bet privalomi vykdyti. 
61 Toks reikalavimas numatytas ir kapitalo pakankamumo direktyvos 5 priedo 2 paragrafe. 
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kreditavimo tikslai; siektinas paskolų portfelio dydis, struktūra ir savybės (paskolų pasiskirstymas, 

koncentracija, kokybė, portfelio didėjimas, sudaroma rinkos dalis ir kt.); principai, kuriais remiantis 

nustatomos bankui priimtinos su kredito rizika susijusios paslaugos ar paslaugos, kurioms bankas 

teikia pirmenybę, tokių paslaugų teikimo geografiniai regionai, rinkos dalys, sandorių šalys ir pan. 

Kredito rizikos valdymo strategija turi būti ilgo laikotarpio ir rengiama atsižvelgiant į įvairias šalies 

makroekonomikos vystymosi ciklo fazes. Su ja turi būti susipažinę visi banko darbuotojai, susiję su 

kredito rizikos valdymu, strategija jiems turi būti suprantama. Atitinkami vykdomosios banko 

struktūros padaliniai ne rečiau kaip kartą per metus banko stebėtojų tarybai turėtų pateikti ataskaitą 

apie kredito rizikos valdymo strategijos įgyvendinimą. 

Baselio bankų priežiūros komiteto parengtame dokumente „Principles for the Management of 

Credit Risk“ atsakomybė už kredito rizikos valdymo strategijos įgyvendinimą suteikiama banko 

valdybai (2 principas). Ji turi užtikrinti, kad paskolos būtų teikiamos laikantis numatytos strategijos 

ir kreditavimo politikos, banko organizacinė struktūra sudarytų palankias sąlygas valdyti kredito 

riziką ir jos valdymui skirtų pakankamai finansinių išteklių, banko darbuotojai, teikiantys paslaugas, 

susijusias su kredito rizika, atitiktų jiems keliamus reikalavimus ir šias paslaugas teiktų 

profesionaliai, laikydamiesi banke nustatytų principų ir procedūrų, o mokėjimo už darbą tvarka 

neprieštarautų kredito rizikos valdymo strategijai (darbuotojai neturi būti skatinami siekti tik 

trumpalaikių tikslų, pvz., kuo didesnio paskolų portfelio, neatsižvelgiant į pelną, įvertintą pagal 

riziką). Svarbu, kad nustatant kredito rizikos valdytojų teises ir pareigas būtų skiriamos jų funkcijos 

– tai mažina interesų konfliktus tarp paskolas teikiančių, jas administruojančių, paskolų riziką 

vertinančių, paskolų užtikrinimo priemonių vertę nustatančių ir paskolų portfelio riziką valdančių 

darbuotojų. Be to, banko valdyba turi užtikrinti, kad banke būtų nustatytos ir įgyvendinamos 

reikiamos rašytinės procedūros (kredito politika, limitų sistema), įdiegta veiksminga vadovybės 

informavimo sistema, banko informacinių technologijų sistema sudarytų galimybes nuolat stebėti 

skolininkų, jų grupių ir bendrą banko skolininkų kredito riziką. Valdyba turi sudaryti sąlygas banko 

vidaus auditoriams reguliariai vertinti, kaip laikomasi kredito rizikos valdymo strategijos, numatytos 

kredito politikos, kaip taikomos kredito rizikos valdymo priemonės ir procedūros. 

Siekiant atlikti išvardintas funkcijas, banko valdyba turėtų numatyti kredito politiką ir 

parengti jos dokumentą62. Tokiame dokumente reikia nurodyti, kaip siekiama paskolų portfelio 

kokybės, didžiausio pelno esant prisiimtai rizikai, nustatyti bankui priimtiną kredito rizikos lygį, 

išvardyti kredito politikos įgyvendinimo priemones. Tipiniame kredito politikos dokumente, 

62 Šis reikalavimas keliamas ir Kapitalo pakankamumo direktyvos 5 priedo 2 paragrafe. 
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nurodžius šios politikos tikslą, išvardijamos teikiamų paskolų rūšys, apibūdinamas paskolų teikimo 

ir administravimo procesas, apibrėžiama banko stebėtojų tarybos, valdybos, komitetų, kitų 

struktūrinių padalinių ir darbuotojų kompetencija, nurodoma prieš suteikiant paskolą reikalinga 

įvertinti informacija, kredito rizikos vertinimo principai (skolininko finansinės būklės vertinimo 

principai, finansuojamo projekto rizikos vertinimo principai, būtiniausios paskolos teikimo sąlygos ir 

kt.), paskolų palūkanų normos nustatymo principai, paskolų užtikrinimo priemonės, paskolų rizikos 

limitai, veiksmai, kurių numatoma imtis, padidėjus paskolos rizikai. 

Numatydama kredito politiką, banko valdyba turi atsižvelgti į kredito rizikos valdymo 

strategiją, išorės (banko padėtį rinkoje, veiklos sritis) ir vidaus veiksnius (banko organizacinę 

struktūrą, darbuotojų kvalifikaciją, informacinių technologijų galimybes), visos banko veiklos 

prioritetus. Tokia politika turi atskleisti banko kreditavimo pobūdį ir sudėtingumą, ji turi būti 

suderinta su apdairios bankinės praktikos ir priežiūros institucijos reikalavimais. 

Be to, kredito politika turi būti pakankamai lanksti, leidžianti banko valdymo sistemai 

tinkamai ir laiku reaguoti į besikeičiančią išorės bei vidaus aplinką, paskolas teikiantiems 

darbuotojams – pritaikyti savo žinias, įgūdžius ir turimą patirtį. Banko valdybos nustatyta tvarka 

turėtų būti parengta ir patvirtinta kiekvienos reikšmingos kreditavimo srities politika (pvz., būsto 

paskolų teikimo politika, vartojamųjų paskolų teikimo politika, smulkių ir vidutinių įmonių kredito 

politika, naujų kreditavimo produktų diegimo tvarka). Visus šiuos dokumentus reikėtų peržiūrėti ne 

rečiau kaip kartą per metus, atsižvelgiant į tokių sričių kredito politikai taikytų išimčių dažnumą, 

pobūdį ir kitus veiksnius. Banko valdyba turi pasirūpinti, kad kredito politiką žinotų reikiami banko 

darbuotojai ir kad jie šios politikos laikytųsi tiesioginiame savo darbe. 

Valdant kredito riziką, svarbų vaidmenį atlieka ne tik banko stebėtojų taryba ir valdyba, bet ir 

nuolat veikiantys rizikos valdymo ir paskolų komitetai. Rizikos valdymo komitetas negali būti 

pavaldus verslo padaliniams (pvz., kreditavimo departamentui) ir šiuos padalinius kuruojantiems 

asmenims (tarnybų, departamentų vadovams), jie rizikos valdymo komitetui negali daryti įtakos. Į šį 

komitetą rekomenduojama skirti kredito rizikos valdymo struktūrinio padalinio atstovus, asmenis, 

turinčius paskolų portfelio rizikos valdymo patirties, ir bent vieną atstovą iš paskolų komiteto. 

Tipinis rizikos valdymo komitetas informuoja banko valdybą apie kredito rizikos valdymo 

strategijos įgyvendinimą, banko stebėtojų tarybai ir valdybai teikia siūlymus dėl šios strategijos 

tobulinimo, banko valdybai – dėl kredito politikos tobulinimo. Rizikos valdymo komitetas banko 

valdybai taip pat turėtų siūlyti kredito rizikos limitus, vertinti, kaip jų laikomasi, siūlyti valdybai 

arba pats priimti spendimą laikinai juos padidinti, kai tai būtina ir bankui nesukelia per didelės 

rizikos. Toks komitetas turėtų vertinti ir kredito rizikos valdymo priemonių bei procedūrų 
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veiksmingumą, teikti siūlymus, kaip jas patobulinti. Banko valdybai jis turėtų teikti informaciją apie 

struktūrinių padalinių veiklos efektyvumą, vertinamą atsižvelgiant į pelną ir prisiimtą riziką, taip pat 

siūlymus dėl vadovybės informavimo apie kredito rizikos valdymą. 

Siekiant, kad rizikos valdymo organizacinė struktūra būtų veiksminga, rizikos valdymo 

komitetas ne rečiau kaip kartą per metus turėtų pateikti ataskaitą banko valdybai, o ši – stebėtojų 

tarybai. Tokioje ataskaitoje turėtų būti nurodyta, kaip įgyvendinama kredito rizikos valdymo 

strategija: kaip ji atitinka išorės ir vidaus aplinką; išorės ir vidaus veiksnių įtaka banko prisiimtai 

kredito rizikai; pagrindinių kreditavimo sričių (pagal paskolų rūšis, struktūrinius padalinius ir pan.) 

pelningumo, įvertinto pagal riziką, analizė63; paskolų portfelio struktūra (skolininkai, paskolų 

terminai, geografiniai regionai, ekonominės veiklos rūšys, užtikrinimo priemonės, paskolų rūšys, 

rizikos grupė ir kt.) ir jos pokyčiai; paskolų portfelio šalies rizikos analizė, jei bankui ši rizika svarbi; 

bankui reikšmingų sumų kredito rizikos apžvalga; naujų paslaugų, susijusių su kredito rizika, 

įvertinimas; specialiųjų atidėjinių ir kapitalo pakankamumo pokyčiai ir kitimo polinkiai, reikšmingi 

kredito rizikos valdymo strategijos, priemonių ir procedūrų pažeidimai; taip pat priemonės gerinti 

kredito rizikos valdymą banke ir, jei reikia, mažinti arba didinti prisiimtą kredito riziką. 

Atsižvelgiant į banko dydį ir veiklos ypatybes, rizikos valdymo komitetas banko valdymo 

organų nuožiūra gali būti suskirstytas į keletą specializuotų pakomitečių (kredito rizikos valdymo 

pakomitetis, rinkos rizikos valdymo pakomitetis ir kt.), kurie atliktų specializuotą analitinį darbą. 

Paskolų komiteto funkcijos labiau susijusios su tiesiogine banko veikla – paskolų teikimu. 

Toks komitetas turėtų siūlyti ar pats spręsti, ar suteikti kuriuo nors požiūriu išskirtines paskolas, 

kurios viršija banko valdybos nustatytą dydį arba neatitinka kitų sąlygų. Jis turėtų nagrinėti paskolas 

su banku susijusiems asmenims, pasiūlymus dėl jų teikti banko valdybai. Paskolų komiteto nariai 

negali dalyvauti tuose komiteto posėdžiuose, kuriuose nagrinėjami klausimai, susiję su jo nariais, ir 

kuriuose gali kilti interesų konfliktų. Paskolų komitetas atlieka ir kitas funkcijas: nagrinėja suteiktų 

paskolų negrąžinimo priežastis, priima sprendimus ir (arba) teikia siūlymus banko valdybai dėl 

suteiktų paskolų sutarties sąlygų pakeitimo, paskolų restruktūrizavimo planų, paskolų išieškojimo 

per teismą; ne rečiau kaip kartą per metus teikia ataskaitą banko stebėtojų tarybai ir banko valdybai 

apie vidinį skolinimą ir skolinimą su banku susijusiems asmenims; užtikrina, kad banke būtų 

laikomasi rizikos valdymo strategijos, kad banko struktūriniai padaliniai laikytųsi nustatytos kredito 

politikos, metodikos ir kitų reikalavimų; vertina, kaip keičiasi banko struktūrinių padalinių veiklos 

63 Atliekant tokią analizę būtina kiekybiškai įvertinti kiekvienos paskolos, paskolų grupių ir visų banko paskolų riziką 
bei pajamas. Tuo tikslu dažniausiai taikomi RaRoC arba SVA modeliai. Vien kokybinės analizės nepakanka. 
Österreichische Nationalbank. edit Approval Process and Credit Risk Management. Guidelines on Credit Risk 
Management, 2004. 
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rezultatai, kintant rizikos veiksniams, ir nagrinėja šių padalinių veiklos ataskaitas; nedelsiant 

informuoja banko valdybą apie nustatytus paskolų teikimo procedūrų pažeidimus ir, jei reikia, siūlo, 

kaip tobulinti kredito politiką; teikia pasiūlymus banko stebėtojų tarybai dėl kredito rizikos valdymo 

strategijos tobulinimo, rizikos valdymo komitetui – dėl rizikos valdymo metodikos ir kitų 

reikalavimų. 

Kasdieniu kredito rizikos valdymu turėtų užsiimti verslo padaliniams ir šiuos padalinius 

kuruojantiems asmenims nepavaldus struktūrinis padalinys. Rekomenduojama, kad už visų rūšių 

rizikos valdymą būtų atsakingas vienas struktūrinis padalinys, pavyzdžiui, Rizikos valdymo 

departamentas, kurį sudarytų keli skyriai (kredito, rinkos, operacinės rizikos valdymo ir kt.). Toks 

struktūrinis padalinys turėtų numatyti ir diegti kredito rizikos valdymo priemones ir procedūras, 

teikti pasiūlymus dėl jų tobulinimo, kontroliuoti banko priežiūros institucijos, paties banko nustatytų 

reikalavimų, limitų, kredito rizikos valdymo priemonių ir procedūrų laikymąsi, vertinti kapitalo 

pakankamumą prisiimtai kredito rizikai padengti ir teikti dėl jo siūlymus, vertinti pagal riziką 

įvertintą pelną. Banke turėtų būti sudaryta galimybė rizikos valdymo struktūriniam padaliniui 

vienam arba kartu su rizikos valdymo komitetu dalyvauti priimant sprendimus suteikti paskolas ar 

jas pertvarkyti, jei tai būtina, kad būtų pasiektas priimtinas rizikos lygis. Baselio bankų priežiūros 

komiteto parengtuose „Principles for the Management of Credit Risk“ pabrėžiama veiksmingos 

kredito rizikos vidaus kontrolės – bendrosios banko vidaus kontrolės sudėtinės dalies, svarba (14 ir 

15 principai). Banko vidaus kontrolė turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi kredito rizikos valdymo 

strategijos, kredito politikos, nustatytų limitų, kad būtų taikomos numatytos kredito rizikos valdymo 

priemonės ir procedūros. Tokia kontrolė padeda nustatyti neleistinas kreditavimo operacijas, 

nustatyti ir kaip galima labiau sumažinti nuostolius, atsirandančius dėl nukrypimų nuo nustatytų 

procedūrų, limitų ir kitų reikalavimų. 

Valdant kredito riziką, reikia atsižvelgti į tai, kad ji yra susijusi su kitų rūšių rizika (taip pat 

žr. VI skyrių). Efektyvi kredito rizikos valdymo sistema apima: 

• kredito rizikos valdymo strategiją; 

• kreditavimo politiką; 

• kredito rizikos limitų sistemą; 

• kitas kredito rizikos valdymo priemones ir procedūras; 

• kredito rizikos valdymo vidaus kontrolę ir vidaus auditą, kurie leidžia kontroliuoti banko 

prisiimamą nustatyto dydžio kredito riziką ir siekti didžiausio atsižvelgiant į ją įvertinto 

pelno. 

 123 



Kiekvienas bankas gali individualiai pasirinkti priemones, kuriomis siekiama efektyvaus kredito 

rizikos valdymo, atsižvelgdamas į savo veiklos specifiką. Kredito rizikos valdymo strategijoje, kuri 

gali būti bendros banko finansinės rizikos valdymo strategijos dalis, turėtų būti numatyta: 

• kredito rizikos valdymo organizacinė struktūra; 

• kredito rizikos valdytojų teisės, pareigos ir informacijos perdavimo tvarka; 

• valdymo metodų visuma; 

• bankui (ne)priimtinas kredito rizikos lygis; 

• kreditavimo tikslai; 

• siektinas paskolų portfelio dydis, struktūra ir savybės (paskolų pasiskirstymas, 

koncentracija, kokybė, portfelio didėjimo tempas, užimama atitinkama rinkos dalis ir 

pan.); 

• principai, kuriais remiantis nustatomos bankui priimtinos su kredito rizika susijusios 

paslaugos ar paslaugos, kurioms bankas teikia pirmenybę, tokių paslaugų teikimo; 

• geografiniai regionai, rinkos dalys, sandorių šalys ir pan. 

Kredito rizikos valdymo strategija turi būti ilgalaikė ir rengiama atsižvelgiant į įvairias ekonomikos 

ciklo fazes. Su ja turi būti susipažinę visi banko darbuotojai, kurių darbas yra susijęs su kredito 

rizikos valdymu. Vykdomosios struktūros padaliniai ne rečiau kaip kartą per metus banko stebėtojų 

tarybai turėtų pateikti ataskaitą apie strategijos įgyvendinimą. 

Banke būtina vykdyti nuolatinę kapitalo pakankamumo prisiimtai kredito rizikai padengti, 

pelningumo ir paskolų kokybės kontrolę. Taip pat rekomenduojama įdiegti kredito politikos, kredito 

rizikos limitų, kredito rizikos valdymo priemonių ir procedūrų išimčių registravimo ir vertinimo 

vidaus kontrolę. Peržiūrint kredito politiką, kredito rizikos limitus, kredito rizikos valdymo 

priemones ir procedūras, reikėtų atsižvelgti į taikytų išimčių dažnumą ir pobūdį. Svarbu, kad 

atsakingiems banko darbuotojams būtų sudarytos sąlygos nustatyti, įvertinti, stebėti ir kontroliuoti 

kredito riziką, tinkamai įvertinti paskolų gavėjų tapatybę, įgyvendinti principą „pažink savo 

klientą“64. Rekomendacijose „Principles for the Management of Credit Risk“ pabrėžiama, kad banke 

turi būti laiku parengiama ir pateikiama tiksli informacija apie prisiimtą kredito riziką ir jos valdymą 

(11 principas). Banke taikomą kredito rizikos vidaus kontrolę turi nuolat vertinti banko vidaus 

auditoriai. Jų pareiga yra vertinti kredito rizikos valdymo strategiją, kredito politiką, banko 

nustatytus limitus, numatytas rizikos valdymo priemones, procedūras ir jų laikymąsi, teikti ataskaitas 

banko valdybai ir, jei reikia, siūlyti kredito rizikos valdymo gerinimo priemones. Vidaus auditoriai 

64 Išsamiau žr. Basel Committee on Banking Supervision. Customer due Diligence. BCBS Publication 85, 2001, Basel 
Committee on Banking Supervision. Consolidated KYC Risk Management. BCBS Publication 110, 2004. 

 124 

                                                 



taip pat turi įvertinti banko valdybai ir stebėtojų tarybai teikiamos informacijos apie prisiimtą kredito 

riziką ir jos valdymą teisingumą bei išsamumą, nustatyti, ar banke taikomos kredito rizikos valdymo 

priemonės ir procedūros atitinka paskolų pobūdį, įvairovę, jų dydį, skaičių, sudėtingumą ir riziką. 

Kapitalo pakankamumo direktyvos 7 priedo 130 paragrafe reikalaujama, kad vidaus auditoriai 

tikrintų banke taikomos reitingų sistemos, vertinimo balais ir kitų statistinių modelių tinkamumą ir 

tai, ar juos taikant gaunami rezultatai atitinka faktinius. Jie taip pat turi tikrinti, ar banko darbuotojai 

supranta kredito rizikos valdymo strategiją, kredito politiką, ar jie susipažinę su kredito rizikos 

valdymo priemonėmis ir procedūromis, ar jiems pakanka profesinių įgūdžių, kad galėtų tinkamai jas 

įgyvendinti. 

Perduodamas su paskolų teikimu ar kredito rizikos valdymu susijusias veiklos sritis trečiajai 

šaliai, bankas turi užtikrinti, kad kredito rizika ir toliau bus valdoma efektyviai, o banko vidaus ir 

nepriklausomiems auditoriams, banko priežiūros institucijai bus sudarytos galimybės tinkamai 

įvertinti banko prisiimtą kredito riziką ir jos valdymo priemonių ir procedūrų tinkamumą. 

Perduodant veiklą trečiajai šaliai, turi būti laikomasi bankų priežiūros institucijos nustatytų 

reikalavimų. Pagrindinių funkcijų, susijusių su kredito rizikos valdymu, trečiajai šaliai bankas 

neturėtų perduoti65. Europos centriniam bankui 2004 m. atlikus ES šalių bankų apklausą, nustatyta, 

kad pagrindinės kredito rizikos valdymo ir su juo susijusios funkcijos trečiosioms šalims 

neperduotos66 67. 

Siekdama rinkos disciplinos, banko valdyba turėtų pasirūpinti, kad visuomenė gautų 

pakankamai informacijos apie banko prisiimtą kredito riziką ir jos valdymą68. Tokios informacijos 

teikimo reikalavimai numatyti ir kapitalo pakankamumo direktyvos 145–149 straipsniuose, taip pat 

12 priede. Vis dėlto sukurti kredito rizikos valdymo sistemą banke dar nepakanka. Būtina užtikrinti, 

kad ši sistema banke veiktų taip, kaip tikimasi. Siekiant šio tikslo, didelės įtakos turi vadinamoji 

rizikos valdymo kultūra – vertybių, įsitikinimų, nepriekaištingos reputacijos ir elgesio normų 

visuma. Vertybės ir elgesys, už kuriuos atlyginama, tampa norma, svarbesne net už rašytines 

procedūras ir metodikas69. Kredito rizikos valdymo kultūra turi įtakos kreditavimui ir prisiimamai 

65 Daugiau apie banko veiklos perdavimą trečiajai šaliai žr. Basel Committee on Banking Supervision. Outsourcing in 
Financial Services, 2004. Committee of European Banking Supervisors. The High Level Principles on Outsourcing. 
Consultation Paper, 2004. 
66 Žinoma, bankai perka trečiųjų asmenų sukurtus įsipareigojimų neįvykdymo, paskolų portfelio rizikos vertinimo 
modelius ir kt. 
67 Išsamiau žr. European Central Bank. Report on EU Banking Structure, 2004 
68 Išsamiau žr. Basel Committee on Banking Supervision. Best Practices for Credit Risk Disclosure, September 2000, 
Basel Committee on Banking Supervision. Public Disclosures by Banks: Results of the 2001 Disclosure Survey. BCBS 
Publication 97, 2003. 
69 Išsamiau žr. Office of the Comptroller. Loan Portfolio Management. Comptroller of the Currency Handbook, 1998. 
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rizikai. Kredito politikos ir banko politikos neatitikimą gali lemti ne tik kontrolės procedūrų 

neefektyvumas, kredito rizikos valdymo sistemos netikimas susidariusiai situacijai, bet ir priemonių, 

galinčių paskatinti darbuotojus atlikti su banko politika nesuderinamus veiksmus, taikymas, 

kreditavimo kultūros trūkumas ar jos neišmanymas. Kad kredito rizika banke būtų valdoma 

sėkmingai, būtina sukurti bankui priimtiną aukštą kredito rizikos valdymo kultūrą. 

 

II.10. Paskolos rizikos valdymas 

 

Kredito rizikos valdymas prasideda dar iki suteikiant paskolą. Iš skolininko bankas teisės 

aktais numatytomis sąlygomis pareikalauja tiek asmeninės informacijos, kad paskolą teikiantys, jos 

riziką vertinantys darbuotojai, paskolų komitetas, vidaus ir išorės auditoriai bei banko priežiūros 

institucija galėtų tinkamai įvertinti kredito riziką prieš suteikiant paskolą ir turėtų galimybę ją 

vertinti visą paskolos galiojimo laikotarpį. Prieš suteikiant paskolą reikia įvertinti ne tik prisiimamą 

riziką ir laukiamą pelną, bet ir abu šiuos veiksnius kartu, t.y. pagal riziką įvertintą pelną. Priimdamas 

sprendimą suteikti paskolą, bankas taip pat turi įvertinti atidėjinių tikėtinam nuostoliui padengti ir 

kapitalo netikėtam nuostoliui padengti poreikį (kainodarą, pagrįsta rizika). Teikiant kai kurias 

paskolas, reikia atlikti papildomus veiksmus: 

• kai paskolą teikia keli bankai kartu (sindikuota paskola), prieš sudarydamas 

sutartį su kitais bankais kiekvienas bankas turi atskirai įvertinti kredito riziką, 

numatyti paskolos teikimo sąlygas ir kt.; 

• kredituodamas investicinius ir panašius projektus, bankas įvertina ne tik 

ekonominę projekto sėkmę, bet ir technines jo įgyvendinimo galimybes, taip pat 

teisinius, aplinkosaugos ir kitus veiksnius, projekto plano laikymąsi. Jeigu banko 

darbuotojams nepakanka žinių, kad jie galėtų visapusiškai įvertinti siūlomą 

kredituoti projektą, bankas turėtų samdyti reikiamą kvalifikaciją turinčius 

nepriklausomus ekspertus; 

• paskolų su banku susijusiems asmenims teikimo sąlygas ir tvarką patvirtina banko 

stebėtojų taryba. Tokios paskolos neturėtų viršyti banko stebėtojų tarybos 

nustatytų dydžių - limitų. Paskolų teikimo sąlygos šiems asmenims negali būti 

palankesnės nei kitiems banko skolininkams. Be abejo, tokia situacija kelia ir 

papildomą pavojų – personalo bei moralinę riziką; 
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• banke turėtų būti numatytos procedūros susijusiems skolininkams nustatyti, o 

paskolos jiems turėtų būti teikiamos pagal iš anksto nustatytą tvarką (Baselio 

bankų priežiūros komiteto parengto dokumento „Principles for the Management 

of Credit Risk”, 7 principas). 

 

19 lentelė. Suteiktų ir teikiamų paskolų rizikos indėlio ir ekonominio kapitalo vertinimas 
Analizės objektas Suteiktos (esamos) paskolos Teikiamos (naujos) paskolos 

Bendras apibūdinimas Paskolos rizika, taigi ir 
ekonominio kapitalo poreikis, 
priklauso nuo jos indėlio į viso 
paskolų portfelio riziką 
(absoliutus rizikos indėlis). 
Absoliutus rizikos indėlis rodo 
paskolos riziką, kai kitos 
paskolos diversifikuoja dalį šiai 
paskolai būdingos specifinės 
rizikos. Nuo absoliutaus 
paskolos rizikos indėlio į viso 
paskolų portfelio riziką 
priklauso ir paskolai skiriamas 
ekonominis kapitalas 

Teikiamos paskolos rizika 
priklauso nuo to, į kokį paskolų 
portfelį ji patenka. Jos rizika 
nustatoma iš paskolų portfelio 
su nauja paskola rizikos atėmus 
paskolų portfelio be naujos 
paskolos riziką (ribinis rizikos 
indėlis). Taigi kapitalo poreikis 
teikiamai paskolai lygus 
kapitalo pokyčiui įtraukus naują 
paskolą į paskolų portfelį 

Rizikos įvertinimas Paskesnis – įvertinamos 
paskolų portfelyje jau esančios 
paskolos 

Išankstinis – iš anksto 
įvertinamos teikiamos paskolos 

Rizikos indėlis Absoliutus – rodo, kokią viso 
paskolų portfelio nuostolio 
standartinio nuokrypio dalį 
sudaro paskola 

Ribinis – rodo, kaip pasikeistų 
paskolų portfelio nuostolio 
standartinis nuokrypis, jeigu į 
portfelį būtų įtraukta nauja 
paskola 

Matematinė rizikos indėlio 
išraiška (taikant standartinį 
nuokrypį kaip rizikos matą ir 
esant dviejų (A ir B) paskolų 
portfeliui) 

  

Rizikos indėlių savybės  
Ekonominio kapitalo 
priskyrimas 

Paskolos absoliutus rizikos 
indėlis dauginamas iš santykio 
tarp paskolų portfelio 
ekonominio kapitalo ir paskolų 
portfelio nuostolio standartinio 
nuokrypio. Kitaip tariant, 
ekonominis kapitalas 
paskirstomas proporcingai 
paskolų absoliučiam rizikos 
indėliui į bendrą paskolų 
portfelio riziką: 

Ekonominio kapitalo poreikis 
skaičiuojamas kaip skirtumas 
tarp paskolų portfelio, įtraukus 
naują paskolą, ekonominio 
kapitalo ir paskolų portfelio, 
neįtraukus naujos paskolos, 
ekonominio kapitalo: 
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Paskolos ekonominio kapitalo 
savybės 

Paskolos ribinis ekonominis kapitalas gali būti didesnis arba 
mažesnis nei paskolos absoliutus ekonominis kapitalas. 
Paskolų ribinio ekonominio kapitalo rodiklių suma lygi paskolų 
portfelio ekonominiam kapitalui. 
Paskolos ribinis ekonominis kapitalas gali būti tiek teigiamo, tiek 
ir neigiamo ženklo 

Taikymo sritis Paskolų pelningumo analizė, 
pagrįsta rizika (paskesnė 
analizė) 

Paskolų kainodara, pagrįsta 
rizika (išankstinė analizė) 

Šaltinis: Valvonis, V. Šiuolaikinis kredito rizikos vertinimas banke: paskolų portfelio rizika ir ekonominio kapitalo 
paskirstymas. Pinigų studijos, Lietuvos bankas, psl. 54 - 69, 2006 (2). 
 

Numatant kredito politiką, kredito rizikos valdymo priemones, reikia užtikrinti, kad paskolų 

portfelio apimties, siekis užimti didesnę rinkos dalį netaptų svarbesnis už kitus ar net vienintelis 

tikslas. Teikiant paskolą turi būti atsižvelgiama ir į pelną, ir į prisiimamą riziką. Ji neturi būti 

teikiama, jei apie prisiimamą kredito riziką nepakanka informacijos. 

Visi skolininkai turi būti vertinami laikantis vienodų principų. Pavyzdžiui, nuolatiniai, gerai 

pažįstami banko klientai neturėtų būti laikomi patikimais vien pagal jų žodinį patikinimą. Bankas 

turi užtikrinti, kad finansiškai patikimam skolininkui nebūtų teikiama tokia paskola, kuri pranoktų jo 

finansines galimybes. 

Paskolas teikiantys ir kredito riziką vertinantys darbuotojai turi būti pasirengę tinkamai atlikti 

jiems pavestas užduotis, paskolų teikimo tvarka turi būti išsamiai aprašyta, t.y. turi būti numatyta, 

kam, kokios, kokio dydžio, kokiomis sąlygomis gali būti teikiamos paskolos. Jos negali būti 

teikiamos spekuliaciniais tikslais. Sprendimą dėl paskolos suteikimo turi priimti ne mažiau kaip du 

asmenys, jis turi būti patvirtintas įgaliojimus turinčių asmenų parašais. Priimant sprendimą suteikti 

paskolą išvadas turi pateikti verslo padalinio atstovas ir kredito riziką įvertinęs asmuo. Sprendimus 

dėl nedidelės apimties ir žemu kredito rizikos lygiu pasižyminčių paskolų gali priimti ir vienas 

asmuo, tačiau tik kredito politikos ar kitokiame dokumente banko valdybos nustatytais atvejais. 

Svarbi efektyvaus kredito rizikos valdymo sąlyga yra tinkama kredito rizikos stebėjimo ir 

vertinimo sistema. Ji suteikia galimybę, stebint ir vertinant skolininkų finansinę būklę, kontroliuoti, 

kaip laikomasi paskolų sutarčių, iš anksto nustatyti galimas problemines paskolas, tiksliai ir laiku 

nustatyti paskolos užtikrinimo priemonių vertę ir tai, kaip ji atitinka prisiimtą kredito riziką. 

Sukaupus informaciją apie suteiktų paskolų riziką, turi būti sudaromi reikiamo dydžio atidėjiniai 

(koreguojama paskolų vertė finansinėje ataskaitoje), o informacija ir dokumentai, esant reikalui, 

perduodami su probleminėmis paskolomis dirbantiems banko darbuotojams. Banke turi būti 
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skiriamos paskolas stebinčių ir jas vertinančių darbuotojų, taip pat paskolas teikiančių darbuotojų 

funkcijos. 

Su probleminėmis paskolomis dirbantis banko struktūrinis padalinys turi būti nepriklausomas 

nuo verslo padalinių. Baselio bankų priežiūros komitetas rekomenduoja parengti darbo su 

probleminėmis paskolomis dokumentą, kuriame būtų numatyti aiškūs kriterijai ar sąlygos, kada 

paskola perduodama administruoti su probleminėmis paskolomis dirbančiam struktūriniam 

padaliniui. Tokiam struktūriniam padaliniui patariama atlikti bent didžiausių probleminių paskolų 

paskesnę analizę: ar tokios paskolos suteiktos laikantis kredito politikos, kokia buvo skolininko 

finansinė būklė jam suteikiant paskolą, kada ir kaip pastebėtos problemos, ar tiksliai įvertinta 

paskolos užtikrinimo priemonė ir pan. Remdamasis tokios analizės rezultatais, su probleminėmis 

paskolomis dirbantis banko struktūrinis padalinys banko valdybai turėtų teikti siūlymus, kaip 

tobulinti kredito politiką, kredito rizikos valdymo priemones ir procedūras. 

Skolininkų (paskolų) rizikai vertinti rekomenduojama taikyti ekspertinius vertinimus, 

kiekybinius statistiniais metodais pagrįstus esamų ir potencialių skolininkų rizikos vertinimo 

modelius (toliau – statistinius modelius) arba jų kombinacijas. Baselio bankų priežiūros komitetas 

siūlo vertinant skolininkų (paskolų) riziką taikyti skolininkų (paskolų) reitingavimo sistemą. Tokią 

sistemą būtinai turi taikyti tie bankai, kurie pasirinks vidaus reitingais pagrįstą kapitalo poreikio 

skaičiavimo metodiką. Vis dėlto, kad ir kokie modeliai būtų taikomi, reikia numatyti ir raštu 

išdėstyti tuos išimtinius atvejus, kai galima priimti sprendimą suteikti paskolą, net ir gavus neigiamą 

eksperto ar modelio įvertinimą, ir kai galima priimti sprendimą jos nesuteikti, net ir gavus teigiamą 

eksperto ar modelio įvertinimą. Taip pat būtina nuolat vertinti modelių patikimumą (žr. 20 

paveikslą). 

Valdant kredito riziką svarbus vaidmuo tenka paskolos užtikrinimo priemonėms. Kapitalo 

pakankamumo direktyvos 8 priedo 2 dalies 1 paragrafe reikalaujama: „kredito įstaiga turi įtikinti 

atsakingą instituciją, kad ji tinkamai valdo riziką, kylančią dėl to, kad kredito įstaiga naudojasi 

kredito rizikos mažinimo priemonėmis“. Tos pačios direktyvos 5 priedo 6 paragrafe numatyta: 

„rizika, kad kredito rizikos mažinimo priemonės, kurias taiko kredito įstaiga, gali pasirodyti ne 

tokios veiksmingos, kaip tikėtasi, turi būti įvertinta ir kontroliuojama, taikant dokumentuose 

nurodytas priemones ir procedūras“. 

Kredito politikos dokumente ar kituose banko dokumentuose turi būti numatytos visų rūšių 

paskoloms taikytinos užtikrinimo priemonės, jų vertės stebėjimo procedūros, atvejai, kada priemonė 

turi būti įvertinama iš naujo, jos taikymo atvejai. Priimdamas paskolos užtikrinimo priemonę 

galimiems nuostoliams sumažinti, bankas turi atsižvelgti į įkeisto turto likvidumą, jo vertės 
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pastovumą, nusidėvėjimo terminą, palyginti su paskolos terminu, užtikrinimo priemonės vertės ir 

skolininko finansinės būklės priklausomybę, pirmumo teisę panaudojant užtikrinimo priemonę, jei 

suteikta garantija, laidavimas ar draudimas – garanto, laiduotojo ar draudimo įmonės finansinę būklę 

ir kitus veiksnius, galinčius turėti įtakos panaudojant užtikrinimo priemonę. Tokia priemonė 

įvertinama prieš suteikiant paskolą. Jei jos vertė priklauso nuo trečiojo asmens finansinės būklės, 

reikia įvertinti ir to asmens finansinę būklę bei riziką. Remiantis kapitalo pakankamumo direktyvos 

8 priedo 2 dalies 2 paragrafu, paskola negali būti teikiama atsižvelgiant tik į paskolos užtikrinimo 

priemonę, neįvertinus asmens finansinės būklės ir negavus kitos informacijos, reikalingos kredito 

rizikai įvertinti. 

Paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonė (arba tiesiog užstatas) reiškia, kad skolininkas iš 

anksto pasižada, jog jam negrąžinus paskolos, bankas parduos užstatytą turtą, kad susigrąžintų 

paskolą. Turtu užtikrintų komercinių vekselių programa (angl. asset–backed commercial paper 

programme, ABCP) – pakeitimo vertybiniais popieriais programa, pagal kurią išleisti vertybiniai 

popieriai daugiausia yra komerciniai vekseliai, o jų pradinis terminas yra vieneri metai arba 

trumpesnis. Dalinis užtikrinimas (angl. tranched cover) – sandoris, kai bankas įsigyja tiesioginį 

kredito užtikrinimą (pvz., su kreditu susijusių vekselių) arba netiesioginį kredito užtikrinimą (pvz., 

garantijų, kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių), kad užtikrintų tik dalį pozicijos 

vertės, o užtikrintos ir neužtikrintos pozicijos vertės dalių prioritetai yra nevienodi, t.y. sukuriami du 

skirtingi rizikos segmentai. Užstatas suteikia galimybę bankui jį parduoti, jei nebūtų grąžinta 

paskola. Užstatai įforminami sutartimis, patvirtintomis notarų. Atsargumo tikslais taikant 

konservatyvumo principą įkeistas turtas įvertinamas pigiau nei jo balansinė vertė. Be to, dažniausiai 

bankai reikalauja, kad užstatas būtų apdraustas ir kelia atitinkamus patikimumo reikalavimus 

draudikams. Dažniausiai taikomos šios užstato rūšys: 

• atsargos, 

• gautinos sumos, 

• registruotas užstatas (naminiai gyvuliai, lėktuvas, sunkvežimiai), 

• įkeistas užstatas (vertybiniai popieriai, prekės, sąskaitos banke),  

• nekilnojamas turtas (žemė, pastatai, butai, teisė į pastatus, kasyklos),  

• kiti užstatai (įmonės mašinos ir įrenginiai, įrankiai, baldai, kompiuteriai, įmonės 

transporto priemonės). 

Užstatas turi atitikti kriterijus: 

1) turi būti priimtinas, t.y. turi būti atsižvelgta į materialinių vertybių kokybiškumą: 
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• užstato likvidumą; 

• kainų stabilumą; 

• saugojimo trukmę; 

• galimybę turtą apdrausti draudimo kompanijoje; taip pat į banko galimybes 

užstatą kontroliuoti bei jo išsaugojimą; 

2) turi būti pakankamas – užstatas turi būti ne mažesnis nei paskola ir už ją priklausančios 

palūkanos. 

Užstatas taip pat gali būti klasifikuojamas taip: 

1) tvirtas. Įkeistos vertybės perduodamos saugoti bankui ar specialiai kompanijai; 

skolininkas tokio turto naudoti savo veikloje negali; 

2) netvirtas. Materialios vertybės paliekamos skolininko dispozicijoje, įkeičiami tik turto 

dokumentai. Taip daroma tuo atveju, kai skolininko verslo pobūdis neleidžia perduoti 

įkeisto turto bankui ar specialiai įmonei, nes gali nutrūkti skolininko veikla. 

Jei užstatui pateikiami vertybiniai popieriai turi fizinę formą, tai jie perduodami bankui. Taip pat 

bankui perduodami ir užstatai užsienio valiuta, brangenybės. Banke užstatu gali būti ir trumpalaikis 

turtas (atsargos, vertybiniai popieriai), taip pat sutartys su klientais. 

Tais atvejais, kai paskolai apdrausti naudojama garantija, trečioji šalis, kuria gali būti 

privatus asmuo, bankas ar kompanija, įsipareigoja grąžinti paskolą bankui, jei skolininkas nevykdytų 

savo įsipareigojimų. Lietuvoje būsto paskolas galima apdrausti valstybės valdomoje UAB „Būsto 

paskolų draudimas“70. Kitose šalyse panašią funkciją atlieka hipotekos paskolų draudimo 

kompanijos ir panašiai. Taip pat kai kuriose šalyse yra įsteigtos valstybinės komercinių kredito 

draudimo kompanijos, ir pan. Bankui reikia garantijos, kad laiduotojas yra patikimas ir turi 

pakankamai turto paskolai grąžinti. Laiduotojo įsipareigojimas įforminamas oficialiame 

garantiniame rašte. Garantinė įmoka (angl. margin) – suma, kurią klientas per finansų tarpininką 

padeda į banką kaip indėlį, kai skolinasi iš jo, norėdamas įsigyti vertybinių popierių. Garantija gali 

būti apdrausta turtu. Plačiausiai garantijos taikomos tarptautiniuose mokėjimuose, gaunant užsienio 

paskolas. Garantija gali būti suteikta ir paties skolininko. Pagal įstatymus patikimesnė priemonė yra 

laidavimas, nes tai neginčijama priemonė. Garanto atveju bankas negali besąlygiškai išsireikalauti 

paskolos atgal. Tokiais atvejais dažniausiai reikalingas teisminis procesas. Suprantama, kad 

70 UAB „Būsto paskolų draudimas“ įsteigta 1998 m. siekiant iš dalies išspręsti būsto finansavimo problemą bei išjudinti 
būsto paskolų rinką, suteikti galimybę efektyviai spręsti gyventojų apsirūpinimo būstu problemą Lietuvoje - padaryti 
būstą prieinamą kiekvienam turinčiam reguliarias pajamas, bet negalinčiam sukaupti ar neturinčiam pradinio įnašo, šalies 
gyventojui. 
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kreditavimo praktikoje pačia patikimiausia laikoma valstybės garantija (kaip, beje, ir pačiais 

patikimiausias skolininkais laikomos valstybės institucijos ar kitokios įmonės). 

Svarbus vaidmuo nustatant paskolų tikrąją vertę tenka paskolos užtikrinimo priemonėms. 

Išanalizavus įvairių šalių praktiką šioje srityje, pastebimos kelios tendencijos nustatant paskolos 

užtikrinimo priemonės įtaką paskolos rizikos grupei ir (arba) specialiesiems atidėjiniams (žr. 20 

lentelę). 

 

 

20 lentelė. Paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonės įtaka paskolos rizikos grupei ir 
specialiesiems atidėjimams 

Šalis Įtaka paskolos rizikos grupei Įtaka specialiųjų atidėjinių 
poreikiui 

Kai kurios Vidurio ir Rytų Europos šalys 
Bulgarija Neturi įtakos Turi įtakos 
Čekija Neturi įtakos Turi įtakos 
Estija Turi įtakos. Vertinant paskolas, 

į paskolos užtikrinimo 
priemonę atsižvelgiama taip pat 
kaip ir į visus kitus paskolų 
vertinimo ir grupavimo 
kriterijus 

Turi įtakos 

Kroatija Turi įtakos. Paskolos 
užtikrinimo priemonė 
priskiriama prie kitų vertinimo 
ir grupavimo kriterijų. 
Pavyzdžiui, kad paskola būtų 
priskirta I-ajai rizikos grupei, 
paskolos užtikrinimo priemonė 
turi sudaryti ne mažiau kaip 
120% paskolos sumos ir atitikti 
kitus kriterijus (didelis 
likvidumas, nuolatinis vertės 
stebėjimas ir pan.) 

Turi įtakos 

Latvija Turi įtakos. Panašiai kaip ir 
Estijoje 

Turi įtakos 

Lietuva Neturi įtakos Turi įtakos 
Slovakija Neturi įtakos Turi įtakos 
Slovėnija Turi įtakos. Rizikos grupė gali 

būti pagerinta viena grupe, bet 
ne ilgiau kaip metus nuo to 
momento, kai turėjo būti 
įvykdyti įsipareigojimai 

Turi įtakos 

Kai kurios G-10 grupės šalys 
Didžioji Britanija n.d. Turi įtakos 
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Ispanija Neturi įtakos, išskyrus vieną 
išimtį (kai sumokamos 
uždelstos palūkanos ir 
pateikiamos papildomai 
aukščiausios rūšies paskolos 
užtikrinimo priemonės) 

Turi įtakos 

Italija Neturi įtakos n.d. 
Japonija Turi įtakos Turi įtakos 
JAV Turi įtakos Turi įtakos 
Kanada Turi įtakos Turi įtakos 
Prancūzija Neturi įtakos Turi įtakos pagal kiekvieno 

banko nusistatytą tvarką 
Vokietija Turi įtakos Turi įtakos 
Kai kurios kitos šalys 
Malaizija Turi įtakos, jei įkeisti grynieji 

pinigai ar jiems artimas turtas 
Turi įtakos 

Rusija Turi įtakos Turi įtakos 
Šaltinis: Jasevičienė, F., Valvonis, V. Paskolų vertinimas: tarptautinė ir Lietuvos praktika. Pinigų studijos, Lietuvos 
bankas, psl. 23 - 49, 2003 (1). 
 

• Kai kuriose šalyse paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonė nėra laikoma vienu iš 

paskolos vertinimo kriterijų, todėl į ją neatsižvelgiama nustatant paskolos rizikos 

grupę (paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonės verte mažinami tik specialieji 

atidėjiniai). 

• Kitose šalyse paskolos užtikrinimo priemonė laikoma vienu iš vertinimo kriterijų, 

todėl turi įtakos ir paskolos rizikos grupei, ir specialiesiems atidėjiniams. Lietuvos 

bankai gali patys nusistatyti paskolos užtikrinimo priemonės vertę, kuri prieš sudarant 

specialiuosius atidėjinius būtų atimama iš paskolos apimties. Taigi paskolos 

užtikrinimo priemonė turi įtakos tik specialiųjų atidėjinių poreikiui. 

Baselio bankų priežiūros komitetas rekomenduoja, kad į paskolos užtikrinimo priemonę turėtų būti 

atsižvelgiama kartu su kitais paskolų vertinimo ir grupavimo kriterijais. Kita vertus, gali būti 

nagrinėjama banko paskolų portfelio kokybė, jei ceteris paribus būtų atsižvelgta tik į pirminius 

paskolos gražinimo šaltinius, t.y. visiškai neatsižvelgta į užtikrinimo priemonę. Paskolų portfelio 

kokybė vertinama nustatant paskolų pasiskirstymą pagal kiekvieną rizikos grupę bei įvertinant 

specialiųjų atidėjinių dalį tarp visų paskolų. Jei paskolos grąžinimo priemonė neturi įtakos paskolos 

rizikos grupei, o tik specialiesiems atidėjiniams, tai, taikydami du paminėtus paskolų portfelio 

kokybės vertinimo metodus, gautume skirtingus rezultatus. Taip yra todėl, kad, vertinant paskolų 

portfelio kokybę pirmu metodu (skaičiuojant vidutinę svertinę specialiųjų atidėjinių normą), visiškai 

neatsižvelgiama į įkeisto turto vertę. Tuo tarpu taikant antrą metodą (skaičiuojant specialiųjų 
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atidėjinių dalį tarp visų paskolų), į paskolos užtikrinimo priemonę atsižvelgiama. Palyginus pirmu ir 

antru metodais gautus paskolų portfelio kokybės įvertinimo rezultatus, galima įsitikinti, kokią 

reikšmę bankui atgaunant paskolintas lėšas turi paskolų užtikrinimo priemonės. Kitaip sakant, 

tikėtina, kad kuo labiau skiriasi dviejų metodų rezultatai, tuo labiau, atgaunant paskolintas lėšas, 

bankui tenka naudotis antriniais paskolos grąžinimo šaltiniais71, o tai reiškia papildomą riziką ir 

dažnai nuostolius bankui. Taigi, vertinant tokiu aspektu, nustatant paskolos rizikos grupę į 

užtikrinimo priemonę galima ir neatsižvelgti. 

Bankams, teikiantiems paskolas tarptautiniu mastu, svarbi šalies rizika, t.y. rizika, kad dėl 

ekonominės, politinės padėties permainų užsienio šalyje ar kitų veiksnių skolininkas visiškai ar iš 

dalies neįvykdys įsipareigojimų sutartyje numatytomis sąlygomis. Bankuose, kuriems svarbi šalies 

rizika, turi būti įdiegta šalies rizikos nustatymo, stebėjimo, vertinimo ir kontrolės sistema (limitų 

sistema, šalies rizikos reitingavimas ir kt.). Numatant šalies rizikos valdymo priemones ir 

procedūras, reikia atsižvelgti į galimus ateities įvykius, o ne tik vertinti praeities faktus. Tokios 

priemonės ir procedūros turi būti taikomos ne tik paskoloms, bet ir jų užtikrinimo priemonėms. 

Šalies rizika vertintina prieš suteikiant paskolą ir visą jos grąžinimo laikotarpį. Ji vertintina ne tik 

tais atvejais, kai paskola suteikiama užsienio šalyje esančiam skolininkui, bet ir tada, kai paskolos 

gavėjo kredito rizika daug priklauso nuo padėties užsienio šalyje. Pavyzdžiui, paskolą teikiant 

asmeniui, kuris didelę dalį gaminamų prekių ar paslaugų eksportuoja, svarbu įvertinti riziką, 

susijusią su užsienio šalies valiutos kursu, palūkanų norma ir pan. Bankas turėtų vertinti ne tik 

atskirų šalių, bet ir ekonomiškai ar kitaip glaudžiai susijusių šalių grupių (regionų) riziką. 

Rekomenduojama tokioms šalių grupėms nustatyti šalies rizikos limitus. Taip pat turėtų būti 

nustatyti ir paskolų rūšių, sandorio šalių, banko struktūrinių padalinių limitai. Bankai, turintys 

investicijų užsienio šalių kapitalo rinkose ir tose šalyse suteikę kitokių paskolų, turėtų atskirai 

nustatyti tokių investicijų ir paskolų limitus. Limitus turėtų tvirtinti ir ne rečiau kaip kartą per metus 

peržiūrėti banko valdyba arba rizikos valdymo komitetas. 

Kaip viena iš šalies rizikos rūšių turėtų būti vertinama ir pervedimo (angl. transfer) rizika – 

galimybė patirti nuostolį, kai skolininkas ar sandorio šalis bankui negali pervesti užsienio valiutos 

dėl jos trūkumo, pavyzdžiui, užsienio šalyje trūkstant reikiamos užsienio valiutos, taikant valiutinius 

apribojimus. 

 

71 Darant prielaidą, kad neveiksnios paskolos neatgaunamos iš pirminių grąžinimo šaltinių, o tik iš antrinių. 
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II.11. Paskolų portfelio rizikos valdymas 

 

Vertinti, stebėti ir kontroliuoti būtina ne tik atskirų paskolų, bet ir viso paskolų portfelio 

riziką. Baselio bankų priežiūros komitetas dokumente „Principles for the Management of Credit 

Risk“ nurodo paskolų portfelio rizikos valdymo tikslą – pasiekti bankui priimtiną rizikos ir pajamų 

balansą viso paskolų portfelio mastu. Valdant paskolų portfelio riziką, galima dvejopa strategija: 

1. Pasyvi. Tai tradicinis požiūris į paskolų portfelio rizikos valdymą: suteiktos paskolos 

laikomos iki jų grąžinimo pabaigos (vadinamasis principas „nusipirk ir laikyk“), 

bankas nekeičia jau suteiktų paskolų portfelio sudėties. Laikantis pasyvios strategijos, 

paskolų portfelio rizika iš esmės valdoma tik taikant limitus, t.y. nesuteikiant per 

daug paskolų vienam skolininkui, susijusiems ar ta pačia ekonomine veikla 

užsiimantiems skolininkams. Pasyvios paskolų portfelio kredito rizikos strategijos 

laikosi dauguma komercinių bankų. 

2. Aktyvi. Bankas, išlaikydamas dalį išduotų paskolų iki jų grąžinimo pabaigos, 

aktyviai keičia likusio paskolų portfelio sudėtį, siekdamas didžiausio pelno, esant 

priimtinam rizikos lygiui. Taikomos tokios priemonės: 

• paskolų pardavimas; 

• paskolų keitimas vertybiniais popieriais (angl. securitisation); 

• paskolų draudimas; 

• išvestinės finansinės priemonės. 

Banke, kuris pasirenka aktyvią strategiją, įprastai įsteigiamas struktūrinis padalinys, atsakingas už 

paskolų portfelio rizikos valdymą. 

Kredito rizikos limitų sistemą reikia taikyti kiekvienai banko paskolai. Banke nustatytų 

kredito rizikos limitų turi būti griežtai laikomasi, jų negalima pažeisti tenkinant skolininko prašymą 

suteikti paskolą. Jei nustatyti kredito rizikos limitai viršijami, tokiam sprendimui turi pritarti limitus 

patvirtinęs kredito rizikos valdytojas. Kredito rizikos limitai neturi būti per daug griežti, kad šiek tiek 

pasikeitus padėčiai netektų jų pažeisti, tačiau jie neturi būti ir per daug liberalūs, nes tada neturėtų 

praktinės naudos. Limitus reikia nuolat peržiūrėti ir koreguoti, atsižvelgiant į išorės veiksnių 

(ekonominės padėties šalyje, ūkio sektoriaus) ir vidaus veiksnių (kredito rizikos valdymo strategijos, 

paskolų portfelio struktūros, pelningumo) pokyčius. Keičiant limitus, turi būti atsižvelgiama į kredito 

rizikos valdymo strategijos nuostatas, banko patirtus nuostolius ir galimybes patirti juos ateityje, 

prisiimamą kredito riziką, palyginti su laukiamomis pajamomis, limitų tarpusavio ryšius (pvz., 
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nustatant limitus darbdaviui ir darbuotojams, būtina atsižvelgti į tai, kad įmonės darbuotojų kredito 

rizika priklauso nuo darbdavio finansinės būklės), paskolų portfelio riziką, kredito rizikos ir kitų 

rūšių rizikos priklausomybę, skolininkų ar jų grupių tarpusavio ryšius, jų kredito rizikos koreliaciją, 

limitų išimčių dažnį ir pobūdį. 

Kredito rizikos limitus nustato ir jų laikymąsi kontroliuoja tam tikri kredito rizikos valdymo 

organai: banko valdyba, rizikos valdymo komitetas ar kredito rizikos valdymo struktūrinis padalinys. 

Šių funkcijų negali atlikti verslo padaliniai ir juos kuruojantys asmenys. Banko vadovybei turi būti 

laiku pateikiama informacija apie artėjimą prie nustatytų kredito rizikos limitų ar jų pažeidimą. 

Aktyvų paskolų portfelio rizikos valdymą taiko tik nedaugelis bankų, pirmiausia – didieji 

bankai. Siekiant taikyti šį valdymo metodą, šalyje turi būti sukurta finansinių priemonių, skirtų 

paskolų portfelio rizikai valdyti, rinka72. Be to, paskolų portfelio rizikai valdyti taikant išvestines 

finansines priemones, susiduriama su šių priemonių keliama rizika. 

Nustatant paskolos riziką, dažnai pakanka eksperto vertinimo, tačiau įvertinti paskolų 

portfelio riziką ekspertui būtų sunku ar net visai neįmanoma, nes dėl portfelio diversifikavimo 

paskolų rizikos suma nėra lygi viso paskolų portfelio rizikai. Paskolų portfelio rizikai vertinti 

siūloma taikyti paskolų portfelio vertinimo modelius: kredito rizikos diversifikavimas gali būti 

sėkmingas tik tais atvejais, kai taikomas paskolų portfelio rizikos vertinimo modelis, suteikiantis 

galimybę kiekybiškai įvertinti paskolų portfelio riziką. Jei bankas laikosi aktyvios paskolų portfelio 

rizikos valdymo strategijos, tokį modelį taikyti būtina. 

Baselio bankų priežiūros komitetas savo išleistame dokumente „Principles for the 

Management of Credit Risk“ ir aktyvią, ir pasyvią paskolų portfelio rizikos valdymo strategiją 

pasirinkusiems bankams siūlo reguliariai atlikti kredito rizikos testavimą nepalankiomis sąlygomis73 

(13 principas). Jei banke taikomas paskolų portfelio rizikos vertinimo modelis, testavimą 

nepalankiomis sąlygomis galima atlikti daug geriau, nei tada, kai toks modelis netaikomas. Kapitalo 

pakankamumo direktyvoje nurodyta, kad nepalankiomis sąlygomis turi būti testuojama paskolų 

koncentracijos rizika, taip pat „rizika, keliama rinkos sąlygų pasikeitimo, jei ji gali turėti neigiamos 

įtakos kredito įstaigos kapitalo pakankamumui ir rizikai, susijusiai su užtikrinimo priemonių 

panaudojimu nepalankiomis rinkos sąlygomis“. Be to, toje pačioje direktyvoje teigiama, kad kredito 

įstaiga turi taikyti patikimas kapitalo pakankamumo testavimo nepalankiomis sąlygomis procedūras. 

Atliekant testavimą nepalankiomis sąlygomis, nustatomi galimi įvykiai arba ekonominių sąlygų 

72 Išsamiau apie ES šalių bankuose taikomas paskolų portfelio rizikos valdymo priemones ir jų rinką žr. European 
Central Bank. Report on EU Banking Structure, 2004. 
73 Kai kuriuose moksliniuose ir praktiniuose vertinimo darbuose vartojamas terminas „nepalankiausios sąlygos“, tačiau 
toks kraštutinumas nesuderinamas su testavimo apibrėžimu – testavimui taikomi scenarijai mažai tikėtini, tačiau galimi. 
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pasikeitimai, kurie turėtų neigiamos įtakos vykdant įsipareigojimus kredito įstaigai, įvertinamos 

kredito įstaigos galimybės atlaikyti tokius pokyčius. Kredito įstaiga turi reguliariai atlikti kredito 

rizikos testavimą nepalankiomis sąlygomis, kad įvertintų, kiek įtakos tam tikros sąlygos turi 

kapitalui, skirtam kredito rizikai padengti. Kredito įstaigos pasirinktus testus turi įvertinti priežiūros 

institucija. Testai turi būti prasmingi ir parengti taip, kad leistų įvertinti bent nedidelio ekonomikos 

nuosmukio galimybę. Numatydama testavimo nepalankiomis sąlygomis scenarijus, kredito įstaiga 

turi įvertinti paskolų reitingų pokyčius. Nepalankiomis sąlygomis turi būti testuojami paskolų 

portfeliai, apimantys didžiąją dalį visų banko paskolų74. Į testavimo nepalankiomis sąlygomis 

rezultatus reikia atsižvelgti numatant kredito rizikos valdymo strategiją, kredito politiką, kredito 

rizikos valdymo priemones ir procedūras. 

 

 

74 Išsamiau apie testavimą nepalankiomis sąlygomis žr. Committee on the Global Financial System. Stress Testing by 
Large Financial Institutions: Current Practice and Aggregation Issues, 2000. Committee on the Global Financial System. 
A Survey of Stress Tests and Current Practice at Major Financial Institutions, 2001, apie kredito rizikos testavimą 
nepalankiomis sąlygomis – Monetary Authority of Singapore. Technical Paper on Credit Stress-Testing. Information 
Paper 01, 2003. 
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23 paveikslas. Tipinis paskolų portfelio nuostolio skirstinys 
 

 

 
Šaltinis: Valvonis, V. Šiuolaikinis kredito rizikos vertinimas banke: paskolų portfelio rizika ir ekonominio kapitalo 
paskirstymas. Pinigų studijos, Lietuvos bankas, psl. 58 - 74, 2006 (2). 
 

II.12. Kreditų koncentracijos rizikos vertinimas ir valdymas 

 

Vienas pagrindinių paskolų portfelio rizikos šaltinių – paskolų koncentracija, kuri reiškia 

atskirų paskolų tarpusavio ryšį (per skirtingų bendrovių tuos pačius akcininkus, ryšį „tiekėjas-

klientas“, bendrą ūkio sektorių, kuriame veikia keletas skolininkų ir t.t.). Teikdamas paskolas 

Tikimybė 

Nuostolis 

Ekonominio 
kapitalo 

procentilė 

Priežiūros 
reikalaujamas 

kapitalas 

Faktinis  
kapitalas 

Nuostolio 
standartinis 
nuokrypis Vidutinis  

nuostolis 

Tikėtinas 
nuostolis 

Netikėtinas nuostolis 

Pelnas Kapitalas 

Išlaidos 
,dengiamos pelnu 

Ekonominis kapitalas 

Nuostolių rūys 

Nuostolio 
padengimo šaltinis 

Rizika pagrįstos 
kainodaros 
elementas 

Per brangu laikyti 
kapitalą 

Paskolos vertės 
koregavimas / 

Specialiųjų  atidėjinių 
sudarymas 

 
Kapitalo pakankamumo rodiklio 

skaičiavimas 

 
Testavimas 

nepalankiomis sąlygomis 
Nuostolio 

įvertinimas 
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komercinis bankas ne tik rizikuoja dėl atskiros paskolos negrąžinimo, bet ir prisiima papildomą 

sistematinę riziką75 (būdingą paskolų portfeliui), atsirandančią dėl paskolų tarpusavio sąsajos, t.y. 

kai kelias paskolas sieja ta pati ekonominės veiklos rūšis, paskolas gavusios įmonės priklauso tam 

pačiam akcininkui ir kt. Tokia rizika yra reikšminga visos banko prisiimamos kredito rizikos dalis. 

Dėl to valdant paskolų portfelio riziką atsiranda poreikis jį diversifikuoti. Nustatyti priklausomybę 

tarp atskirų įmonių bankroto – sudėtingas uždavinys (labiau ekonominis, nei matematinis) dėl tam 

reikalingų duomenų trūkumo, juo labiau, kad kelių susijusių įmonių bankrotas vienu metu yra itin 

retas įvykis. Todėl kiekvienas bankas turi taikyti paskolų koncentracijos rizikos stebėjimo, vertinimo 

ir vadovybės informavimo sistemą, kuri užtikrintų tinkamą paskolų portfelio paskirstymą ir 

galimybę kontroliuoti banko prisiimamą kredito riziką. Koncentracijos rizika suprantama kaip 

galimybė bankui patirti santykinai didelį nuostolį, kad sutriktų normali banko veikla. Paskolų 

koncentracijos rizika, atsirandanti dėl asmenų, susijusių asmenų grupių, tam pačiam ekonominiam 

sektoriui ar geografiniam regionui priklausančių asmenų, tokia pačia veikla užsiimančių arba tas 

pačias prekes gaminančių asmenų, dėl kredito rizikos mažinimo priemonių taikymo, dėl didelių 

netiesioginių kredito įsipareigojimų (pvz., esant vieninteliam užtikrinimo priemonės davėjui), turi 

būti vertinama ir kontroliuojama taikant dokumentuose nurodytas priemones ir procedūras. Paskolų 

koncentracijos rizika vertintina įvairiais požiūriais:  

• pagal skolininkus (didelės paskolos), 

• susijusius skolininkus, 

• su banku susijusius skolininkus ir vidaus paskolas, 

• ekonominės veiklos rūšis, 

• užsienio šalis, 

• susijusių šalių grupes, 

• paskolų rūšis, 

• paskolos užtikrinimo priemones, 

• kitus požymius. 

Banke turi būti nustatomi paskolų koncentracijos rizikos šaltiniai ir, atsižvelgiant į įvarius 

ekonominius scenarijus, vertinamas tokios koncentracijos kaita. Pavyzdžiui, esant reikšmingai 

75 Lietuviškoje finansų terminologijoje kol kas nėra nusistovėjusių atitinkamų sąvokų. Užsienio mokslinėje literatūroje, 
nors ir negriežtai, skiriamos dvi rizikos rūšys: sisteminė (angl. systemic risk), kuri iš esmės neturi tikslaus apibrėžimo, 
bet supaprastintai gali būti apibrėžta kaip kokio nors įvykio (stambios įmonės ar banko bankroto) poveikis visam bankų 
sektoriui ir sistematinė (angl. systematic risk), kuri kartais tapatinama su rinkos rizika ir yra susijusi su „abstraktesnės“ 
prigimties šokais bankų sektoriui – realiosios ekonomikos recesija, karais, palūkanų norrmų lygiu ir pan., kurių poveikio 
negalima sumažinti pritaikius diversifikaciją. 
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vienos ekonominės veiklos rūšies paskolų koncentracijos rizikai, būtina tą veiklą stebėti. Galimi 

kreditų koncentracijos rizikos šaltiniai: 

• Vienas skolininkas (didelės apimties paskola). 

• Susiję skolininkai. Remdamiesi konservatyvumo principu, bankai visiems susijusiems 

skolininkams įprastai priskiria žemiausią kredito reitingą nepaisydami fakto, kad 

atskiro skolininko reitingas gali būti gerokai aukštesnis. 

• Skolininkai, turintys didelės kredito rizikos reitingus. 

• Skolininkai iš tos pačios užsienio šalies ar ekonomiškai glaudžiai susijusių šalių. 

• Skolininkai iš to paties ekonominio sektoriaus arba kurių pagrindiniai klientai ar 

verslo partneriai yra iš to paties ekonominio sektoriaus. 

• Skolininkai iš to paties šalies geografinio regiono. 

• Tos pačios rūšies kreditų grąžinimo užtikrinimo priemonės. 

• Viena kredito rūšis, įskaitant kredito tikslą ar grąžinimo užtikrinimo šaltinį (garantą). 

• Ta pati kredito trukmė (rizika, susijusi su likvidumo rizika (taip pat žr. III skyrių)). 

• Kreditai ta pačia užsienio valiuta (rizika, susijusi su rinkos rizika (taip pat žr. IV.2 

poskyrį)). 

• Kreditai su dideliais kredito ir jo užtikrinimo priemonės bei skolos ir pajamų 

santykiniais rodikliais. 

• Būsto užimtumo statusas. 

• Neapdrausta kredito dalis. 

 

Jei tam tikros priežastys neleidžia tinkamai diversifikuoti banko paskolų portfelį (rinkos 

ypatybės, mažas geografinis veiklos regionas, mažai ekonomiškai nesusijusių klientų skaičius), 

paskolų koncentracijos rizika mažintina kitomis priemonėmis, nebūtinai atsisakant pelningo 

kreditavimo galimybių. Rekomenduojama tokiais atvejais daugiau kapitalo skirti paskolų 

koncentracijos rizikai padengti, kainodara užtikrinti, kad paskolų palūkanų normos atitiktų prisiimtą 

kredito riziką. Bankas neturėtų paskolų portfelio rizikos diversifikavimo tikslais teikti paskolų 

asmenims, kurių kredito rizikos negali tinkamai įvertinti, arba teikti kredito paslaugas, kurių gerai 

neišmano. 

 

Kreditų koncentracijos rizikos valdymo priemonės. Viena iš kreditų koncentracijos išdavų – 

santykinai didelės apimties paskola. Didelė pozicija (angl. large exposure) – (pvz., paskola) yra 

 140 



laikoma paskola jos gavėjui (skolininkui) arba paskolų suma gavėjui ir su juo susijusiems asmenims, 

kurios grynoji vertė lygi arba viršija 10% banko kapitalo. Be to, kredito koncentracija suprantama 

kaip paskolų išdavimas susijusiems skolininkams. Su klientu (skolininku) susijęs asmuo (angl. 

related person) – asmuo, kuris kartu su klientu (skolininku) priklauso tarpusavyje susijusių klientų 

(skolininkų) grupei. Tarpusavyje susijusių klientų (skolininkų) grupė (angl. group of connected 

clients (obligors)) – du arba daugiau banko (arba kelių tai pačiai banko grupei priklausančių bankų) 

klientų, kurie yra tarpusavyje susiję dėl tokių priežasčių: 

a) Vienas iš klientų tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai gali kontroliuoti kitus klientus. 

b) Klientai yra susiję tokiais ryšiais, kad jeigu vienas iš jų negalėtų įvykdyti savo 

įsipareigojimų bankui, vykdant įsipareigojimus bankui kiltų sunkumų ir kitiems 

klientams. Tokie ryšiai gali būti, pavyzdžiui, vieno asmens išduoti laidavimai, garantijos 

arba kitos prievolių įvykdymo už kitą asmenį užtikrinimo priemonės, arba bendri 

įsipareigojimai, kylantys iš sudarytų sandorių, arba tiesioginė tarpusavio verslo 

priklausomybė, kai tarpusavio verslo ryšiai negali būti nutraukti arba pakeisti kitais 

verslo ryšiais, arba kai klientai yra susiję artimos giminystės ar svainystės ryšiais. 

Šis normatyvas, kaip ir maksimalios paskolos vienam skolininkui normatyvas, rodo paskolų kredito 

koncentracijos lygį. Didelių pozicijų rizika (angl. risk of large exposures) – rizika, susijusi su 

bankinės ir prekybos knygos pozicijomis, viršijančiomis priežiūros institucijos nustatytus 

apribojimus. Bankai kreditų koncentracijos riziką valdo įvairiai. Didesnių skirtumų pastebima tarp 

didžiųjų tarptautinių bankų. Mažesni ir paprastesne veikla užsiimantys bankai dažnai kreditų 

koncentracijos riziką valdo vadovaudamiesi tik priežiūros institucijos nustatytais limitais ir kitais 

reikalavimais (ISDA76, BBA77, LBA78)79. Populiariausia kreditų koncentracijos rizikos valdymo 

priemonė – kreditų koncentracijos rizikos limitai. Didieji tarptautiniai bankai dažniausiai kuria savas 

limitų sistemas, o mažieji bankai vadovaujasi juos prižiūrinčių institucijų nustatytais limitais. Be 

limitų, kreditų koncentracijos rizikai valdyti bankai gali taikyti šias priemones: 

• kreditų koncentracijos rizikos šaltinių stebėjimas ir banko vadovybės informavimas; 

• kredito rizikos sumažinimas, įskaitant kredito išvestines priemones; 

• kreditų pardavimas; 

76 ISDA (angl. International Swaps and Derivatives Association, Inc) - tarptautinė apsikeitimo sandoriais prekiaujančių 
bankų asociacija. 
77 BBA (angl. British Bankers’ Association) – Britų bankininkų asociacija. 
78 LIBA (angl. London Investment Banking Association) – Londono bankininkystės asociacija. 
79 Išsamiau žr. Basel Committee on Banking Supervision. Studies on credit risk concentration, Working Paper No. 15, 
November 2006 ir ISDA, BBA, LIBA. Managing concentration risk – a review of industry practice. A survey of leading 
fi nancial institutions. August, 2006. 
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• kreditų pakeitimas vertybiniais popieriais (dar kartais vadinamą sekuritizacija) (angl 

securitization); 

• kreditų portfelio rizikos arba ekonominio kapitalo modelių taikymas, įskaitant kainodarą; 

• pagrįstą rizika; 

• kreditų portfelio sudėties ar veiklos rinkų keitimas; 

• testavimas nepalankiomis sąlygomis. 

Paskolų koncentracijos rizikos valdymui taikoma kredito rizikos limitų sistema ir kitos priemonės. 

Jei laikomasi pasyvios paskolų portfelio valdymo strategijos, limitų sistema yra viena svarbiausių 

paskolų portfelio rizikos valdymo priemonių. Dažniausiai taikomi limitai pateikti 21 lentelėje. 

 

21 lentelė. Dažniausiai taikomi limitai 
Paskolai Paskolų grupėms Paskolų portfeliui 

Didžiausia paskolos apimtis 
vienam skolininkui Susijusių skolininkų grupė 

(įskaitant su banku susijusius 
skolininkus ir vidaus paskolas) 

Geografiniai regionai Paskolos ir jos užtikrinimo 
priemonės santykis 

Ilgiausia paskolos trukmė Ekonominės veiklos rūšys Paskolų grąžinimo 
užtikrinimo priemonės 

Paskolos įmokos ir mėnesio 
pajamų santykis 

Geografiniai regionai 

Skolininkams iš tos pačios 
užsienio šalies ar 
ekonomiškai glaudžiai 
susijusių šalių 

Skolininkams iš tos pačios 
užsienio šalies ar ekonomiškai 
glaudžiai susijusių šalių 

Paskolų reitingų grupės 

Paskolų grąžinimo užtikrinimo 
priemonės 

Paskolų portfelio dydis Paskolų reitingų grupės 
Didelių apimčių paskolos 
Tos pačios paskolų rūšys 

Šaltinis: Valvonis, V. Kreditų koncentracijos rizikos vertinimas ir valdymas. Ekonomika, psl. 94 - 113, 2007. 

 

Maksimalios paskolos vienam skolininkui normatyvas (angl. exposure requirement) yra vienas iš 

banko paskolų portfelio limitų, skirtų individualių (ir tarpusavyje susijusių skolininkų) kreditų 

koncentracijai valdyti. Šis normatyvas apskaičiuojamas taikant formulę: 

100
BK

PGVN = ;      (9) 
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čia PGV – paskolų grynoji vertė; BK - banko kapitalo dydis, apskaičiuojamas pagal kapitalo 

pakankamumo skaičiavimo taisykles. Įprastai bankai šį normatyvą skaičiuoja nuolat ir kas mėnesį 

šią informaciją pateikia priežiūros institucijai. 

Kas ketvirtį bankai sudaro ir priežiūros institucijai pateikia paskolų, kurios savo grynąja verte 

viršija 10% banko kapitalo, sąrašą. Paskolų suma, suteikta jį patronuojančiai įmonei, kitoms šios 

patronuojančios įmonės dukterinėms įmonėms arba savo paties dukterinėms įmonėms, kiekvienam 

skolininkui negali viršyti 75% banko kapitalo, jeigu Lietuvos bankas vykdo konsoliduotą visos 

finansinės grupės priežiūrą. Jeigu Lietuvos bankas nevykdo konsoliduotos visos finansinės grupės 

priežiūros, paskolos suma, banko suteikta jį patronuojančiai įmonei, kitoms šios patronuojančios 

įmonės dukterinėms įmonėms arba savo dukterinėms įmonėms, kiekvienam skolininkui negali 

viršyti 20% banko kapitalo. Šis rodiklis yra vienas iš banko paskolų portfelio limitų, skirtų 

individualių (ir tarpusavyje susijusių skolininkų) kreditų koncentracijai valdyti. Koncentracijos 

rizika suprantama kaip galimybė bankui patirti santykinai didelį nuostolį, kad sutriktų normali banko 

veikla. Šis normatyvas patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2006 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 138 

„Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrosios nuostatos“. Maksimali paskolų suma vienam 

skolininkui negali viršyti 25% banko/grupės kapitalo, apskaičiuoto pagal kapitalo pakankamumo 

skaičiavimo taisykles. Paskola yra laikomi visi banko piniginiai reikalavimai, taip pat neatšaukiami 

piniginiai banko įsipareigojimai paskolos gavėjui ir su juo susijusiems asmenims. Didelė rodiklio 

reikšmė rodo pernelyg aukštą banko paskolų portfelio koncentraciją bei aukštą kredito riziką. 

Lietuvoje veikiantiems bankams taip pat numatytas apribojimas ir paskolų portfelio daliai, 

sudarytai iš didelių kreditų: banko suteiktų didelės apimties paskolų bendroji suma neturi viršyti 

800% banko/grupės kapitalo. 

Skolinimo apribojimai su banku susijusiems asmenims. Su banku susijusiais asmenimis laikomi: 

• asmenys, turintys banko kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, 

bei jų kontroliuojamos įmonės ir fiziniai asmenys, artimos giminystės, taip pat 

svainystės ryšiais susiję su nurodytais fiziniais asmenimis; 

• juridiniai asmenys, kurių kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį 

turi bankas; banko ir jo kontroliuojamų bankų bei jų įmonių akcijų paketo savininkai ir 

su jais artimos giminystės, taip pat svainystės ryšiais susiję asmenys; 

• šių juridinių asmenų vadovai ir su jais artimos giminystės, taip pat svainystės ryšiais 

susiję asmenys. 

Skolinimo su banku susijusiems asmenims sąlygas ir tvarką turi patvirtinti banko stebėtojų taryba. 
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Sprendimą skolinti su banku susijusiam asmeniui turi priimti banko valdyba ne mažiau kaip 2/3 

banko valdybos narių, dalyvaujančių valdybos posėdyje, balsų. Šiais apribojimais siekiama 

sumažinti potencialią personalo ir moralinę riziką identifikuojant tokius asmenis, kurie yra 

tarpusavyje susiję bet kokiais ryšiais, galinčiais peraugti į finansinius įsipareigojimus ar turtą. 
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III skyrius. Likvidumo rizikos valdymas 

 

Likvidumas – materialinių vertybių sugebėjimo būti paverčiamomis pinigais lygis. Apskritai 

likvidumas suprantamas kaip banko gebėjimas paversti turtą grynaisiais pinigais, patiriant kuo 

mažesnius nuostolius. Likvidžiu turtu nelaikomas: 

1. turtas, kurio emitentas yra kredito įstaiga, jeigu jis neatitinka vienos iš šių sąlygų: 

a) tai obligacijos, kurių kredito rizika yra įvertinta paskirtos ECAI, pozicijoms rizikos 

koeficientas priskiriamas pagal 14a lentelę arba padengtos obligacijos, kurių kredito 

rizika nėra įvertinta paskirtos ECAI, bet riziko skoeficientas priskiriamas pagal 

rizikos koeficientą, skiriamą tas obligacijas leidžiančių įstaigų; 

b) aukštesnės pirmumo eilės neužtikrintoms pozicijoms; 

c) tai obligacijos, jeigu jas išleidžia valstybėje narėje registruotą buveinę turinti kredito 

įstaiga, kuriai taikoma speciali valstybinė priežiūra, kurios tikslas yra apsaugoti 

obligacijų savininkus; 

d) kredito įstaigą įsteigė ir remia valstybės narės centrinė arba regioninė valdžia, kuri 

užtikrina turtą ir naudoja skatinamosioms paskoloms, kurios suteikiamos ne konkurso 

tvarka ir ne siekiant pelno, finansuoti, skatinant viešosios politikos tikslų 

įgyvendinimą; 

2. turtas, kurio emitentas yra: 

a) investicinė įmonė; 

b) draudimo įmonė; 

c) finansų kontroliuojančioji bendrovė; 

d) mišrią veikla vykdanti kontroliuojančioji bendrovė; 

e) bet kuris kitas subjektas, kurio pagrindinė veikla yra panaši į prieš tai išvardintas 

veiklas. 

Dėl skolintų lėšų vyravimo balanse bankas yra priverstas siekti, kad jo turtas ir įsipareigojimai 

atitiktų. Atitikimas tarp šių balanso dalių dydžių ir terminų atžvilgiu bankui yra būtinas ir gyvybiškai 
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svarbus. Kaip ir banko veiklos pelningumas ar saugumas, likvidumas laikomas vienu iš svarbiausių 

bankų veiklos rodikliu. Jeigu bankas gali pasiskolinti lėšų (pavyzdžiui, priimdamas naujus indėlius, 

gaudamas paskolas iš centrinio ar kitų bankų), tai jis gali pagerinti savo likvidumą. Likvidumo riziką 

galima apibrėžti kaip tikimybę, kad bankas nesugebės reikiamu laiku gauti pinigų skolindamasis, 

priimdamas indėlius ar parduodamas savo turtą, kai prireiks atsiskaityti su kreditoriais. Didžiausia 

likvidumo rizika atsiranda tokiais atvejais, kai bankas nesugeba atsiskaityti su savo kreditoriais. 

Banko likvidumas – tai jo sugebėjimas greitai ir nedidelėmis sąnaudomis savo valdomą turtą 

paversti pinigais, kad nustatytais terminais ir atitinkamomis sumomis įvykdyti savo įsipareigojimus: 

išmokėti indėlius grynaisiais pinigais iš einamųjų banko sąskaitų, laiku sugrąžinti terminuotus 

indėlius bei įvykdyti savo nebalansinius įsipareigojimus. Likvidumo atsvaros pajėgumas (angl. 

counterbalancing capacity) – likvidaus turto perteklius, palyginti su apskaičiuotu likvidžiojo turto 

poreikiu, kuriuo bankas gali naudotis ir įprastomis, ir nepalankiomis sąlygomis trumpuoju, vidutiniu 

ir ilguoju laikotarpiu. Likvidumo atsvaros pajėgumas turi būti vertinamas kaip planas užtikrinti 

reikiamą finansavimą, leidžiantį vykdyti numatytą verslo veiklą bei strategiją ilgesniu laikotarpiu. 

Likvidumo atsarga (angl. liquidity buffer) – likvidus turtas, pakankamas papildomam likvidaus turto 

poreikiui, atsiradusiam banko nustatytu išgyvenimo laikotarpiu nepalankiomis sąlygomis labiausiai 

tikėtino scenarijaus atveju, padengti. Likvidumo atsarga yra likvidumo atsvaros pajėgumo dalis 

trumpuoju laikotarpiu. Bankai privalo sudaryti likvidumo atsargą, kurios dydis ir sudėtis leistų jiems 

išsilaikyti esant nepalankioms sąlygoms ne trumpesniu kaip vieno mėnesio laikotarpiu nekeičiant 

savo veiklos modelio.80 Likvidumas, arba sugebėjimas finansuoti turto augimą ir vykdyti 

įsipareigojimus, suėjus jų terminui, yra viena iš svarbiausių savybių, lemiančių nepaliaujamą finansų 

institucijų gyvybingumą. Todėl likvidumo valdymas yra vienas iš esminių bankų veiklos rūšių. 

Bankas privalo būti visada pasirengęs vykdyti savo įsipareigojimus pagal pirmą kliento 

pareikalavimą (likvidumas) ir įvykdyti visus savo įsipareigojimus (mokumas). Mokaus banko 

grynoji vertė (turto ir įsipareigojimų skirtumas) yra teigiama. Iš tiesų likvidumo svarba peržengia 

individualaus banko ribas, nes, jei likvidumo stygius jaučiamas vienoje institucijoje, jis gali turėti 

įtakos visai sistemai. Dėl to likvidumo analizė reikalauja iš banko vadovų ne tik nuolatos tikrinti 

banko likvidumo poziciją, bet ir nustatyti, kaip finansavimo galimybės plėtotųsi rinkai nusistovėjus 

įvairiomis, net ir nepalankioms, aplinkybėms. Finansų institucijos visada privalo turėti likvidžiojo 

turto, kurio verčių suma yra lygi likvidumą mažinančiam pinigų srautui be likvidumą didinančio 

80 Remiantis lLietuvos banko valdybos 2010 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr.03-  58 2010 m. birželio 30 d. įsigaliojo nauji 
reikalavimai bankų likvidumui. Pagal šiuos reikalavimus bankai pradėjo privalomai skaičiuoti likvidumo atsargą, skirtą 
padengti vieno mėnesio grynąją finansavimo spragą. 
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pinigų srauto nepalankiomis sąlygomis arba yra didesnė, kad užsitikrintų likvidumo rezervą, kurio 

pakaktų per trumpą laikotarpį galimam likvidumą didinančio pinigų srauto ir likvidumą mažinančio 

pinigų srauto disbalansui išlaikyti nepalankiomis sąlygomis. 

Likvidumo spragos yra skirtumai tarp investicijų bei skolinių įsipareigojimų ir dabar, ir 

ateityje. Tais atvejais, kai investicijų vertė viršija skolinių įsipareigojimų vertę, bankas turi lėšų 

perteklių. Tokie pertekliai nesukelia likvidumo rizikos, tačiau jie lemia palūkanų normos riziką, 

kadangi šių perteklinių investicijų pajamos nėra apibrėžtos. Tais atvejais, kai aktyvai viršija 

skolinius įsipareigojimus, bankas patiria lėšų deficitą. Tai reiškia, kad bankas turi ilgalaikių skolinių 

įsipareigojimų, kurie nėra visiškai padengti turimais ištekliais. Atsiranda likvidumo rizika, kurią 

sukelia tai, kad ateityje prireiks išorinių išteklių, atitinkančių aktyvų apimtis. Bankui iškyla rizika dėl 

negalėjimo padidinti rinkoje likvidumo bei didesnių nei įprastos išlaidų, reikalingų šio poreikio 

patenkinimui, rizika. Likvidumo rizika reiškia riziką, kad bankas nesugebės laiku įvykdyti savo 

finansinių įsipareigojimų ir/ar siekdamas juos įvykdyti gali būti priverstas parduoti finansinį turtą 

ir/ar uždaryti pozicijas ir dėl likvidumo rinkoje stokos patirti nuostolių. Likvidumo rizika gali būti 

dviejų tipų: 

1. rinkos/produkto likvidumo. Šio tipo rizika atsiranda tais atvejais, kai sandorio 

nusistovėjusiomis rinkos kainomis negalima įvykdyti dėl to, kad rinkos veikla yra 

nepakankama (mažas aktyvumas). Rinkos/produkto likvidumo riziką galima valdyti 

nustatant limitus tam tikroms rinkoms arba produktams ir taikant diversifikaciją. Tačiau 

likvidumo riziką gali būti sunku apskaičiuoti ir įvertinti kiekybiškai. Be to, ji gali keistis - 

tai priklauso nuo rinkos sąlygų; 

2. pinigų srautų/finansavimo. Pinigų srautų/finansavimo rizika reiškia tai, kad negalima 

vykdyti einamųjų įsipareigojimų. Finansavimo riziką galima kontroliuoti tinkamai 

planuojant pinigų srautų poreikius, kuriuos galima kontroliuoti nustatant limitus pinigų 

srautų trūkumams ir diversifikuojant. 

Reikia atkreipti dėmesį, kad likvidumas ir likvidumo rizika yra ne tik pavienės finansų institucijos, 

bet ir finansų rinkos charakteristika. Nėra tokių rinkų, kurias visą laiką būtų galima laikyti visiškai 

likvidžiomis. Taigi likvidumo rizika visada egzistuoja ir finansų institucijai yra svarbi, nes greito 

valdomo turto pardavimo (likvidavimo) sąnaudos gali būti didelės. Finansų rinkų atžvilgiu 

išskiriamos dvi likvidumo rizikos rūšys: 

1. likvidumo rizika, kuri atsiranda kasdieniuose nevisiškai likvidžių rinkų sandoriuose. Su 

šia rizika susiduriama daugumoje rinkų, išskyrus globalias finansų rinkas. Priklausomai 
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nuo rinkų išsivystymo, likvidumo rizika kinta nuo visiškai nelikvidžių iki išsiskiriančių 

aukštu likvidumo lygu; 

2. likvidumo sąnaudos, atsirandančios dėl krizių rinkose, kai rinka praranda normalaus 

likvidumo statusą ir kai turtą galima parduoti tik patiriant didesnes sąnaudas nei esant 

normalioms aplinkybėms. Dažnai tyrėjai, siekdami atskirti tokią likvidumo riziką nuo 

normalios likvidumo rizikos, ją vadina krizine. 

a) normali likvidumo rizika. Didžiausias dėmesys kreipiamas į potencialius 

netekimus, kurie priklauso nuo turto kainos, už kurią bankas gali parduoti turtą 

greitai. Pabrėžtina, kad likvidumo rizika nėra susijusi su rinkos kainų svyravimais ir 

reiškia tik tik greito pardavimo nulemtas sąnaudas. Likviduojant turtą greitai 

negalima tikėtis dabartinės rinkos kainos, nes įprastai rinkoje turtas parduodamas ir 

perkamas per tam tikrą laiką. Riboto likvidumo rinkose rinkos kainos prigimtis 

tampa nebeaiški, skirtumas tarp pirkimo ir pardavimo kainų dažniausiai būna 

didesnis. Kaina taip pat priklauso ir nuo sandorio, kurį norima atlikti, apimties, ir 

svarbiausia, nuo laikotarpio, per kurį surandamas pirkėjas, trukmės. Kitoms 

sąlygoms esant toms pačioms, jei norima greitai parduoti turtą, įprastai pasiekiama 

mažesnė kaina, tačiau jeigu ilgiau ieškomas (ar laukiamas) pirkėjas, kaina būna 

didesnė. 

b) krizinė likvidumo rizika. Šiuo atveju likvidumo rizika pasireiškia daug 

pavojingesniu pobūdžiu. Turto, kurį turi bankas, rinka visa laiką gali būti likvidi, 

bet prarasti savo įprastą likvidumą esant krizei rinkoje. Dažniausiai toks rinkos 

likvidumo sumažėjimo procesas prasideda nuo vertybinių popierių kainų kritimo, 

kuris paskatina turto turėtojus parduoti savo turtą, o ne pirkti. Tuomet pirkimo - 

pardavimo spraga sparčiai didėja, o turto pardavimo laikas smarkiai auga dėl 

rinkoje išaugusios pasiūlos parduoti panašų turtą. Rinkos likvidumas sumažėja, ir 

tai atsitinka tuo metu, kai bankui labiausiai reikia tą turtą parduoti. 

Kadangi bankai atlieka tarpininkavimo tarp išteklių savininkų ir skolininkų funkciją, o 

didžioji banko įsipareigojimų dalis yra skolinta, t.y. nepriklauso bankui, tai likvidumo rizikos 

valdymas yra prioritetinė kiekvieno banko rizikos valdymo politikos dalis. Finansų rinkų plėtra ir 

didėjančios komercinių bankų galimybės valdyti likvidumą, taip pat kredito įstaigų operatyvios 

priežiūros pažanga leidžia centriniams bankams etapais mažinti privalomųjų atsargų naštą arba 

apskritai jos atsisakyti. Likvidumo atsargos funkcija vis labiau perleidžiama lankstesniems 

likvidumo normatyvams. 
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Likvidumo normatyvas skirtas likvidumo rizikai valdyti, t.y. rizikai, kad bankas nesugebės 

laiku įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų ir/ar siekdamas juos įvykdyti gali būti priverstas 

parduoti finansinį turtą ir/ar uždaryti pozicijas ir dėl likvidumo rinkoje stokos patirs nuostolių. 

Likvidumo normatyvas skaičiuojamas kaip banko likvidaus turto ir įsipareigojimų santykis, į 

likvidžias lėšas įtraukiant ne tik bankų atsargas korespondentinėse sąskaitose, bet ir likvidžias 

investicijas (patikimus vertybinius popierius, atpirkimo sandorius). Įprastai ir įsipareigojimai, ir 

turtas būna įvertinami pagal jų likvidumo lygį. Komerciniai bankai gali lanksčiau pasirinkti savo 

likvidaus turto struktūrą, išlaikydami reikiamą likvidumo lygį. Banko likvidumo rizikai vertinti ir 

valdyti skirtas likvidumo normatyvas (angl. liquidity requirement), apskaičiuojamas taikant formulę 

%30,100 ≥⋅= L
EĮ
LTL ;      (10) 

čia L – likvidumo rodiklis, LT – likvidaus turto vertė, EĮ – einamųjų įsipareigojimų vertė. Banko 

likvidus turtas – tai: 

1. pinigai ir proginės monetos; 

2. centriniuose bankuose laikomos lėšos iki pareikalavimo ir terminuotosios lėšos, iki kurių 

grąžinimo dienos liko ne daugiau negu mėnuo, išskyrus lėšas, skirtas banko išleistoms 

naujos emisijos akcijoms apmokėti; 

3. Europos Sąjungos šalių ir šalių, kurių ilgalaikis reitingas ne mažesnis nei 1–2 CQS, 

nurodytų Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos 

banko valdybos 2006 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 138 (Žin. 2006, Nr. 142-5442), 1 

priede (toliau – didesnis reitingas), bankuose ir kitose kredito įstaigose laikomos lėšos iki 

pareikalavimo ir terminuotosios lėšos, iki kurių grąžinimo dienos liko ne daugiau negu 

mėnuo, išskyrus įkeistas lėšas ir lėšas, skirtas banko išleistoms naujos emisijos akcijoms 

apmokėti;  

4. Europos Sąjungos ir didesnio reitingo šalių vyriausybių bei centrinių bankų išleisti 

vertybiniai popieriai, išskyrus įkeistus vertybinius popierius; 

5. pretenzijos dėl išvestinių finansinių priemonių, įskaitant ir apdraudimo sandorius, 

sutarčių, kurios turi būti įvykdytos iškart pareikalavus, taip pat tos, iki kurių įvykdymo 

dienos liko ne daugiau negu mėnuo; 

6. 50% paskolų ir išperkamosios nuomos, iki kurių grąžinimo dienos liko ne daugiau negu 

mėnuo, suteiktų klientams, kurie yra rezidentai; 

7. įsigyti didesnio reitingo kredito įstaigų indėlių sertifikatai, išskyrus įkeistus, iki kurių 

išpirkimo dienos liko ne daugiau negu mėnuo; 
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8. emitentų, kurių ilgalaikis reitingas ne mažesnis nei 1–3 CQS nurodytų Kapitalo 

pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2006 

m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 138, 1 priede ir kai nėra jokios informacijos apie 

žemesnius (ne investicinius) reitingus, skolos vertybiniai popieriai, išskyrus įkeistus 

skolos vertybinius popierius; 

9. nuosavybės vertybiniai popieriai, kurių pagrindu sudaryti likvidūs nuosavybės vertybinių 

popierių indeksai įvairių šalių rinkose, išskyrus įkeistus nuosavybės vertybinius 

popierius; 

10. parduoti laikomas ilgalaikis turtas ir perleidžiamos turto grupės, iki kurių pardavimo 

termino liko ne daugiau negu mėnuo; 

11. tranzitinėse sąskaitose laikomos lėšos iki pareikalavimo ir lėšos, iki kurių pervedimo 

dienos liko ne daugiau negu mėnuo. 

Skaičiuojant likvidumo normatyvą iš likvidaus turto atimami tranzitinių sąskaitų įsipareigojimai iki 

pareikalavimo bei įsipareigojimai, iki kurių įvykdymo liko ne daugiau negu mėnuo. Turtas, kurio 

grąžinimo terminai pradelsti, ataskaitoje įrašomos skiltyje „Neapibrėžti terminai“. Turto grynoji 

vertė apskaičiuojama iš atitinkamo turto straipsnio atėmus specialiuosius atidėjinius atitinkamai turto 

straipsnių grupei, iš materialiojo turto – nusidėvėjimą, iš nematerialiojo turto – amortizaciją. Banko 

einamieji įsipareigojimai – tai: 

1. įsiskolinimai centriniam bankui iki pareikalavimo ir terminuotieji įsiskolinimai, iki 

kurių grąžinimo dienos liko ne daugiau negu mėnuo, taip pat įsiskolinimai, kurių 

grąžinimo terminas jau praėjęs; 

2. įsiskolinimai bankams ir kitoms kredito įstaigoms iki pareikalavimo ir terminuotieji 

įsiskolinimai, iki kurių grąžinimo dienos liko ne daugiau negu mėnuo, taip pat 

įsiskolinimai, kurių grąžinimo terminas jau praėjęs; 

3. paskolos, gautos iš tarptautinių organizacijų, iki kurių grąžinimo dienos liko ne 

daugiau negu mėnuo, ir paskolos, kurių grąžinimo terminas jau praėjęs; 

4. kitos paskolos, iki kurių grąžinimo dienos liko ne daugiau negu mėnuo, ir paskolos, 

kurių grąžinimo terminas jau praėjęs; 

5. juridinių asmenų terminuotieji indėliai, iki kurių grąžinimo arba apmokėjimo dienos 

liko ne daugiau negu mėnuo, ir terminuotieji indėliai, kurių grąžinimo arba 

apmokėjimo terminas jau praėjęs; 

6. 75% fizinių asmenų terminuotųjų indėlių; 

7. indėliai iki pareikalavimo; 
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8. išleisti indėlių sertifikatai, iki kurių išpirkimo dienos liko ne daugiau negu mėnuo taip 

pat kurių išpirkimo terminas jau praėjęs; 

9. su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis susijusiose sutartyse prisiimti 

įsipareigojimai, kurie turi būti įvykdyti iškart pareikalavus, iki kurių įvykdymo dienos 

liko ne daugiau negu mėnuo, taip pat įsipareigojimai, kurių įvykdymo terminas jau 

praėjęs; 

10. išleisti skolos vertybiniai popieriai, iki kurių išpirkimo dienos liko ne daugiau nei 

mėnuo, taip pat kurių išpirkimo terminas jau praėjęs; 

11. subordinuotosios paskolos, iki kurių grąžinimo dienos liko ne daugiau negu mėnuo, 

taip pat tos, kurių grąžinimo terminas jau praėjęs;  

12. su parduoti laikomomis perleidžiamomis turto grupėmis susiję įsipareigojimai, iki 

kurių įvykdymo liko ne daugiau negu mėnuo, taip pat tie, kurių įvykdymo terminas 

jau praėjęs; 

13. kiti įsiskolinimai iki pareikalavimo, iki kurių apmokėjimo dienos liko ne daugiau 

negu mėnuo, taip pat tie, kurių apmokėjimo terminas jau praėjęs; 

14. kreditavimo įsipareigojimai ir tie nebalansiniai įsipareigojimai, kurie turi būti 

įvykdyti iškart pareikalavus, taip pat tie, iki kurių įvykdymo liko ne daugiau negu 

mėnuo. 

Įsipareigojimai, kurių įvykdymo terminas jau praėjęs, parodomi ataskaitos skiltyje „Iki 

pareikalavimo“. 

Likvidumo normatyvo skaičiavimo metodika patvirtinta Lietuvos banko valdybos 2004 m. 

sausio 29 d. nutarimu Nr. 1 „Dėl likvidumo normatyvo skaičiavimo taisyklių“81. Likvidumo 

normatyvas vykdomas pagal atitinkamos dienos turtą ir įsipareigojimus, tuo tarpu privalomųjų 

atsargų laikymo laikotarpis daugiau ar mažiau atsilieka nuo įsipareigojimų, pagal kuriuos buvo 

apskaičiuotos privalomosios atsargos. Tuo pat metu likvidumo normatyvas, kaip ir privalomųjų 

atsargų reikalavimas, turi būti vykdomas kiekvieną dieną. Likvidumo skaičiavimo taisyklėse 

reikalaujama, kad nurodytas santykis būtų ne mažesnis kaip 30%. Per didelis likvidumas finansų 

institucijai nėra naudingas, nes dažniausiai visų įsipareigojimų iš karto padengti nereikia. 

Nepagrįstai didelis likvidumo rodiklis liudija apie neoptimaliai naudojamas banko skolintas lėšas 

pajamoms uždirbti arba tai, kad finansų rinkoje būtent tuo laikotarpiu nėra saugių ir finansiškai 

patrauklių galimybių investuoti (pvz., situacija rinkoje, kai investuotojai yra pasidavę panikai ir 

81 Šis nutarimas ne kartą buvo keistas Lietuvos banko valdybos 2008 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 87 ir Lietuvos banko 
valdybos 2010 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 03-58. 
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patys nėra linkę sudaryti sandorius, o veikiau pasirenka laukimo taktiką). Kita vertus, siekdama 

komercinių bankų veiklos stabilumo, priežiūros institucija gali reikalauti, kad bankai turėtų 

papildomą likvidumo buferį ir kitoms rizikoms dengti. Būtent šis likvidumo buferis atlieka lemiamą 

vaidmenį tais atvejais, jei dėl vienokių ar kitokių priežasčių kyla banko indėlininkų panika ir jie visi 

vienu metu skuba atsiimti savo indėlius pirma jų pasibaigimo laiko. Dažnai būtent tai būna iš esmės 

pagrindinė bankų žlugimo priežastis. 

 

Likvidumo atsargos ir atsvaros pajėgumo nustatymas 

 
Likvidumo atsarga turi padengti grynąją finansavimo spragą, atsiradusią nepalankiomis sąlygomis 

labiausiai tikėtino scenarijaus atveju per išgyvenimo laikotarpį. Likvidumo atsarga nustatoma 

atsižvelgiant į banko struktūrą ir veiklos specifiką bei formuojama atsižvelgiant į reikšmingas 

užsienio valiutas. Nustatyta, kad bankai turi sudaryti dviejų lygių likvidumo atsargą: 

• ne mažiau kaip vienos savaitės išgyvenimo laikotarpiui. Į ne mažiau kaip vienos savaitės 

likvidumo atsargą galės būti įtraukiamas tik labai likvidus turtas, t.y. toks turtas, kuriam 

negali būti taikomi jokie apribojimai ir kurį bankas gali panaudoti iškart prireikus 

• ne mažiau vieno mėnesio išgyvenimo laikotarpiui. Į ne mažiau kaip vieno mėnesio 

išgyvenimo laikotarpio likvidumo atsargai galės būti panaudotas mažiau likvidus turtas, 

kuris padėtų išlaikyti likvidumą minėtam laikotarpiui. 

Likvidumo atsargą sudaro: 

• labai trumpu laikotarpiu – grynieji pinigai ir kitas rinkoje labai likvidus neapribotas 

turtas, kuris pripažįstamas tinkamu Lietuvos banko teikiamoms likvidumo paskoloms 

užtikrinti (išskyrus paskolas); 

• likvidumo atsargą trumpuoju laikotarpiu gali sudaryti ir kitų rūšių turtas, atsižvelgus į 

banko gebėjimą iš jo sukurti likvidųjį turtą nepalankiomis sąlygomis labiausiai tikėtino 

scenarijaus atveju. Tai suplanuotos papildomos lėšos, kurios nepalankiomis sąlygomis 

padengtų padidėjusią grynąją finansavimo spragą. 

Bankai turi valdyti savo likvidumo atsargą užtikrindami, kad galės ja pasinaudoti susiklosčius 

nepalankioms sąlygoms. Be to, reikalaujama, kad neturėtų būti jokių teisinių, reguliavimo arba 

veiklos apribojimų naudoti šį turtą. Bankai turi vengti didelės vertybinių popierių ir kito likvidaus 

turto, sudarančio likvidumo atsargą, koncentracijos. 

Remiantis Lietuvos banko „Likvidumo normatyvo skaičiavimo taisyklės ir likvidumo atsargos bei 

atsvaros pajėgumo nustatymo bendrosios nuostatomis“ likvidumo atsvaros pajėgumas nustatomas 
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siekiant užtikrinti nuolatinį tinkamą likvidumo lygį banke. Tuo tikslu bankai turi sudaryti pinigų 

srautų prognozes, apimančias numatomas pinigų įplaukas, numatomas pinigų išmokas, suskirstytas 

pagal svarbiausias finansines priemones, terminų intervalus ir banko nustatytas verslo linijas. 

Nustatydami numatomus pinigų srautus ir numatomą likvidumo atsvaros pajėgumą, bankai turi 

atskirai vertinti ir pinigų srautus, kuriuos lemia sutartyse numatyti terminai, ir elgsenos lemiamus 

srautus bei, vertindami savo likvidumo padėtį tam tikru laikotarpiu, pasirinkti tuos pinigų srautus, 

kurie yra tinkamiausi ir (arba) konservatyviausi. Kiekvieno termino intervalui nustatoma grynoji 

finansavimo spraga ir numatomi įvairūs finansavimo šaltiniai šiai spragai padengti. Likvidumo 

atsvaros pajėgumas vertinamas kaip pastovus likvidaus turto palaikymo galimybių planas, prireikus 

koreguojant veiklos modelį arba taikant kitas priemones. Nustatydami likvidumo atsvaros pajėgumą, 

bankai turi būti tikri, kad likvidumo palaikymo priemonėmis galės naudotis ir įprastinėmis, ir 

nepalankiomis veiklos sąlygomis. 

 

22 lentelė. Turto ir įsipareigojimų struktūra atsižvelgiant į terminus 
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Kodas  Balansinės ataskaitos straipsnis (BAS) 

Turtas ir įsipareigojimai pagal terminus 
Iki pareika-

lavimo 
Iki 1 mėn. 1–3 mėn. 3–6 

mėn. 
6–12 mėn. 1–3 

metai 
3–5 

metai 
5–10 
Metų 

Daugiau kaip 
10 metų 

Neapibrėž
tieji 

terminai  

Iš 
vis
o 

A B C D E F G H I J K L M N 
Turtas 
12101 01 Pinigai ir proginės monetos            
12102 02 Taurieji metalai             
12103 03 Lėšos centriniuose bankuose            

12131 04 Lėšos Europos Sąjungos ir didesnio reitingo šalių bankuose bei 
kt. kredito įstaigose 

           

12134 05 Lėšos mažesnio reitingo šalių bankuose ir kt. kredito įstaigose            

12137 06 Įkeistos lėšos ir lėšos, skirtos banko išleistoms naujos emisijos 
akcijoms apmokėti 

           

12105 07 Europos Sąjungos ir didesnio reitingo šalių vyriausybių bei 
centrinių bankų išleisti vertybiniai popieriai 

           

12106 08 Mažesnio reitingo šalių vyriausybių ir centrinių bankų išleisti 
vertybiniai popieriai 

           

12138 09 Pretenzijos dėl išvestinių finansinių priemonių sutarčių            
12139 10 Rezidentams suteiktos paskolos ir išperkamoji nuoma            
12140 11 Nerezidentams suteiktos paskolos ir išperkamoji nuoma            
12142 12 Įsigyti didesnio reitingo kredito įstaigų indėlių sertifikatai            
12143 13 Įsigyti mažesnio reitingo kredito įstaigų indėlių sertifikatai            
12144 14 Skolos vertybiniai popieriai            
12145 15 Nuosavybės vertybiniai popieriai             
12146 16 Kiti skolos ir nuosavybės vertybiniai popieriai            
12130 17 Įkeisti vertybiniai popieriai            
12116 18 Banko ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas            
12147 19 Parduoti laikomas ilgalaikis turtas ir perleidžiamos turto grupės            
12118 20 Tranzitinės sąskaitos            
12120 21 Kitas turtas            
12100 22 Iš viso turto             

Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė 
23417 23 Centrinių bankų indėliai            
23419 24 Skolos bankams ir kt. kredito įstaigoms            
23444 25 Paskolos iš tarptautinių organizacijų            
23448 26 Kitos paskolos            
23420 27 Juridinių asmenų terminuotieji indėliai             
23421 28 Fizinių asmenų terminuotieji indėliai            
23422 29 Indėliai iki pareikalavimo            
23434 30 Išleisti indėlių sertifikatai            



23447 31 Įsipareigojimai dėl išvestinių finansinių priemonių sutarčių            
23424 32 Išleisti skolos vertybiniai popieriai            
23439 33 Subordinuotosios paskolos            

23449 34 Įsipareigojimai, susiję su parduoti laikomomis perleidžiamomis 
turto grupėmis 

           

23436 35 Tranzitinės sąskaitos            
23437 36 Kiti įsiskolinimai            
23450 37 Atidėjiniai            

23451 38 Akcinis kapitalas, apmokamas pareikalavus (kooperatinės 
akcijos) 

           
 

23433 39 Akcininkų nuosavybė            
23400 40 Iš viso įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės            
02035 41 Skirtumas I (eil.22–40)            
30036 42 Nebalansiniai įsipareigojimai            
02037 43 Skirtumas II (eil.22–40–42 )            
02038 44 Skirtumas II procentais nuo turto (eil.43:N22*100%)             
02039 45 Likvidusis turtas (LT)= N01+D03+E03+ D04+E04+N07+D09+E09+E10*0.5+E12+ N14+N15+E19+D20+E20-D35-E35=  
02040 46 Einamieji banko įsipareigojimai (EĮ) = D23+E23+D24+E24+ D25+E25+D26+E26+D27+E27+N28*0.75+N29+D30+E30+D31+E31+ D32+E32+D33+E33+D34+E34+D36+E36+D42+E42 =  
02041 47 LIKVIDUMO RODIKLIS: LT:EĮ*100% =  

02042 48 Numatomos pinigų įplaukos    
02043 49 Numatomos pinigų išmokos    
02044 50 Grynoji finansavimo spraga (eil. 48-49)    
02045 51 LIKVIDUMO ATSARGA    
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Per šio dešimtmečio krizę paaiškėjo, kad pagal esamą likvidumo rizikos valdymo praktiką 

nepakankamai visapusiškai įvertinama rizika, susijusi su pakeitimu vertybiniais popieriais, kai paties 

banko suteiktų paskolų rizika paskirstoma investuotojams (angl. originate-to-distribute model), 

sudėtingų finansinių priemonių naudojimu, kliovimusi didmeniniu finansavimu, naudojant 

trumpalaikes priemones. Šie veiksniai prisidėjo prie kai kurių finansų įstaigų žlugimo, gerokai 

susilpnino daugelį kitų, kilo grėsmė finansiniam stabilumui, prireikė viešojo sektoriaus pagalbos. 

Nors kai kurios valstybės narės šiuo metu taiko tam tikrus kiekybinius reikalavimus likvidumui 

kontroliuoti, ES lygmeniu nėra suderintos, pakankamai aiškios trumpalaikio ir ilgalaikio likvidumo 

kontrolės atitinkamu lygmeniu tvarkos. Tai, kad dabartiniai valstybių narių reikalavimai skiriasi, 

trukdo priežiūros institucijoms palaikyti ryšius, o įstaigos, kurios vykdo tarpvalstybinę veiklą, dėl to 

patiria papildomų ataskaitų teikimo išlaidų. Iki šiol likvidumo rizikos valdymo reikalavimai nebuvo 

standartizuoti tarptautiniu mastu. Atsižvelgiant į tai, Baselio III reforma įvedami ir nauji likvidumo 

rizikos valdymo standartai, kuriuos sudarys du rodikliai: 

• Likvidumo padengimo rodiklis (angl. Liquidity Coverage Ratio, LCR) apskaičiuojamas 

kaip likvidumo atsargos santykis su grynąja finansavimo spraga. Numatomas nustatyti 

minimalus reikalaujamas LCR dydis – 100%. Siekiant padidinti finansų įstaigų atsparumą 

trumpalaikei likvidumo rizikai, planuojama nuo 2015 m. pradėti taikyti likvidumo 

padengimo rodiklį, prieš tai nustačius stebėjimo ir peržiūros laikotarpį. Taikant likvidumo 

padengimo rodiklį įstaigų planuojama reikalauti per 30 dienų suderinti grynuosius 

netenkamo likvidumo srautus, panaudojant aukštos kokybės likvidžiojo turto rezervą. 

Padengiamas netenkamas likvidumas (vardiklis) apibrėžtų ir finansų institucijos 

konkrečius, ir sisteminius nepalankius veiksnius, kuriuos sukelia faktinės pasaulinės 

finansų krizės nulemtos aplinkybės. Aukštos kokybės likvidžiojo turto atidėjiniais 

(skaitiklis), skirtais padengti šiam netenkamam likvidumui, turėtų būti užtikrinta, kad šis 

turtas būtų aukštos kokybės ir kredito, ir likvidumo požiūriais. Remiantis likvidumo 

padengimo rodiklio apibrėžimu pagal sistemą „Baselio III“, šio reikalavimo laikymasis 

ilgainiui sukurtų prielaidas spartesniam ir stabilesniam ekonomikos augimui, nes 

tikimasi, kad sumažės numatomas sisteminių krizių dažnis. Šis likvidumo padengimo 

reikalavimas kredito įstaigų arba investicinių įmonių grupėse arba abiejų tipų grupėse iš 

esmės būtų taikomas konkrečios kredito įstaigos arba investicinės įmonės lygmeniu. 

Priešingai filialams, kurie neturi juridinio asmens statuso, kredito įstaigoms arba 

investicinėms įmonėms pačioms taikomos mokėjimo prievolės, dėl kurių 

nepalankiausiomis aplinkybėmis likvidumas gali sumažėti. Negalima garantuoti, kad 



kredito įstaigos arba investicinės įmonės gaus likvidumo pagalbą iš kitų tai pačiai grupei 

priklausančių kredito įstaigų arba investicinių įmonių, kai jos, įgyvendindamos savo 

mokėjimo prievoles, susidurs su sunkumais. Tačiau laikydamosi griežtų sąlygų priežiūros 

institucijos galės šio reikalavimo kredito įstaigoms arba investicinėms įmonėms netaikyti 

individualiai ir toms kredito įstaigoms arba investicinėms įmonėms šį reikalavimą taikyti 

konsoliduotai. Šiomis sąlygomis, be kitų dalykų, užtikrinama, kad kredito įstaigos arba 

investicinės įmonės būtų teisiškai kontroliuojamu būdu įsipareigojusios remti viena kitą ir 

faktiškai galėtų tai įvykdyti. 

• Grynasis stabilaus finansavimo rodiklis (angl. Net Stable Funding Ratio, NSFR) 

apskaičiuojamas kaip turimų ilgalaikių įsipareigojimų santykis su reikalingais turėti 

ilgalaikiais įsipareigojimais (kurių suma apskaičiuojama pagal turimą ilgalaikį turtą). 

NSFR rodiklis skirtas ilgalaikio turto ir įsipareigojimų struktūrai suderinti. Numatomas 

nustatyti minimalus reikalaujamas NSFR dydis – 100%. Siekiant išspręsti finansavimo 

problemas, kurių kyla dėl valdomo turto ir įsipareigojimų terminų neatitikimo, 

planuojama 2018 m. po stebėjimo ir peržiūros laikotarpio įvesti grynąjį stabilaus 

finansavimo rodiklį. Taikant grynąjį stabilaus finansavimo rodiklį, finansų institucijų 

būtų reikalaujama užtikrinti stabilią finansavimo struktūrą vienerius metus įstaigai 

būdingomis nepalankiomis sąlygomis, pavyzdžiui, iš esmės sumažėjus pelningumui arba 

mokumui. Tuo tikslu einamuoju metu finansuojamas turtas ir visi neapibrėžtieji 

finansavimo įsipareigojimai turėtų būti iki tam tikro lygio suderinti pagal pastovaus 

finansavimo šaltinius. 

Tokių likvidumo standartų įdiegimas iš esmės keičia likvidumo rizikos priežiūros praktiką, 

suteikiant daugiau teisių išleidžiančios šalies (angl. home), t.y. šalies, kurioje yra pagrindinė 

tarptautinio banko būstinė, priežiūros institucijai. 

Atsižvelgiant į bankų ar kitokios finansinės institucijos vykdomos veiklos specifiką, kaip 

likvidumo rizikos priežastis galima nurodyti: vykdomos labai pelningos, bet labai rizikingos 

operacijos; banko balanso turto ir įsipareigojimų neatitikimas; banko išduodami dideli kreditai 

vienam klientui ir pan. Bankai atlieka tarpininkavimo funkciją tarp išteklių savininkų ir skolininkų. 

Vadinasi, likvidumas yra būtinybė palaikyti objektyvų ir reikiamą santykį tarp trijų banką veikiančių 

elementų – nuosavo banko kapitalo, pritrauktų ir panaudotų finansinių išteklių. Pagal banko 

likvidumo problemų atsiradimo priežastis galima paminėti dvi priežasčių grupes: 

1. Išorinės likvidumo rizikos priežastys: staigus ekonomikos kritimas; greitas vertybinių 

popierių rinkos žlugimas; vienos ar kelių finansinių institucijų žlugimas, kuris sukelia 
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visuotinę paniką ir bendrą bankų sistemos likvidumo krizę; neadekvatūs valstybės institucijų 

veiksmai finansų institucijų ar visos ekonomikos atžvilgiu. Išorinė likvidumo rizika veikia 

visus rinkos dalyvius, t.y. finansų sistema praranda likvidumą arba jis gerokai sumažėja. 

2. Vidinės likvidumo rizikos priežastys: netinkamas kredito rizikos valdymas ir staiga bei 

gerokai padidėję neveiksnių paskolų mastai; netinkamas palūkanų normos rizikos valdymas, 

pajamų praradimas, pelningumo smukimas ir dėl to atsiradęs nepasitikėjimas banku; per 

didelis pasitikėjimas pinigų rinkos teikiamomis galimybėmis rasti nuolatinius pinigų 

šaltinius; neefektyvus pinigų šaltinių diversifikavimas ir pernelyg didelis pasitikėjimas 

stambiais indėliais; per maži turimo likvidaus turto kiekiai ir neteisingas turto likvidumo 

vertinimas. Vidinė arba specifinė likvidumo rizika - atskiros finansų institucijos likvidumo 

problemų atsiradimas, susijęs su netinkamu tos institucijos valdymu. 

 

Likvidumo valdymo detalumo lygis ir naujoviškumas labiausiai priklauso nuo banko dydžio 

ir jo veiklos pobūdžio bei kompleksiškumo. Ypatingą dėmesį verta atkreipti į valdymo informacines 

sistemas, grynojo finansavimo sąlygų analizę pasirinktomis aplinkybėmis, finansavimo šaltinių 

diversifikaciją, nenumatytų atvejų planavimą, nes visi šios priemonės yra būtinos siekiant užtikrinti 

tinkamą likvidumo valdymą bet kokio dydžio ar tipo finansų institucijai. Savaime suprantama, kad 

tokių priemonių diegimas skirtingo masto bankuose yra nevienodas: dažniausiai mažesniuose 

bankuose likvidumo valdymui užtikrinti reikalingos diegiamos sistemos ir analizės priemonės gali 

pareikalauti mažiau investicijų ir, ko gero, būtų ne tokios kompleksiškos kaip didžiuosiuose 

bankuose. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 158 



24 paveikslas. Tipinė likvidumo rizikos valdymo schema banke 

 
 

Banko valdyba turi užtikrinti, kad likvidumo rizikos valdymo politika atitiktų banko rizikos 

lygį, rizikos reikšmę finansų sistemai ir banko veiklą. Banko valdyba įvertina riziką, susijusią su 

turto ir įsipareigojimų terminų pakeitimu, ir užtikrina, kad palaikomas atitinkamas finansavimo 

lygis. Strategijoje, politikoje ir praktikoje atsižvelgiama į banko veiklą įprastomis ir nepalankiomis 

sąlygomis. Su likvidumo politikos nuostatomis supažindinami visi su likvidumo rizikos valdymu 

susiję banko darbuotojai. Šią politiką patvirtina ir reguliariai peržiūri banko valdyba. Likvidumo 

rizikos valdymo politikoje numatoma: 

• banko prisiimamos likvidumo rizikos lygis; 

Įgyvendintų sprendimų poveikio 
likvidumo rizikai nustatymas 

Sprendimų įgyvendinimas 

Sprendimų priėmimas 

Sprendimų suformulavimas 
Pakartotinis 
matavimas 

Atskirų valiutų 
likvidumo spraga 

Testavimas nepalankiomis 
sąlygomis 

Likvidumo 
rodiklių sistema 

Rizikos vertės 
metodika 

Likvidumo rizikos 
matavimas 

Pinigų srautų analizė 
ir prognozė 

Duomenų surinkimas 
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• likvidumo rizikos vertinimo metodai (modeliai); 

• taikomi limitai ir (arba) kiti likvidumo rizikos apribojimai; 

• likvidumo rizikos stebėjimo ir kontrolės procesas; 

• einamojo, trumpojo, vidutinio ir ilgojo laikotarpių likvidumo valdymo principai; 

• skirtingų valiutų pozicijų likvidumo rizikos valdymas; 

• atitinkamų finansinių priemonių naudojimas valdant likvidumo riziką; 

• atskirų turto rūšių likvidumo aprašymas; 

• finansavimo šaltinių diversifikavimas pagal finansines priemones, lėšų skolintojus, 

geografines sritis ir pan.; 

• likvidumo rizikos valdymo procedūros, kai yra trumpalaikių ir ilgalaikių likvidumo 

trikdžių; 

• banko naudojami einamųjų įsipareigojimų planavimo būdai; 

• likvidumo atsargos ir likvidumo atsvaros pajėgumo nustatymo tvarka. 

Banko bendrasis likvidumo valdymo tikslas - optimaliai valdyti darbinį kapitalą. Tai apima 

kasdienių pinigų srautų valdymą, ypatingą dėmesį kreipiant į trumpalaikį turtą ir trumpalaikius 

įsipareigojimus. Valdant likvidumą siekiama tvarkyti banko numatomas ir nenumatomas lėšų 

įplaukas ir išlaidas tokiu būdu, kad bankas galėtų negaišdamas saugiai įvykdyti visus savo 

finansinius įsipareigojimus, drauge nepatirdamas nuostolių dėl įšaldytų lėšų. Darbinio kapitalo 

valdymas apima viso turto ir įsipareigojimų, kurių planuojamas ar prognozuojamas galiojimo 

terminas trumpesnis nei vieneri metai, valdymą. 

Didinant prisiimamos finansinės rizikos (pavyzdžiui, likvidumo) lygį, banko pajamos didėja. 

Banko vadovai siekia didžiausių pajamų esant priimtinam finansinės rizikos lygiui ir mažiausios 

finansinės rizikos tam tikram pajamų lygiui. Bankų vadovams tenka nuolat vertinti, kiek finansų 

institucijai galima prisiimti kiekvienos iš finansinių rizikų, kad nebūtų peržengtos užsibrėžtosios 

bendrosios finansinės rizikos ribos ir padidintos banko pajamos. Sėkmingas likvidumo valdymas 

leidžia mažinti likvidumo riziką nustatytu pajamų lygiu. 

Likvidumo ir jo rizikos valdymo įgyvendinimas yra gana sudėtingas procesas, nes 

likvidumas priklauso ne vien nuo banko vadovybės sugebėjimo bei geros valios, bet ir nuo kredito 

rinkos padėties, ekonominių bei politinių šalies gyvenimo sąlygų, pasaulinės ūkio konjunktūros, kuri 

pagrįsta ne vien ekonominiais, politiniais, bet ir psichologiniais veiksniais. Netikėtai pasikeitę banko 

indėlių ir kreditų srautai gali sukelti bankui likvidumo riziką, t.y. bankas nesugebės patenkinti savo 

klientų ketinimų atsiimti indėlius ir negalės jiems suteikti kreditų, o tai gali peraugti į taip vadinamą 
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domino efektą ir sisteminę riziką (daugiau apie tai žr. IX.2 poskyryje) netgi tarp atskirų šalių ar 

regionų. 

Bankai naudojasi skirtingais likvidumo šaltiniais, nes kiekvienas likvidumo šaltinis yra 

ribotas, be to, jų naudojimą lemia ekonominė situacija. Operatyvinis likvidumo valdymas apsiriboja 

laikotarpiu nuo vienos dienos iki trijų mėnesių, nes trys mėnesiai traktuojami kaip kritinis laikas 

išgyventi, jeigu ištinka likvidumo krizė. Mėnesio terminas dažnai numatomas, todėl, kad tai yra 

atsargų skaičiavimo laikotarpio ilgis. Ilgalaikio likvidumo valdymas trunka dažniausiai iki vienerių 

metų, tai atitinka biudžeto planavimo laikotarpį. Likvidumo rizikos valdymas skiriamas į dvi dalis: 

1. kasdienį (trumpalaikį). Kasdieninį (iki 3 mėnesių) likvidumo valdymą beveik visais 

atvejais atlieka banko iždo padalinys; 

2. ilgalaikį (strateginį). Strateginiu likvidumo valdymu užsiima turto-įsipareigojimų 

valdymo padalinys. 

Likvidumo situacijos pokyčius apibrėžia vadinamieji likvidumo indikatoriai, t.y. įvairūs 

rodikliai ir koeficientai. Likvidumo rizikos vertinimo praktikoje dažniausiai nustatoma likvidumo 

rodiklių, kurie geriausiai apibrėžia konkretaus banko specifiką, sistema. Likvidumo rizikos 

indikatoriai skirstomi į: 

• vertinančius likvidumo šaltinius. Tokie rodikliai yra: Likvidus turtas/Turtas, Likvidus 

turtas/Indėliai, Likvidus turtas/Nestabilūs įsipareigojimai, Likvidus turtas – Skolintos 

lėšos/Indėliai, Trumpalaikiai VP/Indėliai, Visi įsipareigojimai/Nuosavas kapitalas; 

• vertinančius likvidumo poreikį. Keletas tokių rodiklių: Likvidus turtas/Indėliai, 

Paskolos/Indėliai, (Nestabilūs įsipareigojimai – Skolintos lėšos)/Nestabilūs 

įsipareigojimai, Nestabilūs indėliai/Indėliai, kreditavimo didėjimo (mažėjimo) greitis. 

Likvidumo rizikos indikatoriai, pagrįsti pinigų srautų skaičiavimais, beveik vienodai taikomi 

visų bankų. Tai įvairių likvidumo spragų skaičiavimas, išeinančių lėšų prognozavimas ir pan. Taip 

pat naudojasi įvairiais rodikliais ir koeficientais, kuriais signalizuojama apie likvidumo pokyčius. 

Jais remiantis nustatomi įvairūs likvidumo limitai. Limitai nustatomi kaip koeficientai arba kaip 

nominali suma, kurią bankas bet kuriuo metu turi laikyti. 

Papildomi likvidumo vertinimo rodikliai turi būti taikomi kartu su jau minėtais likvidumo 

rizikos rodikliais. Jais gali būti atskleidžiamos specifinės banko silpnosios ir stipriosios ypatybės. 

Tarkime, banko pasiskolintų lėšų kiekis (palyginti su akcininkų nuosavybe arba su indėliais, kurie 

įprastai sudaro banko balanso nekintamąją dalį) gali atskleisti banko likvidumo poreikius ir parodyti, 

kiek potencialaus skolinimosi rezervo (limito) bankas yra sunaudojęs. Panašias išvadas galima 
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daryti, kai banko lėšų pritraukimo kaštai didesni už rinkos vidurkį. Paskolų augimo tempas rodo, 

kaip bankas turi pasirengti tenkinti paskolų finansavimo poreikį. 

 
23 lentelė. Rodiklių apskaičiavimo metodika, rekomenduotinos rodiklių kitimo ribos ir kritinės 
reikšmės 

Likvidumo rizikos 
rodikliai Skaičiavimas Rekomenduojamos 

ribos Kritinė reikšmė 

Likvidumo rodiklis Pagal LB valdybos 
nutarimu patvirtintas 
galiojančias likvidumo 
normatyvo skaičiavimo 
taisykles 

 30% 

Likvidaus turto santykis 
su visu turtu (ECB) 

[Pinigai + lėšos LB + LRV, 
LB bei agreguoti šalių 
vyriausybių ir centrinių 
bankų išleisti VP + lėšos 
LR bei agreguoti šalių 
bankuose ir kredito bei fin. 
institucijose iki kurių 
grąžinimo liko 3 
mėn.+likvidūs NVP*]/ 
Turtas 

 20% 

Judraus turto santykis su 
judriaisiais 
įsipareigojimais 

[Pinigai + lėšos LB + LRV, 
LB bei Agr. šalių 
vyriausybių ir centrinių 
bankų išleisti VP + lėšos 
LR bei Agr. šalių bankuose 
ir finansų .institucijose, iki 
kurių grąžinimo liko 1 mėn. 
+ likvidūs 
NVP]/[Įsiskolinimai LB, 
bankams ir kredito bei 
finansų institucijoms 
+paskolos iš TO** + 75% 
fizinių asmenų terminuotų 
indėlių + 80% juridinių 
asmenų terminuotų 
indėlių+išleisti SVP]{iki 
šių įsipareigojimų 
grąžinimo likęs 1 
mėn.}+30%einamųjų 
sąskaitų ir skolinimosi 
fondų lėšų 

>100%  

Judraus turto santykis su 
visu turtu 

Judrus turtas/Turtas 22≥ %  

Judriųjų įsipareigojimų 
santykis su visu turtu 

Judrūs 
įsipareigojimai/Turtas 

25≤ %  
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3 mėn. likvidumo 
rodiklis 

Pinigai + lėšos LB + 
[SVP*** + lėšos bankuose 
ir kredito bei 
fin.institucijose + klientams 
suteiktos paskolos+kitas 
turtas]{iki šio turto 
grąžinimo liko 3 
mėn.}/[Įsiskolinimai LB, 
bankams ir kredito bei 
finansų institucijoms + 
paskolos iš TO + fizinių 
asmenų terminuoti 
indėliai+juridinių asmenų 
terminuoti indėliai+išleisti 
SVP + kiti 
įsipareigojimai]{iki šių 
įsipareigojimų grąžinimo 
likę 3 mėn.}+ einamosios 
sąskaitos ir skolinimosi 
fondų lėšos+kreditavimo 
įsipareigojimai 

36≥ %  

* NVP – nuosavybės vertybiniai popieriai; 
** TO – tarptautinės organizacijos; 
*** SVP – skolos vertybiniai popieriai. 
 
Banko likvidumo rizikai svarbūs jų investicinės veiklos finansavimo šaltiniai skirstomi į judriuosius 

ir stabiliuosius. Kita vertus, nepaisant to, kokia yra banko įsipareigojimų trukmė, išlieka iki galo 

neišspręsta problema, susijusi su jų trukmės prognozavimu, nes net pagal sutartyje fiksuotai trukmei 

padėti indėliai gali būti netikėtai atsiimti prima laiko. Tačiau įrastai pagal įsipareigojimų 

prognozuojamumą galima išskirti pagrindines jų grupes: 

• „Karštieji pinigai” – didelio judrumo įsipareigojimai (stambių įmonių indėliai, kurie yra 

jautrūs net labai mažiems palūkanų pokyčiams). Šiems įsipareigojimams turėtų būti 

laikoma iki 100%. likvidaus turto  

• „Stabilieji įsipareigojimai” – mažesnio judrumo (ilgą laiką su banku bendradarbiaujančių 

klientų indėliai, fizinių asmenų lėšos iki pareikalavimo, įmonių sąskaitos, kuriose jos 

laiko savo likvidumo atsargą). Šie įsipareigojimai taip pat yra judrūs, bet egzistuoja tik 

maža tikimybė, kad jie visi vienu metu būtų iš banko atimti. Šiems įsipareigojimams 

įvykdyti dažniausiai turėtų pakakti apie 30-40% likvidaus turto. 

• „Šerdiniai depozitai” – stabiliausi ir lengviausiai prognozuojami įsipareigojimai (fizinių 

ir juridinių asmenų vidutinės trukmės indėliai). Kadangi tai mažo judrumo 

įsipareigojimai, dažniausiai juos įvykdyti pakanka apie 5-15% likvidaus turto. 
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Bankai grupuoja visus indėlius pagal jų trukmę. Grupuojant visus indėlius pagal trukmę galima 

nustatyti, kokia jų suma bankas disponuoja konkrečiu laikotarpiu. Įgyvendinant indėlių formavimo 

politiką bankams verta atlikti skaičiavimus, kurie leistų nustatyti vidutinę indėlių saugojimo trukmę: 

 

Vidutinis indėlių likutis / (Indėlių išmokėjimo dienos apyvartos ir Skaičiavimo laikotarpio dienų 

skaičiaus sandauga). 

 

Šis rodiklis rodo indėlių banke stabilumo lygį, nuo kurio priklauso banko valdomo turto likvidumas. 

Kita vertus, bankams, besilaikantiems aktyvios įsipareigojimų valdymo politikos, būdinga 

priklausomybė nuo stambių indėlių, todėl juos reikia nuolat atskirai stebėti ir analizuoti jų 

pastovumą. Banko priklausomybė nuo stambių indėlių gali būti įvertinta taikant formulę 

)/()( LIPDALIPDAPNSD −−= ;     (11) 

čia SD – didelės apimties depozitai, LI – laikinos investicijos (pvz., neilgos trukmės investicijos į 

VP, tikintis juos parduoti); PDA – pajamas duodančio turto vertė. Taikant šią formulę parodoma, 

kaip pagrindinis pajamas duodantis banko turtas priklauso nuo stambių indėlių. Gauta rodiklio 

reikšmė padeda geriau įvertinti banko likvidumo pokyčius stambiausių indėlių atsiėmimo atveju. 

Bankui svarbu, kaip įmanoma labiau išplėsti “šerdinių depozitų” bazę. Tai suteikia bankui 

papildomo stabilumo, nes tokiu atveju yra mažesnė tikimybė, kad tokie indėlininkai paliks banką 

susidarius probleminei situacijai. 

Gautos rodiklių reikšmės padeda geriau įvertinti galimus banko likvidumo būklės pokyčius 

stambiausių indėlių atsiėmimo atveju. Bankams yra svarbu kuo labiau plėsti stabilių indėlių bazę, 

nes tai jam suteikia papildomo stabilumo. Beje, sumažinti įsipareigojimų nepastovumą ir užtikrinti 

stabilumą galima diferencijuojant lėšų šaltinius. Diferenciacija turi būti atliekama atsižvelgiant ne tik 

į kreditorių rūšis (fiziniai, juridiniai asmenys), bet ir į ūkio šakas bei regionus ir t.t. 

Lėšų šaltinių diferenciacija suteikia bankui galimybę sumažinti įsipareigojimų judrumą ir 

padidinti įsipareigojimų stabilumą, t.y. prognozuojamumą. Diferenciacija turi būti atliekama ne tik 

kreditorių rūšių (fiziniai, juridiniai asmenys) atžvilgiu, bet ir atsižvelgiant į ekonomikos sektorius 

(įprastai bankai siekia, kad jo kreditoriai atstovautų skirtingoms ūkio šakoms, nes nuosmukis yra 

labiau tikėtinas tam tikroje ūkio šakoje, nei apskritai visame ūkyje) bei regionus. Dar vienas bankų 

įsipareigojimams įtakos turintys veiksnys – jo santykiai su klientais. Betarpiškas individualus 

bendravimas, išsamesnės informacijos platinimas, nuolaidų sistema padėtų bankui, atsidūrusiam 

sunkioje situacijoje, pasikliauti patikimiausiais klientais, kurie galėtų tapti kreditoriais. Todėl bankui 

svarbu palaikyti glaudžius ryšius su stambiais klientais, kurių vienoks ar kitoks elgesys gali turėti 
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nemažos įtakos banko padėčiai. Taip pat svarbūs konstruktyvūs banko santykiai su priežiūros 

institucijos atstovais. 

Siekdami tinkamai valdyti likvidumo riziką, komerciniai bankai turi nustatyti savo veiklos 

apribojimus, maksimalias leistinas ir priimtinas rizikos ribas - limitus, kad apribotų rizikos lygį. 

Tačiau kartu limitai turi būti pakankami, kad leistų bankui nevaržomam veikti ir gauti pelną. Įvairių 

valdymo lygių pelno planai turi atitikti nustatytų limitų galimybes. Norint nustatyti optimalius 

limitus, būtina mokėti nustatyti ir kiekybiškai pamatuoti riziką. Prisiimta rizika (kiek leidžia limitai) 

gali būti įvertinta trimis matais: pelnu, pelno nepastovumu, rizikos verte (VaR). Rizikos pelningumas 

matuojamas taikant formulę 

 

Rizikos koeficientas = Grąža/VaR. 

 

Kuo didesnė rizikos koeficiento reikšmė, tuo patrauklesnis pelningumas, palyginti su prisiimta 

rizika. Tačiau rizikos koeficiento pokyčiai nepaaiškina, kodėl jo vertė kinta - dėl mažėjančio 

investicijų pelningumo ar dėl didėjančios investicinės veiklos rizikos. Tai paaiškina tokios 

charakteristikos: 

• Sharpe‘o82 rodiklis = Pelnas (nuostolis)/Pelno (nuostolio) nepastovumas. 

• Efektyvumo koeficientas = Sharpe‘o rodiklis/Rizikos koeficientas. 

Pagrindinis rizikos valdymo padalinio instrumentas kontroliuojant riziką yra limitai. Limitai 

gali būti nustatomi kiekvienam portfeliui, instrumentui, įvairiems portfelio integracijos lygiams. 

Limitai gali būti kontroliuojami realiu laiku, kas dieną, kitais laikotarpiais. Limitų sistemos gali būti 

labai įvairios atsižvelgiant į banką. Limitų sistemų aprašymų metodinėje literatūroje beveik 

nepasitaiko, nes kiekvienas bankas deda daug pastangų jas kurdamas, klysdamas ir bandydamas 

ieško geriausių būdų, todėl nėra linkęs atskleisti subtilybių. 

 

III.1. Likvidumo valdymas banko turto ir įsipareigojimų valdymo kontekste 

 

Likvidumo valdymas yra tęstinis naujų lėšų pritraukimo procesas deficito atveju arba perteklinių 

lėšų investavimas, kuomet yra lėšų perteklius. 

82 William Forsyth Sharpe (g. 1934) – amerikiečių ekonomistas, Nobelio ekonomikos mokslų premijos laureatas (1990 
m.). 
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Banko balansas – tai pagrindinės veiklos santykį vaizduojančių rodiklių suvestinė tam tikru 

momentu. Balansas turi dvi dalis: turtą kairėje pusėje arba viršuje ir įsipareigojimus dešinėje pusėje 

arba apačioje: 

 

25 paveikslas. Pagrindinės banko balanso dalys I 

 
Šaltinis: sudaryta autorių. 

 

Banko turtas bet kuriuo laiko momentu apibrėžia banko pretenzijų visumą. Banko 

įsipareigojimai parodo, iš kur jis gauna lėšų savo veiklai vykdyti ir plėsti (banko savininkų ir 

kreditorių). Svarbiausi banko balanso struktūros reikalavimai yra tie patys kaip ir bet kurioje verslo 

įmonėje: balanso turto ir įsipareigojimų dalys visada turi būti lygios. 

 

26 paveikslas. Pagrindinės banko balanso dalys II 

Turtas Įsipareigojimai 

Pinigai 

Paskolos 

Vertybiniai 
popieriai 

Kitas turtas 

Indėliai 

  
   

  
 

 

   
    
 

 

Banko kapitalas 
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Šaltinis: Lileikienė, A. Martinkienė, J. Komercinių bankų aktyvų ir pasyvų valdymo strategijos. Strateginė savivalda, 
Nr. 1, 2004. 

Bankų turtas, kitaip nei kitų įmonių, turtas, iš esmės nėra sudarytas iš materialinių gėrybių. 

Didžioji bankų turto dalis – tai finansinės pretenzijos fiziniams asmenims, verslo įmonėms, 

Vyriausybei, kitiems bankams. Lėšos gaunamos iš įvairių šaltinių, toliau skirstomos tinkamiausių 

rūšių turtui (kreditams teikti, vyriausybiniams vertybiniams popieriams pirkti, kasos operacijoms ir 

t.t.). Lėšų skyrimo prioritetas suteikiamas tokioms operacijoms turtu, kurios atitinka ir pelningumo, 

ir likvidumo reikalavimus. Visą banko turtą galima klasifikuoti pagal pelningumo ir likvidumo lygį. 

Pelningiausiu banko turtu galima laikyti ilgalaikes ir trumpalaikes paskolas, naujas kreditavimo 

formas bei investicijas į vertybinius popierius. Mažai likvidūs yra bankiniai kreditai, nes juos atgauti 

anksčiau kredito grąžinimo termino praktiškai neįmanoma. Visi turtas gali būti paskirstomi taikant 

tokius metodus: 

• bendro lėšų fondo metodą, 

• turto paskirstymo metodą, 

• mokslinio valdymo metodą. 

Anksčiau, kai bankai turėjo menkas turto ir įsipareigojimų struktūros kontrolės galimybes, 

buvo taikomas bendro lėšų fondo ar lėšų sujungimo metodas. Formuojant pritrauktų turto 

panaudojimo struktūrą, pirmiausia reikia nustatyti pirminių rezervų dalį. Ši turto kategorija turi 

funkcinį pobūdį, ji nefigūruoja komercinių bankų balansinėse ataskaitose. Tačiau bankai teikia jai 

didelę reikšmę ir įtraukia į pirminius rezervus tą turtą, kuris gali būti tuoj pat panaudojami indėliams 

išduoti ir kreditams teikti. 

Einamasis turtas, 
apimantis kintančią 

ir fiksuotą 
palūkanų normą 

Fiksuotas 
(pastovus) turtas 

Turtas su kintančia 
palūkanų norma 

Ilgalaikiai terminuoti 
indėliai 

Privilegijuotosios akcijos 

Akcininkų kapitalas = 
grynasis turtas 

Įsipareigojimai, 
apimantys ir 

privilegijuotąsias 
akcijas 

TURTAS ĮSIPAREIGOJIMAI IR 
AKCININKŲ 
KAPITALAS 
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Antriniams rezervams priskiriami aukšto likvidumo turtas, kurie duoda tam tikrų pajamų. Tai 

turtas, kuris per trumpą laikotarpį ir su minimalia rizika (nuostoliais) gali būti paverstas pinigais. Šie 

rezervai visų pirma atlieka pirminių rezervų papildymo šaltinio funkciją. Antrinių rezervų dydį iš 

esmės nulemia indėlių ir kreditų kaita, todėl jų apimtis nustatoma netiesiogiai. Bankams, kurių 

indėlių suma ir kreditų pareikalavimas labai keičiasi, reikėtų formuoti didesnius antrinius rezervus. 

Galiausiai trečiajame etape formuojamas kreditų portfelis. Bankas jau gali pradėti teikti kreditus 

klientams, sukaupęs tik pirminius ir antrinius rezervus. Tai yra viena iš svarbiausių ir pelningiausių 

banko veiklos sričių. Investicijos, kuriomis siekiama gauti pelną, numatomos paskutiniame etape, 

formuojant vertybinių popierių portfelį. Jei lieka lėšų nuo kreditų, jos investuojamos į pirmaeilius 

vertybinius popierius. Jų tikslas - gauti pelną ir sudaryti papildomą antrinį rezervą, kuris 

panaudojamas ilgalaikėms paskoloms padengti. Pagrindinis šio metodo trūkumas – neaiškūs turto 

skirstymo į kategorijas kriterijai. Jų dydžiai nustatomi statistiniais metodais, remiantis pasaulio 

bankų praktika apibrėžiant vidutinius šalies rodiklius. Tačiau kiekviename banke skirtingai 

interpretuojamas likvidumo ir pelningumo santykis, todėl šie normatyvai dažniausiai yra 

individualizuojami. Siekiant tinkamai valdyti likvidumą rekomenduojama vadovautis šiomis trimis 

taisyklėmis: 

1. Komercinis bankas gali išlaikyti savo likvidumą, jeigu jo turtas yra trumpalaikės, laiku 

mokamos paskolos; 

2. Komercinio banko likvidumą galima planuoti taikant investicijų diversifikaciją, t.y., kai į 

paskolos padengimo tvarkaraštį įtraukiamas būsimas paskolos ėmėjo pelnas. 

3. Komercinis bankas yra likvidus tuo atveju, kai jo turtą galima parduoti ar perkelti kitiems 

kreditoriams ar investuotojams už grynuosius pinigus per gana trumpą laikotarpį ir esant 

minimaliai rizikai. 

Bankai, siekdami realizuoti šias idėjas, privalo nuolat balansuoti tarp mokumo, pelningumo ir 

likvidumo. Tačiau reikia pažymėti, jog taikant minėtą metodą lieka neįvertintas faktas, kad 

skirtingoms turto rūšims yra būdingas skirtingas likvidumas, taip pat šiuo atveju ignoruojamas turto 

ir įsipareigojimų terminų derinimas. 

Turto paskirstymo metodikoje atsižvelgiama į tai, kad bankui reikiamų likvidžių lėšų kiekis 

priklauso nuo kapitalo kaupimo šaltinių. Šiuo atveju kiekvienam lėšų šaltiniui nustatoma būtinų 

rezervų normą atsižvelgiant į jų apyvartumo greitį. Šiuo modeliu banko viduje skiriami keli 

“likvidumo ir pelningumo centrai”, kurie panaudojami kaupti lėšoms, gautoms iš skirtingų šaltinių. 

Šie centrai dar vadinami “bankais banko viduje”, kadangi lėšos kiekviename centre paskirstomos 

autonomiškai. Atsižvelgdama į lėšų priklausymą atskiriems centrams jų likvidumo ir pelningumo 
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požiūriu, banko vadovybė nustato jų panaudojimo tvarką kiekviename centre. Didžiausias šio 

metodo pranašumas yra likvidžių turto dalies sumažėjimas ir papildomų lėšų įdėjimas į kreditus ir 

investicijas. Metodo šalininkai teigia, kad pelno norma padidėja pašalinus likvidžių turto perviršį 

terminuotųjų indėlių ir pagrindinio kapitalo sąskaita. Tačiau jis turi trūkumą: likvidumo ir 

pelningumo centrų skyrimas yra pagrįstas skirtingų rūšių įdėjimų apyvartumu, tačiau atskirose 

įdėjimų grupėse svyruoja tiek apyvartumas, tiek lėšų sumos. Šie svyravimai dideli nestabilios 

ekonomikos sąlygomis. 

Likvidumo rizikos valdymo metodai yra pagrįsti matematiniais modeliais ir sudėtingesnėmis 

procedūromis. Vienas iš matematinių modelių, taikomų valdymo problemoms spręsti, yra tiesinis 

programavimas. Taikant pirmuosius du metodus, pasinaudojama paprastu, dažniausiai statistiniu 

aparatu, o taikant mokslinius metodus, reikia nustatyti tikslus, jiems įtakos turinčius veiksnius, jų 

valdymo galimybes, tarpusavio priklausomybes ir priklausomybes nuo tikslo. Tik taikant pastarąjį 

metodą turto valdymo problema siejama su įsipareigojimų valdymu ir įvertinami ir operacijų 

pelningumo, ir likvidumo apribojimai. 

Turto valdymas priskiriamas prie svarbiausių komercinių bankų valdymo krypčių. Šiuo 

valdymu įgyvendinama atitinkamam laikotarpiui numatyta bankų politika tikslingai keičiant turtą, 

remiantis kompleksine analize. Valdant turtą keliamas toks uždavinys: užtikrinti pelningą 

komercinių bankų veiklą ir išlaikyti jų balansų likvidumą. Todėl bankai turi klasifikuoti visą turtą 

pagal lėšų investavimo trukmę, pelningumą ir rizikos lygį. Nors ir kokį metodą ar jų kombinaciją 

pasirinktų, banko vadovybė neturi užmiršti pelningumo ir rizikos santykio tarp atskirų kategorijų 

turto ir įsipareigojimų. 

Įsipareigojimų dalyje parodomi banko įsipareigojimai ir klientams, ir akcininkams. Kitaip 

tariant, banko įsipareigojimai – tai klientų ir banko savininkų, t.y. akcininkų nuosavybė. Komercinių 

bankų įsipareigojimų struktūrą galima suskirstyti į: banko savininkų reikalavimus, vadinamus 

nuosavu kapitalu, bei ne savininkų reikalavimus, vadinamuosius įsipareigojimus. Svarbiausią ir 

dažnai pagrindinę bankų įsipareigojimų dalį sudaro indėliai (dažniausiai jie sudaro iki 90% visų 

banko įsipareigojimų). Prie kitų įsipareigojimų galima priskirti apmokėtą, bet neįregistruotą akcinį 

kapitalą, tranzitines sąskaitas, susikaupusias išlaidas ir pan. Plačiąja prasme įsipareigojimų valdymas 

suprantamas kaip veikla, susijusi su indėlininkų ir kitų banko kreditorių lėšų pritraukimo 

intensyvumu ir struktūra. Siaurąja prasme įsipareigojimų valdymas suprantamas kaip banko 

likvidumo užtikrinimas, esant reikalui aktyviai išieškant paskolintas lėšas. 

Pasaulinėje praktikoje įsipareigojimų valdymas plačiau taikomas stambesniuose bankuose, 

nes jie gali geriau pasinaudoti įvairiomis lėšomis nei smulkieji bankai. Tačiau spartėjant bankų 
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jungimosi ir globalizacijos procesams, lieka vis mažiau bankų, kurie įsipareigojimų aktyviai 

nevaldo. Pastaruoju metu formuojant įsipareigojimus vis plačiau naudojamasi kreditais. Jie gali būti 

gaunami centriniame banke. Tačiau centrinis bankas nėra patikimas ir pastovus kreditorius, nes 

Lietuvos bankas normaliai nekredituoja Lietuvos komercinių bankų. Pasaulinėje praktikoje įprasta, 

kad centrinis bankas kredituoja ir bankų einamuosius poreikius. Be to, kreditai gali būti gaunami tiek 

iš šalies, tiek užsienio bankuose. 

Kadangi atskirų lėšų šaltinių kainos nevienodos, tai pasirinkus jų optimalią kombinaciją, t.y. 

sumaniai valdant įsipareigojimus, galima padidinti banko pelningumą, o kartu garantuoti ir 

likvidumą. Tačiau reikia pripažinti, kad trumpalaikių įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo 

reguliavimas yra ne tokia veiksminga priemonė likvidumui užtikrinti nei turto valdymas, nors ir ji 

leidžia padidinti banko pelningumą. 

Literatūroje taip pat išskiriama atskira „valdomų įsipareigojimų“ rūšis, t.y. šaltiniai lėšų, 

kurias bankai gali pritraukti padidindami palūkanų normas. Ekonominė valdomų įsipareigojimų 

reikšmė – racionali likvidžiųjų turto, kaip antrinių rezervų, valdymo alternatyva, kai bankai yra 

visada pasirengę nenumatytoms aplinkybėms – nenumatytoms stambių paskolų paraiškoms, 

netikėtam indėlių išėmimui ir pan. 

Dideles pinigų sumas trumpam laikotarpiui galima pasiskolinti tarpbankinėje paskolų 

rinkoje. Tai suteikia galimybę bankui lanksčiai koreguoti trumpalaikius pinigų srautus. Tarpbankinė 

paskolų rinka – tai skolinimosi rinkos dalis, į kurią pritraukiami ir kurioje laikomi laikinai laisvi 

bankų piniginiai ištekliai. Trumpalaikiai tarpbankiniai depozitai ir paskolos trunka nuo vienos dienos 

iki savaitės. Tačiau tarpbankinėje rinkoje efektyvus pinigų perskirstymas galimas tuo atveju, kai 

pinigų kiekis ekonomikoje apskritai yra pakankamas ir likvidumo stoka tėra struktūrinė problema. 

Vadinasi, bankai turėtų žinoti, kad esant dideliam skirtumui tarp pinigų poreikio ir pasiūlos bei 

pasireiškus bendram pinigų trūkumui bankų sistemoje, tarpbankinės paskolos nėra suteikiamos, taigi 

yra bendras kredito nebuvimo pavojus rinkoje. Šiuo atveju atspara tampa centrinis bankas, kuris, 

vykdydamas savo funkcijas, naudojasi šiomis priemonėmis: 

1. komercinių bankų privalomosiomis atsargomis centriniame banke; 

2. atvirosios rinkos operacijomis, kurias centrinis bankas savo iniciatyva atlieka finansų ir 

pinigų rinkoje; 

3. skolinimu arba skolinimusi leidžiant bankams savo iniciatyva pasiskolinti iš centrinio 

banko trumpam terminui arba padėti jame trumpalaikį indėlį pagal objektyvius rinkos 

kriterijus. 
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Įsipareigojimų valdymą banke galima organizuoti kaip savarankišką veiklą, sprendžiant lėšų 

pritraukimo uždavinius. Tačiau svarbu, kad banko investiciniame portfelyje nebūtų lėšų, 

negeneruojančių pelno, išskyrus tą jų dalį, kuri skirta būtinų rezervų formavimui, pritraukti 

kreditinius resursus, būtinus atitinkamiems bankų įsipareigojimams klientams ir operacijoms turtu 

plėsti; garantuoti pelno gavimą išnaudojant pritrauktą kapitalą. Kita vertus, svarbu įvertinti, kokia 

kaina yra pritraukiamos lėšos, kokio termino lėšų reikia. 

 

III.2. Pinigų srautų balansavimas 

 

Pinigų srautų balansavimas yra viena iš svarbiausių likvidumo ir palūkanų normos rizikų 

valdymo priemonių. Jis yra taikomas tais atvejais, kai aktyvų ir skolinių įsipareigojimų grąžinimo 

terminų struktūra sutampa, tačiau tai būna ypatingai retai. Palūkanų pobūdis, taikomas investicijų 

rūšims ir trukmėms, taip pat gali sutapti: fiksuotos palūkanos su fiksuotomis palūkanomis, kintančios 

palūkanos keičiamos periodiškai kintančiomis normomis tomis pačiomis datomis. Tokiais atvejais 

valdomo turto trukmės yra pratęsiamos iki atitinkamų palūkanų charakteristikų. Nuokrypis nuo 

pinigų srautų balanso žymos charakterizuoja visą banko likvidumo padėtį. Bankai daug dėmesio 

skiria pinigų srautų prognozavimui, kiekvieną dieną įvertina likvidžių lėšų poreikį ir turimų 

finansavimosi šaltinių įvairovę. Priežiūros institucija stebi komercinių bankų vykdomą likvidumo 

valdymo procesą. 

Priežiūros institucijoms rekomenduojama atidžiai stebėti finansavimo ir likvidumo riziką, 

kurią finansų įstaigos prisiima skolindamos užsienio valiuta, taip pat bendras jų likvidumo pozicijas. 

Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas likvidumo rizikos daliai, susijusiai su: 

• bet kokiu terminų ir valiutos neatitikimų susidarymu turto ir įsipareigojimų srityse; 

• užsienio rinkų naudojimu valiutų apsikeitimo sandoriams (įskaitant valiutų palūkanų 

normų apsikeitimo sandorius); 

• finansavimo šaltinių koncentracija. 

Prieš tokiai patiriamai rizikai pasiekiant netoleruotiną lygį, priežiūros institucijoms rekomenduojama 

apsvarstyti galimybę apriboti patiriamą riziką, kartu vengiant nevaldomo nusistovėjusių bankų 

finansavimo struktūrų suardymo. 

 

Pinigų srautų balansavimo pranašumai 
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Esant tobulam pinigų srautų balansui, likvidumo spragos yra lygios nuliui. Tais atvejais, kai 

balansinė ataskaita laikui bėgant amortizuojama, neatsiranda jokio lėšų deficito ar pertekliaus. Jeigu, 

be to, ir įsipareigojimo, ir investicijų palūkanų normos yra indeksuojamos tuo pačiu būdu arba jeigu 

jos yra fiksuotos, palūkanų skirtumas negali keistis bėgant laikui. Taip yra fiksuojama pinigų srautų 

bei palūkanų normų raida. 

Pinigų srautų balansavimas nereiškia, kad indėlių trukmė bei apimtis turi būtinai atitikti 

paskolų apimtis ir trukmes. Juos abu lemia banko klientų poreikiai. Bet finansinė skola gali būti 

pakoreguota siekiant pakeisti investicijų terminų struktūrą esant žinomam valdomo turto ir prisiimtų 

įsipareigojimų portfelio grąžinimo grafikui. Pinigų srautų balansavimas gali būti nustatytas 

kiekvienam sandoriui. Pavyzdžiui, paskola gali būti finansuojama tokios pačios apimties skola su 

tokia pat trukme. Nors naujas tokios pačios apimties ir tokio pat termino indėlis gali atsverti naujai 

išduotą paskolą, nėra būtina ir nėra tikslinga balansuoti pinigų srautus pavienio sandorio lygiu. 

Pasiskolinti vien tik išduotos paskolos kompensavimui būtų nenaudinga, o tokia strategija reikalautų 

didelių administravimo sąnaudų. Kita vertus, nėra prasmės to daryti, nes kiekvieną dieną į banką 

patenka nauji indėliai, ir bankas juos investuoja į kurį nors turtą, todėl turi galimybę derinti 

investicijų ir įsipareigojimų trukmes. Pinigų srautų balansavimas yra tinkamiau valdomas, kai banko 

investicijos ir skoliniai įsipareigojimai yra konsoliduoti ir susieti tarpusavyje. 

Vienas iš svarbesnių pinigų srautų rizikos kiekybinio įvertinimo metodų yra rizikos vertės metodika, 

kuri pritaikyta finansinių srautų atvejui: rizikos pinigų srautų (angl. – Cash Flows at Risk, CFaR) 

samprata. Rizikos pinigų srautas – tai mažiausias (arba bankui nepalankiausias – jeigu srautas dviejų 

krypčių) tikėtinas pinigų srautas per tam tikrą laikotarpį, nustatytas su tam tikra tikimybe. Rizikos 

pinigų srauto įvertinimas padeda atsakyti į klausimą, koks yra nukrypimas tarp faktinio ir 

planuojamo pinigų srauto atsižvelgiant į pagrindinių rizikos veiksnių pokyčius. Kitaip tariant, tai yra 

maksimalus galimas pinigų srauto sumažėjimas nuo pinigų srauto vidurkio, nustatytas su tam tikra 

tikimybe (santykinis CFaR). Panašiai, kaip ir rizikos vertė, CFaR yra kvantilis, atitinkantis tam tikrą 

patikimumo lygį α  ir reiškiantis didžiausią pinigų srauto vertės sumažėjimą. Santykinis rizikos 

pinigų srautas gali būti apskaičiuojamas taikant formulę. Tai parametrinis rizikos pinigų srautų 

vertinimo metodas, kurio patikimumo lygis α . Remiantis šiomis formulėmis ir turint pinigų srautų 

tikimybinį skirstinį, galima kiekybiškai įvertinti to pinigų srauto rizikingumą. Atkreiptinas dėmesys, 

kad praktikoje tiesioginis CFaR nustatymo metodas priimtinesnis tirti istorinius duomenis, nustatant 

faktinius CFaR, tuo tarpu parametrinis metodas priimtinesnis (prireikus) prognozuoti CFaR 

kintamumą, t.y. σ. CFaR samprata gali būti sėkmingai pritaikyta priimant valdymo sprendimus. 

Rizikos kiekybinis įvertinimas gali būti taikomas: 
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• atliekant praeities pinigų srautų analizę ir sprendžiant praėjusių laikotarpių įvertinimo 

(palyginimo) uždavinius, 

• atliekant alternatyvių prognozių įvertinimus. Tokiems įvertinimams be kitų taikomas 

matas yra Sharpe‘o rodiklis (angl. - Sharpe Ratio). 

CFaR pinigų srautų rizikos kiekybinio įvertinimo metodas turi tokius pranašumus: 

• jis naudingas tais atvejais, kai negali būti įdiegta patikima rizikos vertės sistema dėl 

reikiamų duomenų neturėjimo; 

• CFaR gali apimti visus pinigų srautus atsižvelgiant į koreliaciją tarp jų; 

• pinigų srautai apima dažniausiai ilgesnius laikotarpius nei rizikos vertės sistemos, todėl 

jais padeda įvertinti ilgalaikes rizikas; 

• CFaR gana paprastai pritaikomi prognozuojant pinigų srautus ir sudarant investicinių 

projektų sąmatas; 

• duomenų rinkimas ir apdorojimas daug paprastesnis ir pigesnis. 

Pagrindiniai trūkumai yra susiję su rizikos vertės metodika apskritai, tačiau CFaR būdinga:  

• CFaR sistemų kūrimas gali pareikalauti daug prielaidų; 

• įtraukia daugiau rizikos veiksnių ir dėl to tampa sudėtingesni imitavimo modeliai; 

• sudėtinga gauti šiems veiksniams atitinkamus istorinius duomenis. 

 

Likvidumo spraga ir palūkanų normos rizika 

 
Nesutampant pajamų ir išlaidų srautams, atsiranda arba teigiamos, arba neigiamos spragos. 

Priklausomai nuo rezultato tokios likvidumo spragos ateityje sukelia finansavimo poreikį arba 

būtinybę investuoti perteklines lėšas. Šie finansiniai sandoriai bus priklausomi nuo palūkanų normų, 

kurių lygis ateityje dabar nėra žinomas, išskyrus atvejus, kuomet yra imamasi investavimo 

apdraudimo (hedžingo) jau investuojant. Tokios likvidumo spragos sukelia palūkanų normų riziką 

dėl neapibrėžto pajamų iš palūkanų lygio arba dėl naujų skolų ar investicijų išlaidų. 

Fiksuotų palūkanų normų atvejais bet kokia likvidumo spraga lemia palūkanų normos riziką 

(taip pat žr. IV.3 poskyrį). Numatomas deficitas bus padengiamas bet kokia palūkanų norma, ir 

numatomas išteklių perteklius bus investuojamas palūkanų norma, kuri šiuo metu nėra žinoma. 

Palūkanų skirtumas tiesiogiai atskleidžia palūkanų normos riziką. Kuomet susiklosto deficitinis 

pinigų srautas, skirtumas mažėja, kai mažėja palūkanų normos. Taigi likvidumo neapsaugojimas ir 

palūkanų normos neapsaugojimas yra tarpusavyje susiję fiksuotų normų kontekste. 
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Kintančių palūkanų normų atvejais nėra poreikio balansuoti likvidumo siekiant išvengti bet 

kokią palūkanų normos riziką (taip pat žr. IV.3 poskyrį). Pirma, jeigu ilgalaikis turtas yra 

finansuojamas trumpalaikėmis skolomis, šis skirtumas nebūtinai nulemtų palūkanų normos riziką, 

kadangi skolų pakeitimas būtų atliktas taikant rinkoje nusistovėjusias palūkanų normas. Jeigu 

investicijų generuojamų palūkanų norma didėtų, nauja skola bankui taip pat kainuotų brangiau. Toks 

sąryšis galioja, jeigu abiem balanso pusėms yra taikomos tos pačios palūkanų normos. Pavyzdžiui, 

investicijos generuojamas pelnas yra indeksuojamas trijų mėnesių LIBOR norma, ir, jeigu skola yra 

indeksuojama vieno mėnesio LIBOR norma, palūkanų normos nekeičiamos tomis pačiomis datomis 

ir tai, kas paminėta aukščiau, nebegalioja. Kita vertus, panašiai galima subalansuoti palūkanų 

pokyčius, nebalansuojant likvidumo. Pavyzdžiui, ilgalaikė paskola su kintančia norma, 

indeksuojama kas tris mėnesius, gali būti padengiama serija trumpalaikių paskolų fiksuotomis 

palūkanomis. Šiuo atveju yra likvidumo rizika už tolimesnio nei trumpalaikio laikotarpio, tačiau nėra 

palūkanų normos rizikos. 

Esant fiksuotoms palūkanų normoms, bet kokia likvidumo spraga taip pat sukelia palūkanų 

normų riziką. Esant kintančioms palūkanų normoms, likvidumo spraga nesukelia jokios palūkanų 

normų rizikos, bet ji sukelia kitokią - likvidumo riziką. Tais atvejais, kai banko balansinėje 

ataskaitoje yra investicijų pozicijos, kurioms būdinga ir fiksuotos, ir kintančios palūkanų normos, 

šios taisyklės negalioja. 

 

III.3. Likvidumo valdymas pasinaudojant centrinio banko pinigų politikos priemonėmis 

 

Skirtinguose centriniuose bankuose atskirų pinigų politikos priemonių svarba buvo ir išlieka 

nevienoda. Tai priklauso nuo daugelio veiksnių: bendro ekonomikos pobūdžio (pereinamoji ar stabili 

rinkos ekonomika), vietos finansų rinkos išsivystymo ir integracijos tarptautiniu mastu, pasirinkto 

valiutos kurso režimo ir pinigų politikos poveikio perdavimo mechanizmo. Vakarų centriniuose 

bankuose atskirų pinigų politikos priemonių svarba per paskutinius tris dešimtmečius pasikeitė. 

Atvirosios rinkos operacijų svarba labai padidėjo, o nuolatinių galimybių ir privalomųjų atsargų 

reikalavimų sumažėjo. Dažnai atvirosios rinkos operacijos yra dominuojanti pinigų politikos 

priemonė, ypač šalyse, kurios reguliuoja nacionalinių pinigų pasiūlą ir palūkanų lygį. Šiuolaikinės 

centrinio banko pinigų politikos priemonės įprastai skirstomos į tris dideles grupes: 
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• Atvirosios rinkos operacijos. Atvirosios rinkos operacijomis centrinis bankas savo 

iniciatyva išleidžia pinigus į vidaus rinką arba išima juos iš apyvartos, atsižvelgdamas į 

rinkos, o ne į pavienio komercinio banko padėtį, ir sudaro komerciniams bankams vienodas 

sąlygas konkuruoti tarpusavyje dėl atitinkamų sandorių su centriniu banku. 

• Nuolatinės galimybės. Nuolatinės galimybės – tai centrinio banko iš anksto nustatytomis 

sąlygomis komerciniams bankams suteiktos galimybės, pastarųjų iniciatyva, sudaryti su 

centriniu banku nacionalinės valiutos ar kito finansinio turto pirkimo, pardavimo arba 

skolinimo ir skolinimosi sandorius. Daugelis centrinių bankų nustato tam tikras skolinimosi 

centriniame banke galimybes kaip papildomą atsparą bankų sistemai likvidumo svyravimų 

atvejais. Skolinimo centriniam bankui galimybės skirtos laikinam likvidumo pertekliui 

absorbuoti. Valiutų valdybos atveju svarbiausia nuolatinė galimybė yra neribotas 

nacionalinės valiutos keitimas fiksuotu kursu į bazinę ir bazinės valiutos į nacionalinę. 

• Privalomosios atsargos. Privalomųjų atsargų reikalavimai - tai centrinio banko reikalavimai 

komerciniams bankams, kad ne mažiau kaip tam tikrą dalį jų apibrėžtų įsipareigojimų dengtų 

likvidus turtas. Minėta dalis vadinama privalomųjų atsargų norma. Įsipareigojimai, kuriems 

taikomi privalomųjų atsargų reikalavimai, vadinami privalomųjų atsargų (apskaičiavimo) 

baze. Privalomosios atsargos skaičiuojamos tam tikram laikotarpiui, per kurį jos turi būti 

laikomos. Privalomosios atsargos laikomos likvidžiausios formos turtu - pinigais komercinio 

banko sąskaitoje centriniame banke. Kartais centriniai bankai į privalomąsias atsargas tam 

tikra dalimi įskaito ir grynuosius pinigus bankų kasose. Centrinio banko sprendimu, 

komerciniai bankai privalomąsias atsargas turi laikyti fiksuota suma arba kaip vidurkį per 

laikymo laikotarpį. Pastarasis būdas šiais laikais dominuoja, nes suteikia komerciniams 

bankams lankstesnio likvidumo valdymo galimybę ir realiai sumažina privalomųjų atsargų 

naštą. 

Privalomosios atsargos, laikomos likvidžiausia turto forma, neabejotinai garantuoja didesnį bankų 

sistemos likvidumą ir atsparumą sukrėtimams, tačiau jos neapsaugo komerciniuose bankuose padėtų 

indėlių, nes pastarųjų įprastai būna gerokai daugiau. Tai buvo pastebėta jau Didžiosios depresijos83 

metais, todėl indėlių apsaugos funkciją laipsniškai perėmė kolektyvinės indėlių draudimo sistemos. 

Pinigų politikos priemonės, kurias taiko centriniai bankai, yra tampriai susijusios su viso 

bankų sektoriaus ir atskiro banko likvidumo ir jo rizikos valdymu. Lietuvoje centrinio banko 

83 Ši finansųkrizė vadinama Didžiąją depresija iš dalies todėl ,kad truko neįprastai ilgai – apytikriai ketverius metus, 
vykusi 1929 – 1933 metais ir apėmusi visas ūkio šakas bei daugelį valstybių. Šią krizę sukėlė devynerius metus (1920 - 
1929 metais) trukęs spartus ir nesubalansuotas ekonomikos augimas bei finansų sistemos kontrolės stoka. 
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atliekamos pinigų rinkos operacijos, esant nepalankioms rinkos sąlygoms, leidžia finansų 

institucijoms suteikti trumpalaikę likvidumo pagalbą. Taip užtikrinamas visos finansų sistemos 

stabilumas. 

Lietuvos bankas mokiems, tačiau turintiems laikinų likvidumo problemų bankams gali teikti 

likvidumo paskolas arba sudaryti su jais tiesioginius VVP atpirkimo sandorius. Tarpbankinių 

atsiskaitymų stabilumui garantuoti centrinis bankas taip pat gali suteikti vienos nakties paskolas. 

 

III.4. Likvidumo valdymas pasinaudojant tarpbankinės rinkos teikiamomis galimybėmis 

 

Bankai pinigų rinkoje skolinasi siekdami formuoti savo paskolų portfelius, vykdyti centrinio 

banko nustatytus atsargų reikalavimus vykdyti, ir skolina laikinai turimą lėšų perteklių. Tokia 

bankams prieinama rinka, kurioje galima realizuoti likvidumo perteklį ar imti paskolą likvidumo 

valdymo tikslais iš kitų bankų, vadinama, tarpbankine rinka. Centriniai bankai dažniausiai nuolat 

skelbia tarpbankinių indėlių, tarpbankinių paskolų ir kitų pinigų rinkos instrumentų palūkanų 

normas, kurios apibūdina tarp bankų sudarytus sandorius. Taip pat bankai dalyvauja kaip dileriai ir 

brokeriai tarpininkaudami įvairių finansinių priemonių rinkoje. Pavyzdžiui, palūkanų normos 

išvestinių finansinių instrumentų atveju viena sandorio šalis beveik visada yra bankas. Taip yra 

todėl, kad bankai dažniausiai turi gerą prieigą prie rinkos, pažintis su kitais bankais, informacines 

sistemas, suteikiančias galimybes nuolat gauti pačios aktualiausios informacijos. Be to, bankai turi 

pakankamus finansinius išteklius ir reputaciją, kuri nulemia finansų institucijos rizikingumo 

įvertinimą rinkos dalyvių tarpe. 

Vyriausybė irgi yra svarbus pinigų rinkos dalyvis. Vienas iš pagrindinių pinigų rinkos 

instrumentų daugelyje šalių yra trumpalaikiai vyriausybės arba iždo vertybiniai popieriai, kitur dar 

vadinami tiesiog iždo instrumentais. Lietuvoje platinami iždo vekseliai – fiksuoto pajamingumo 

skolos vertybiniai popieriai, kurių trukmė siekia iki vienerių metų (3, 6 ar 12 mėnesių). Leisdama 

savo vertybinius popierius, vyriausybė pritraukia nemažai lėšų. Bankai yra vieni iš pagrindinių 

investuotojų į iždo VP, todėl iždo VP yra svarbus bankų likvidumo palaikymo šaltinis, nes rinkoje iš 

esmės nėra likvidesnių litais denominuotų instrumentų. Vyriausybės vertybiniai popieriai yra 

valstybės skolos dalis. 

Įprastai didžiausi Lietuvos bankai iki 11 val. ryto šalies laiku teikia centriniam bankui 

siūlymus, už kiek jie norėtų skolintis tarpbankinėje rinkoje. Centrinis bankas atmeta didžiausią ir 

mažiausią siūlymus, o iš likusių atitinkamo termino palūkanų normų apskaičiuojamas aritmetinis 

 176 



vidurkis: 1 nakties, 1 savaitės, 2 savaičių, 1 mėnesio, 3 mėnesių, 6 mėnesių ir 1 metų tarpbankinės 

palūkanų normos: 

• VILIBOR (angl. Vilnius Interbank Offered Rate) – vidutinės tarpbankinės palūkanų 

normos, kuriomis Lietuvoje veikiantys bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų 

kitiems bankams litais. VILIBOR apskaičiuoti naudojamos minėtų terminų ne mažiau 

kaip 5 bankų skelbiamos palūkanų normos. Šie bankai turi atlikti operacijas tarpbankinėje 

indėlių ir paskolų rinkoje ir būti svarbiausiais jos dalyviais.  

• EURIBOR (angl. Euro Interbank Offered Rate) – vidutinės Europos tarpbankinės rinkos 

palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų kitiems 

bankams eurais. Skaičiuoja Europos bankų asociacija (European Banking Federation). 

Fiksuojamos kiekvieną darbo dieną, 11 val. ryto. Skaičiuojamos ir skelbiamos 1 savaitės, 

2 savaičių, 1 mėnesio, 2 mėnesių, 3 mėnesių, 4 mėnesių, 5 mėnesių, 6 mėnesių, 7 

mėnesių, 8 mėnesių, 9 mėnesių, 10 mėnesių, 11 mėnesių ir 1 metų EURIBOR.  

• LIBOR (angl. London Interbank Offered Rate) – vidutinės tarpbankinės rinkos palūkanų 

normos, kuriomis apskaičiuoja ir skelbia Britų bankų asociacija (BBA – British Bankers 

Association) kartu su „Reuters“ agentūra kiekvieną darbo dieną (pagal Jungtinės 

Karalystės darbo dienų kalendorių). Palūkanų normos, pagal kurias apskaičiuojamos 

LIBOR normos, fiksuojamos 11 val. Londono laiku. LIBOR atskirai nustatomas 

pagrindinėms pasaulio valiutoms.  

 

Tačiau bankų galimybės valdyti likvidumo riziką tarpbankinės rinkos teikiamomis 

galimybėmis priklauso nuo šios rinkos būklės. Tarpbankinėms rinkoms yra būdingas nemenkas 

įvairios trukmės palūkanų normų kintamumas, kurį lemia įvairūs ir pinigų rinkos, ir privalomųjų 

atsargų centriniame banke apimtis, ir makroekonominiais veiksniai. Nagrinėjant lito tarpbankinės 

rinkos funkcionavimą valiutų valdybos sąlygomis, ją įprasta lyginti su euro zonos tarpbankine rinka, 

kuriai būdinga tai, kad palūkanų normas reguliuoja ir ribines skolinimosi eurais sąnaudas nulemia 

Europos centrinis banko pinigų politika. Valiutų valdybos sąlygomis, kuomet nacionalinės valiutos 

kursas yra tvirtai susietas su bazine valiuta, centrinis bankas, neribotai supirkdamas ir parduodamas 

bazinę valiutą, užtikrina pinigų pasiūlos ir paklausos atitiktį, bet neturi tiesioginių priemonių 

reguliuoti palūkanų normas ir palaikyti žemą jų kintamumą. Lito tarpbankinė rinka veikia 

savireguliacijos principu, ji nebuvo pakankamai didelė ir reguliari, kad iki 2008–2009 m. krizės, jai 

vykstant ir pokriziniu laikotarpiu būtų lėmusi ribines skolinimosi litais sąnaudas. Šalyje 
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dominuojančios užsienio bankų grupės, kuriose likvidumo valdymas yra gana centralizuotas, mažino 

lito tarpbankinės rinkos svarbą perskirstant kredito išteklius. Ekonominio pakilimo metu, kai lito 

kurso rizika, rinkos dalyvių vertinimu, buvo nereikšminga, ribines skolinimosi litais sąnaudas lėmė 

užsienio bankų skolinimo šalies bankams eurais palūkanų normos. Nuo 2007 m., padidėjus 

nepasitikėjimui lito kurso stabilumu, bankai paskolas ir kitas investicijas litais siekė padengti litų 

ištekliais. Kadangi tarpbankinė ir kitos didmeninės lito rinkos buvo ribotos, pagrindiniu bankų 

ramsčiu tapo mažmeninė indėlių litais rinka, dėl ko buvo padidėjusi visų trukmių indėlių litais 

palūkanų norma. 

Kai kuriose Vidurio ir Rytų Europos šalyse su bankų skolinimo veikla įprastai siejama 

finansavimo ir likvidumo rizika yra didesnė dėl to, kad vyrauja skolinimas užsienio valiuta. Šiose 

šalyse finansavimo rizika padidėjo dėl to, kad patys bankai vis daugiau skolinosi didmeninėse 

rinkose ir iš savo patronuojančiųjų bankų, o ne rėmėsi mažmeniniais indėliais. Tai gerokai padidino 

vietos bankų priklausomybę nuo užsienio kapitalo ir netgi kai kurių šalių jautrumą pokyčiams 

užsienio rinkose. Ypač kai kurių Vidurio ir Rytų Europos šalių bankų priklausomybė nuo 

finansavimo grupės viduje gali kelti didelę riziką tais atvejais, kai patronuojantieji bankai steigiami 

nuolat fiskalinių problemų turinčiose šalyse. Dėl patronuojamųjų finansų institucijų ir filialų 

galimybės gauti lėšų iš patronuojančiosios įstaigos ir su tuo susijusių sąnaudų valstybės skolos rizika 

buveinės šalyje gali persimesti ir į tas Vidurio ir Rytų Europos šalis, kuriose jie įsteigti. Todėl būtina 

finansavimą atsargiai planuoti (pavyzdžiui, parengiant finansavimo planus), kad išplitimo į 

priimančiąsias šalis rizika būtų kaip galima mažesnė. 

Tais atvejais, kai bankai pradeda naudoti indėlius nacionaline valiuta paskoloms užsienio 

valiuta finansuoti, pasinaudodami apsikeitimo sandorių rinka, atsiranda naujas finansavimo 

likvidumo rizikos šaltinis (ypač Vengrijoje ir Lenkijoje). Vengdami atviros užsienio valiutos 

pozicijos, šio regiono bankai vykdė indėlių nacionaline valiuta ir užsienio valiutos lėšų apsikeitimo 

sandorius, daugeliu atvejų pasirinkdami trumpalaikio reinvestavimo riziką. Kai obligacijų ir 

apsikeitimo sandorių rinkose prasidėjo finansinė sumaištis ir jos išseko, bankams buvo sunku 

reinvestuoti savo trumpalaikius užsienio valiutos apsikeitimo sandorius. Be to, nuvertėjant 

nacionalinėms valiutoms, šalies bankams teko prisiimti didesnius užstato vertės išlaikymo 

reikalavimus (depozito reikalavimus) vykdant apsikeitimo sandorius, todėl didėjo jų užsienio 

valiutos poreikis. Šios finansavimo likvidumo rizikos, atsirandančios dėl dalyvavimo apsikeitimo 

sandorių rinkose, pasekmes švelnino centriniai bankai, kurie įdiegė apsikeitimo sandorių 

finansavimo linijas ir kitas skolinimo galimybes, kad kritiniais atvejais vietos bankai galėtų gauti 

užsienio valiutos, ir patronuojantieji bankai, kurie finansavo patronuojamųjų bankų užsienio valiutos 
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apsikeitimo sandorius, galėtų sumažinti finansavimo rizikos padengimo poreikį. Kai kuriais atvejais 

centrinių bankų priemonių nepakako ir teko pasinaudoti TVF, ECB ir Šveicarijos nacionalinio banko 

paskolomis, kredito ir apsikeitimo sandorių finansavimo linijomis. 
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IV skyrius. Rinkos rizikos valdymas 

 

Nuolat besikeičianti ekonominės veiklos aplinka ir finansų rinkų kintamumas yra viena iš 

svarbiausių priežasčių atsirasti rizikai ir rizikos valdymo poreikiui apskritai. Rinkos rizika yra 

praradimų galimybė, atsirandanti dėl nepalankių rinkos kainų (finansinių instrumentų kainos) ar 

normų (palūkanų normos ar valiutos kurso) pokyčių. Rinkos rizika gali būti suskirstyta į palūkanų 

normos, kapitalo kainos, valiutos keitimo kurso rizikas ir prekės kainos riziką, priklausančią nuo to, 

ar rizikos veiksnys yra palūkanų norma, vertybinio popieriaus kaina, ar koks nors kitas turtas. 

Rinkos rizika Baselio II-ajame susitarime vadinama rizika tokių nuostolių, kurie gali atsirasti 

balansiniuose ir nebalansiniuose straipsniuose dėl rinkos kainų pokyčių. Vertinant kapitalo poreikį 

pagal Baselio II-ąjį susitarimą dėl kapitalo pakankamumo rinkos rizikos subjektai yra: 

• palūkanų normų rizikai jautrūs instrumentai banko investiciniame portfelyje; 

• nuosavybės vertybiniai popieriai banko investiciniame portfelyje; 

• valiutų kursų rizika visiems banko balanso straipsniams; 

• turto (žaliavų) kaina visiems banko balanso straipsniams. 

Išvestinių finansinių priemonių, sudarytų palūkanų normų atžvilgiu, ir nuosavybės vertybinių 

popierių rinkos rizikos kapitalo poreikis skaičiuojamas nuo banko teisingai įvertintų investicinio 

portfelio straipsnių verčių. Valiutų kursų ir turto kainų rizika vertinama atsižvelgiant į suminę 

kiekvienos valiutos ar turto pozicijos vertę. Supaprastintai rinkos ir jo pokyčių rizikos poveikį banko 

valdomo turto vertei galima pavaizduoti tokia iliustracija. 

Rinkos rizikos vertė, neįvertinus likvidumo rizikos, gali atrodyti mažesnė, t.y. būti 

nepakankamai įvertinta, ir neparodyti realios padėties nei turėtų būti visas rizikas apimanti rizikos 

vertė. 
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27 paveikslas. Tipinė rinkos rizikos poveikio banko investuotam turtui ir įsipareigojimams 
schema 

 
Šaltinis: sudaryta autorių. 

Rinkos rizika susideda iš dviejų dalių: bendrosios ir nesisteminės rizikos, kurios turi didelę 

reikšmę diversifikuojant vertybinių popierių portfelį, ir jų paskirstymas yra svarbus vertinant 

vertybinį popierių kaip rizikos paskirstymo įrankį: 

• Bendroji rizika (dar vadinama sistemine rizika) atsiranda dėl bendrų rinkos tendencijų, 

kurios veikia vertybinių popierių kainas, tokių kaip infliacija, valiutų kursai, palūkanų 

normos, politinis nestabilumas ir pan. Ši rizika nėra specifinė kuriai nors kompanijai ar 

sektoriui, sisteminės rizikos neįmanoma sumažinti ar panaikinti taikant diversifikaciją. Tai 

rizika, kurią investuotojai privalo prisiimti ir bandyti prisitaikyti. 

• Nesisteminė rizika (dar vadinama specifine rizika) specifinė įmonei, sektoriui, rinkai, 

ekonomikai ar šaliai ir jos esminis bruožas yra tai, kad ji gali būti sumažinama 

diversifikacijos pagalba. 

Kapitalo poreikis rinkos rizikai pagal Baselio II vertinamas nustatant specifinės rizikos 

kapitalo poreikį bei bendrosios rinkos rizikos kapitalo poreikį pagal kiekvieną straipsnį. Specifinė 

rizika apima visus instrumentus ir apskaičiuojama nepriklausomai nuo to, ar konkreti pozicija yra 

ilga, ar trumpa. Bendros rinkos rizikos įverčiai gali perdengti vieni kitus priklausomai nuo to, ar 

pozicija ilga, ar trumpa. Specifinė rizika įvertinama taikant reitingus: nuo 0% (vyriausybės 

vertybinių popierių) iki 12% (reitingas žemiau BB-) nuo tų pozicijų vertės. Bendroji rinkos rizika 

vertinama dviem metodais (taip pat žr. IV.3 poskyrį): 

• termino (angl. – maturity); 

Rinkos rizika 

 
Palūkanų normos priemonių ir su 

nuosavybės VP susijusi rizika 

Bendroji rizika Specifinė rizika 

Prekybinė knyga 

 
Prekybinių 

pozicijų rizika 
Užsienio valiutos 

rizika 

Visos banko pozicijos 
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• trukmės (angl. – duration). 

Abiem metodais skaičiuojant yra privalomi šie principai: imama bendra ilga ar trumpa pozicija 

visam portfeliui; vertinami vertikalūs nesutapimai; vertinami horizontalūs nesutapimai; opcionų 

įvertinimui atskiras kriterijus. 

Rinkos rizikai vertinamas kapitalo poreikis pagal Baselio II rekomendacijas gali būti 

skaičiuojamas ir taikant vidinius modelius, kurie turi būti patvirtinti bankų priežiūros institucijos, 

taip pat atitikti keliamus patikimumo bei visos rizikos matavimo sistemos kokybės reikalavimus. 

Baselio II standartų rinkinyje nustatyti keturi rinkos rizikos veiksniai, į kuriuos turi būti 

atsižvelgiama, ir jiems vertinamas kapitalo poreikis: 

• palūkanų normų rizika kiekvienai esamai banke valiutai; 

• valiutų kainų (aukso taip pat) rizika kiekvienai banke esančiai valiutai; 

• nuosavybės vertybinių popierių kainų rizika; 

• turto (žaliavų) kainų rizika; 

Bankų vidiniai modeliai, kuriais vertinamas kapitalo pakankamumas rinkos rizikai, yra pagrįsti 

rizikos vertės metodologija ir turi atitikti tokius reikalavimus: 

• rizikos vertė turi būti suskaičiuota dienos laikotarpiui; 

• turi būti naudojamas 99% pasikliautinumo intervalas; 

• skaičiuojant rizikos vertę turi būti naudojami mažiausiai vienų metų istoriniai duomenys; 

• atsižvelgdami į savo techninius ir žmogiškuosius išteklus bankai gali patys pasirinkti, 

kaip apskaičiuoti rizikos vertę - pagal variacijos - kovariacijos matricas, simuliacijas, 

pagrįstas istoriniais duomenimis ar taikydami Monte Carlo metodą; 

• modeliuose turi būti įvertinamos empirinės koreliacijos; 

• ir kt. 

Trečiame ir ketvirtame Baselio II-ojo susitarimo dėl kapitalo pakankamumo skyriuje pateikiami 

komercinių bankų priežiūros proceso ir rinkos disciplinos pagrindiniai kriterijai siekiant užtikrinti 

pagrindinį tikslą – bankininkystės ir viso finansų sektoriaus kiekvienoje šalyje stabilumą ir 

patikimumą. 

 

IV.1. Rizikos vertė VaR 
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Finansų rinkose susiduriama su daugeliu rinkoje vyraujančių rizikų: užsienio valiutos kurso, 

akcijų kainų, palūkanų normų, taip pat – koreliacijos tarp skirtingų rinkos veiksnių svyravimų ir t.t., 

kurios apibendrintai vadinamos rinkos rizika. Rinkos rizika (angl. market risk) – tikimybė, kad 

rinkos kintamieji – palūkanų norma, valiutos kursas, nuosavybės vertybinių popierių, biržos prekių 

kainos – pasikeis taip, kad bankas dėl sudaryto sandorio patirs nuostolių. Rinkos rizika – tai rizika, 

kad kainų ir/ar palūkanų normų pokyčiai rinkoje sumažins banko atvirų pozicijų vertę. Rinkos rizikai 

yra jautrios visos rinkos kainą turinčios finansinės priemonės – valiutų keitimo sandoriai, 

palūkaninės finansinės priemonės, nuosavybės vertybiniai popieriai, biržos prekės bei aukščiau 

išvardintų priemonių pagrindu sudarytos išvestinės finansinės priemonės. Rinkos rizika atsiranda dėl 

finansinio turto ir įsipareigojimų kainų pokyčių. Ji gali būti nusakyta dvejopai: 

• absoliučioji rizika, matuojama potencialiais nuostoliais, išreikštais pinigais. Šiuo atveju 

rizika vertinama pagal bendrojo pelno svyravimus. 

• santykinė rizika, matuojama pagal kontrolinį indeksą. Šiuo atveju rizika įvertinama pagal 

nuokrypį nuo indekso. Ypatingai ši rizika išauga didėjant prekybos apimtims ir jos 

svyravimams. Taip pat rinkos riziką gali lemti didėjantis įmonių akcijų rinkos 

nepastovumas. Tai ypač aktualu investicinėms institucijoms. 

Poreikis valdyti rinkos rizikas yra pripažįstamas ir pačių rinkos dalyvių, ir finansų rinkos 

reguliuotojų. Tradiciškai bankai pagrindinį dėmesį skirdavo kredito rizikai – pagrindinei banko 

rizikos rūšiai. Tačiau XXI amžiuje finansų rinkos iš esmės pakito, nes pasikeitė rinkos struktūra, 

rinka žymiai išsiplėtė ir apyvartų, ir naujų finansinių priemonių rūšių požiūriu, atsirado naujų rizikų 

rūšių 

Pagrindinės rinkos rizikos yra palūkanų normų, valiutos kursų ir akcijų kainų rizikos. Banko 

vadybininkai paskirsto rinkos riziką tarp struktūrinių lygių nustatydami rizikos apribojimus pozicijos 

dydžiui, maksimaliam nuostoliui, portfelio diversifikacijai bei imdamasi rizikos mažinimo 

priemonių. Tokia rizika yra valdoma atliekant kasdienį pozicijų vertinimą rinkos verte, limitų 

kontrolę bei teikiant reguliarias ataskaitas. Dažniausiai pagrindinę rinkos riziką komerciniai bankai 

patiria iš turimo skolos vertybinių popierių portfelio. Komerciniai bankai palūkanų normos pokyčių 

rizikai valdyti dažnai naudojasi akcijų ateities ar pasirinkimo sandoriais. 

Jautrumo analizės metodas. Jautrumas S yra pajamų, pozicijos ar portfelio rinkos vertės pokytis 

(∆MV), kintant atsitiktiniam rinkos parametrui, pvz. valiutos kursui ∆x: 

x
MVS
∆

∆
=        (12) 

 183 



Taikant jautrumo analizės metodą gaunama tik apytikrė reikšmė, kadangi rinkos vertės pokytį 

galima apskaičiuoti tik esant mažam parametro x pokyčiui. Apytikrį jautrumo vertinimą lemia ir tai, 

kad įvairių sandorių ar pozicijų jautrumai to paties rinkos parametro atžvilgiu yra sudedami. 

Įvertinant skirtingų rinkos parametrų jautrumus kiekvienas atvejis yra grindžiamas prielaida, kad 

vieno parametro reikšmė keičiasi vienu vienetu. Visų jautrumų svyravimas reiškia, kad visi 

parametrai kinta vienu metu. Bendruoju atveju toks rizikos matavimas gali būti per griežtas, nes 

aišku, kad visi parametrai tik išskirtiniais atvejais keičiasi tuo pačiu metu ir tokiu pat dydžiu. Todėl 

vienas svarbiausias šio metodo trūkumų – matuojant riziką nėra atsižvelgiama į atskirų sandorių, 

pozicijų ar rinkos parametrų koreliaciją. 

Scenarijų modeliavimo metodas. Šiuo metodu galima įvertinti kiekvieno galimo scenarijaus kelių 

pozicijų ar rinkos parametrų pokyčius remiantis pasirinkta tikimybe. Be to, pokyčiai įvertinami 

atsižvelgiant į jų tarpusavio priklausomybę (koreliaciją). Scenarijumi gali būti kiekvienas 

pakankamai tikėtinas įvykis ar būsena, kuri gali paveikti keletą rinkos parametrų ar pozicijų vienu 

metu. Scenarijai gali būti pasirenkami paprastai arba atrenkami statistiškai, remiantis istorinių 

duomenų apie parametro pokyčių analize, taip pat prognozuojant, kaip parametras gali kisti kintant 

konkrečioms aplinkybėms. Scenarijus pasirenkamas remiantis tikimybe, kad jis įvyks per pasirinktą 

laikotarpį. Modeliuojant scenarijus yra svarbu atsižvelgti į pozicijų tarpusavio sąryšius ir 

priklausomybe. Šios priklausomybės dažnai nustatomos taikant koreliacijos koeficientus, kurie 

nusako, kokiu lygiu vieno veiksnio ar pozicijos pokytis priklauso nuo kito. Taikant koreliacijos 

koeficientą galima įtraukti kelias pozicijas į vieną rizikos analizę. Atskirų pozicijų koreliacijos lygis 

parodo rizikos padengimo ar diversifikavimo laipsnį. Tačiau scenarijų modeliavimo metodas yra 

gana subjektyvus, kadangi ekspertas, vertinantis tam tikrą riziką, gali turėti individualų supratimą 

apie aplinkos sąlygas, gali nuspręsti, kad tinkamesnis ir/arba labiau tikėtinas yra kitoks scenarijus. 

Rizikos matavimas keičiasi pasirinkus kitokį scenarijų ir kitokią subjektyvią tikimybę, todėl 

nepaisant šių modelių paplitimo, juos dažnokai sudėtinga interpretuoti ir pagrįsti. 

 

IV.1.1. Rizikos vertės VaR samprata 
 

Rinkos rizikos valdymo tikslais patogu turėti tokį universalų rizikos matą, kuris vertintų 

daugumą atsirandančių rinkos rizikos rūšių ir būtų lengvai interpretuojamas. Daugumos valstybių 

teisės aktai vertybinių popierių prekybos rizikos apribojimus nurodo kaip nuostolių pasiskirstymo 
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percentilius. Jau nuo 1990 m. plačiausiai taikomu rinkos rizikos vertinimo modeliu tapo rizikos 

vertė. Rizikos vertės koncepcija gimė J.P. Morgano kompanijoje, kai buvęs jos vykdantysis 

direktorius Dennis Weatherstone inicijavo valdybai rengimą ataskaitos, kuri rodytų maksimalius 

numatomus nuostolius ir kurioje nebūtų sudėtingų statistinių skaičiavimų. Mokslininkų komanda 

gavo sprendimą, kurį pavadino Value at Risk. Ši ataskaita buvo pateikiama kiekvieną dieną 16 val. 

15 min., todėl žinoma 415 Report vardu84. Rizikos vertė – didžiausias nuostolis, kurį galima patirti 

per tam tikrą laiką, esant normalioms rinkos sąlygoms bei tam tikrai tikimybei. Pavyzdžiui, banko 

prekybinio portfelio dienos rizikos vertė, lygi 0,5 mln. eurų, kai pasikliovimo tikimybė – 99%., 

reiškia, kad esant normalioms rinkos sąlygoms tik 1% atvejų dienos nuostolis viršys 0,5 mln. eurų. 

Formalizuojant rizikos vertės apibrėžimą, galima taip perfrazuoti: rizikos vertė apibūdina tam tikro 

laikotarpio prognozuojamo prekybinio portfelio pelno (nuostolio) tikimybinio pasiskirstymo 

procentilį. Tarkime, kad c - pasikliovimo tikimybė. Rizikos vertė atitinka α pasikliautinumo lygio 

prekybinio portfelio pelno (nuostolio) tankio funkcijos ribojamos kairiosios dalies pasikliovimo 

tikimybę (žr. 28 paveikslą).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 Išsamiau apie tai žr. Samajdar, A. Testing Value at Risk Models for Foreign Exchange Trading Positions. Research 
Paper, 2001. 
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28 paveikslas. VaR ir ekonominis kapitalas 

  
Šaltinis: sudaryta autorių. 

 

Tarkime, kad f - prekybinio portfelio grąžos tikimybinio tankio funkcija. Tuomet rizikos 

vertę galima apskaičiuoti taikant formulę 

∫
∞−

=
VaR

dxxf )(α .     (13) 

Yra trys su rizikos verte susiję matai: 

a) santykinė rizikos vertė. Santykinė rizikos vertė rodo santykinę riziką lyginant su tam tikru iš 

anksto apibrėžtu etalonu (angl. benchmark), pavyzdžiui, S&P 500 indeksu. Santykinės rizikos 

vertės matas yra svarbus daugeliui institucinių investuotojų, kurių veiklos rezultatai lyginami 

su tiksliniu etalonu. Tarkime, kad investicijų vadybininkas kaip etaloną naudoja S&P 500 

indeksą. Jeigu jo valdomų investicijų portfelis padidėtų 5%., kai indeksas padidėtų 6%, būtų 

galima teigti, kad jis pasiekė 1% punktu prastesnius rezultatus nei indeksas. Taigi santykinė 

rizikos vertė rodo, kiek kartų per tam tikrą laikotarpį portfelio nuostolis viršytų etaloną, esant 

normalioms rinkos sąlygoms bei tam tikrai tikimybei; 

b) ribinė rizikos vertė. Ribinė rizikos verte parodoma, kiek tam tikra pozicija padidina portfelio 

riziką, t.y. kiek pasikeistų portfelio rizikos vertė, jeigu tam tikra pozicija būtų likviduota. 

Vidurkis 

α = 99% 

D
až

ni
s 

Atidėjiniai       Pelnas Netikėti nuostoliai 
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Ribinė rizikos vertė gali būti apskaičiuota ir absoliučiai, ir santykinei rizikos vertei. Taigi ji 

gali atskleisti didžiausios rizikos šaltinius portfelyje; 

c) prieaugio rizikos vertė. Prieaugio rizikos vertė yra susijusi su ribine rizikos verte. Ribinė 

rizikos verte apibrėžiami portfelio rizikos skirtumai likviduojant tam tikrą portfelio poziciją, o 

prieaugio rizikos verte nustatomas nedidelio tam tikros portfelio pozicijos pokyčio poveikis. 

Taigi prieaugio rizikos vertė gali padėti nustatyti santykinį rizikos pokytį. 

Viršutinis potencialių nuostolių pasiskirstymo percentilis vadinamas rizikos verte ir žymimas VaR. 

Šis rodiklis taikomas siekiant išmatuoti potencialių ekonominių nuostolių rizika. Jo rezultatas – 

investicijų portfelio potencialių nuostolių dėl rinkos kainų pokyčio kiekybinis įvertinimas tam tikru 

laikotarpiu esant duotai tikimybei. Taikant VaR metodą įvertinama valiutos kurso, palūkanų normos, 

akcijų kainos, biržos prekių kainos rizika, tačiau neatsižvelgiama į likvidumo ir staigių rinkos 

pokyčių riziką. Vienas iš svarbiausių šio mato pranašumų yra tai, kad taikant VaR matą galima 

tiksliau diversifikuoti riziką ir išlaikyti veiksmingą rizikos valdymo procesą finansų institucijoje, taip 

pat – tiksliau nustatyti kapitalo poreikį rinkos rizikai padengti. Sutrumpintai jis žymimas VaR ir 

reiškia galimą didžiausią investicijų praradimą R per tam tikrą laikotarpį, esant fiksuotai nepalankių 

įvykių tikimybei α: 

α≤> )( VaRRP ;      (14) 

čia: α - patikimumo lygmuo, kuris dažniausiai pasirenkamas lygus 0,95 ar 0,99. Investicijų 

praradimo mastas R suprantamas kaip neigiamas pirkimo P0 ir pardavimo kainų P1 skirtumas: R = –

(P1 – P0). VaR modelis yra statistinis modelis, kurį taikant išmatuojama potenciali ekonominių 

nuostolių rizika. VaR modelio rezultatas – finansinių priemonių portfelio potencialių nuostolių dėl 

rinkos kainų kitimo kiekybinis įvertinimas tam tikru laikotarpiu su tam tikra tikimybe. Taikant VaR 

modelį, įvertinama užsienio valiutos kurso, palūkanų normos, nuosavybės vertybinių popierių 

kainos, biržos prekių kainos rizika. Taikant VaR modelį, galima tiksliau diversifikuoti riziką ir 

išlaikyti veiksmingą rizikos valdymo procesą banke. Rizikos vertė – finansinių priemonių portfelio 

galimų nuostolių dėl rinkos kainos kitimo kiekybinis įvertinimas tam tikru laikotarpiu su tam tikra 

tikimybe. Pagal apibrėžimą VaR yra atitinkamas nuostolių skirstinio percentilis, t.y. esant tam tikram 

pasikliovimo lygmeniui α, portfelio VaR yra toks mažiausias pinigų kiekis, kad su tikimybe α 

nuostoliai bus ne didesni nei VaR. Svarbiausi šio rizikos mato parametrai yra praradimo tikimybė ir 

stebimo laikotarpio trukmė. Šiais parametrais nusakomas investicijų portfelio raidos nepalankus 

scenarijus, o finansų institucijų atsparumo galimiems įvairios prigimties šokams tikrinimas 

vadinamas testavimu nepalankiomis sąlygomis (angl. stress testing). Šį matą efektyvu taikyti, kai 
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riziką įtakojantys veiksniai yra pasiskirstę normaliai (arba lognormaliai). VaR priklauso nuo tokios 

prieinamos informacijos ir problemų, kurias reikia spręsti: 

• kokios egzistuoja tikėtinos vidinės rizikos rūšys ir kaip jas matematiškai įvertinti; 

• kokios egzistuoja tikėtinos išorinės rizikos rūšys ir kaip jas matematiškai įvertinti; 

• ar šios rizikos rūšys tarpusavyje koreliuoja, ir, jei taip, ar galima tokią koreliaciją 

įvertinti. 

Jei tokios rizikos rūšys yra susijusios, tuomet atsiranda galimybė skaičiuojant VaR, šį rodiklį 

pervertinti, jei tokios koreliacijos būtų ignoruojamos. Praktiniuose taikymuose tokios koreliacijos 

ignoruojamos siekiant supaprastinti skaičiavimus ir laikantis taip vadinamo konservatyvumo 

principo vertinant riziką. Kaip ir kiti sėkmingai praktikoje įsitvirtinę rizikos matai, VaR yra 

supaprastintas realios rizikos matas ir turi keletą trūkumų. Nepaisant to, šis matas jau tapo 

standartine priemone vertinant riziką, kuria remiantis gali būti išvystyti kiti rizikos vertinimo 

metodai. VaR gali būti taikomas tokiais tikslais: 

• kaip verslo vienetų, klientų ar produktų grupių rizikos matas; 

• kaip limitų atskiriems finansų institucijos skyriams ar tarpininkams, nustatymo matas; 

• kaip pasiektų rezultatų, įvertintų atsižvelgiant į prisiimamą rizikos lygį nustatymo matas. 

 

IV.1.2. Rizikos vertės VaR modeliavimas 
 
Rizikos vertės praktinio taikymo sritys ir pripažinimas. Rizikos vertės pagrindinė paskirtis – 

valdymo informacija. Tai apibendrintas rizikos matas agreguotame portfelio kontekste. Taigi ji gali 

inicijuoti reikiamų sprendimų priėmimą, siekiant išvengti nuostolių. Rizikos vertė rodo ir kapitalo, 

būtino rinkos rizikai padengti, poreikį. Tai daro ją pritaikomą finansinių institucijų veiklos 

reguliavimo tikslams. 1996 m. Baselio bankininkystės priežiūros komitetas, toliau plėtodamas 1995 

metais sukurtą konsultacinį dokumentą „An Internal Model Based Approach to Market Risk Capital 

Requirements“85, leido taikyti vidinius rizikos vertinimo modelius: rizikos vertės modelis, kapitalo, 

būtino rinkos rizikai padengti, poreikiui įvertinti, vykdant kapitalo pakankamumo normatyvą. 

Baselio komitetas siūlo 99%. pasikliovimo tikimybę bei 10 dienų (dviejų savaičių) laikymo 

laikotarpį. Kaip kapitalo poreikio nustatymo įrankis, rizikos vertė gali būti priskirta ir nuosavam 

banko kapitalui, ir kapitalo kaštams. Šiame kontekste rizikos vertė gali būti naudojama kaip ribotų 

išteklių paskirstymo įrankis. Rizikos vertė gali būti taikoma kaip verslo vienetų, klientų ar produktų 

85 Išsamiau žr. Basel Committee on Banking Supervision. An Internal Model Based Approach to Market Risk Capital 
Requirements, April 1995, http://www.bis.org/publ/bcbs17.pdf. 
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grupių rizikos matas; limitų atskiriems skyriams ar valiutų dileriams nustatymo įrankis; pasiektų 

rezultatų, įvertintų atsižvelgiant į rizikos lygį, nustatymo matas. Jis gali nulemti dilerių motyvacijos 

sistemos gaires. Taigi rizikos vertės modelio praktinio taikymo sritis yra plati. Svarbu mokėti jį 

tinkamai naudoti bei teisingai pritaikyti konkrečiose situacijose. 

 
Rizikos vertės apskaičiavimo metodai. Rizikos vertės nauda visų pirma priklauso nuo taikomų 

skaičiavimo metodų kokybės ir tikslumo. Sprendimas pasirinkti rizikos vertės skaičiavimo metodą 

gali būti priimamas taikant tris kriterijus: konservatyvumo, tikslumo, efektyvumo. Rinkos 

reguliuotojams rūpi ne tik skaičiavimo metodų tikslumas, bet ir konservatyvumo lygis, susijęs su 

apskaičiuotomis rizikos vertėmis. Finansų institucijoms ypač rūpi skaičiavimo metodų efektyvumas. 

Jų tikslas – pasirinkti tokį metodą, kuris atitiktų kapitalo, būtino rinkos rizikai padengti, poreikį ir 

būtų gana konservatyvus, kad patenkintų rinkos reguliuotojų reikalavimus, kartu leistų tą kapitalo 

poreikį sumažinti. Žinomi trys rizikos vertės apskaičiavimo metodai:  

1. Variacijos - kovariacijos, kuris yra parametrinis. Šios metodų grupės variantai pagrįsti 

prielaida, kad rinkos rizikos veiksniai yra pasiskirstę pagal normalųjį pasiskirstymo dėsnį. 

Literatūroje dažniausiai minimi keturi šios metodų grupės variantai: 

• Portfelio normalusis. Šiuo metodu rizikos vertė apskaičiuojama taikant formulę 

tVaR pασ= ,     (15) 

čia α – konstanta, apibrėžianti standartinio normaliojo pasiskirstymo dėsnio vienpusį 

pasikliovimo lygmenį; σp – prekybinio portfelio pelno (nuostolio) metinis vidutinis 

standartinis nuokrypis; t – momentas, kuriuo skaičiuojama rizikos vertė, išreikštas 

metų dalimis. Metodas yra pagrįstas prielaida, kad prekybinio portfelio grąža yra 

pasiskirsčiusi pagal normalųjį dėsnį: ),( ppp NR σµ≈ . Jis taikytinas tuo atveju, kai 

prekybinį portfelį sudaro turtas, kurio grąža yra pasiskirsčiusi pagal normalųjį dėsnį, 

arba kai prekybinis portfelis susideda iš daugelio nepriklausomų turto komponenčių, 

kurių bendrą pelną (nuostolį), remiantis centrine ribine teorema, galima būtų 

aproksimuoti normaliuoju dėsniu. 

• Aktyvų normalusis. Šiuo metodu rizikos vertė įvertinama taikant tokią pat formulę 

kaip ir portfelio normaliojo metodo atveju: tVaR pασ= . Šuo atveju skiriasi tiktai 

prekybinio portfelio vidutinio standartinio nuokrypio skaičiavimas: 

wwp Σ′=σ ;     (16) 
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čia w – n × 1 prekybinio portfelio skirtingų pozicijų nediversifikuotų svertinių rizikos 

verčių matrica; Σ – n × n prekybinio portfelio pozicijų pelno (nuostolio) kovariacijų 

matrica. Taikant šį metodą reikia atlikti daug skaičiavimų: n pozicijoms reikia 

apskaičiuoti n dispersijų bei n(n – 1)/2 kovariacijų. Šiuo atveju modelis yra pagrįstas 

prielaida, kad prekybinį portfelį sudarančių turto komponenčių grąža yra 

pasiskirsčiusi pagal normalųjį dėsnį, taigi ir portfelio pelnas (nuostolis) yra 

pasiskirstęs pagal šį dėsnį. Šiuo metodu pagrįstas J.P. Morgano programinis paketas 

RiskMetrics86. 

• Delta normalusis. Juo bandoma sumažinti skaičiavimų skaičių. Šiuo atveju vietoj 

atskirų portfelio pozicijų dirbama tik su ribotu skaičiumi rinkos rizikos veiksnių, 

tiesiogiai veikiančių prekybinio portfelio pozicijų pelną (nuostolį). Taikant šį modelį 

atskirų rinkos kintamųjų svyravimai gaunami dauginant apskaičiuotas rinkos 

kintamųjų dispersijas iš jautrumo parametrų, matuojančių nepastovumą. Šie jautrumo 

parametrai vadinami delta veiksniais. Formaliai daroma prielaida, kad prekybinio 

portfelio rinkos vertė yra m rinkos kintamųjų S funkcija, pavyzdžiui, 

),...,,,( 321 mp SSSSfMV = . Prekybinio portfelio rinkos vertę galima taip išreikšti: 

StXStMV
j

jjjp ∆′+∆=∆+∆= ∑ δθδθ ;   (17) 

čia Xj – portfelio apimtis, jautri j-ajam rinkos rizikos veiksniui; 

[ ]mSMVSMVSMV ∂∂∂∂∂∂=′ /,...,/,/ 21δ , [ ]′∆∆∆=∆ mSSSS ,...,, 21 . Prekybinio portfelio 

vertės pokytis aprašomas taip: 

StMVp ∆′+∆=∆ δθ ,     (18) 

čia θ∆t – prekybinio portfelio vertės pokytis dėl laiko įtakos (portfelio teta, 

padauginta iš laikotarpio trukmės). Prekybinio portfelio standartinis nuokrypis 

skaičiuojamas taip: 

δδσ Σ′=p .     (19) 

Toliau rizikos vertė apskaičiuojama taikant (15) formulę. Šis metodas yra pagrįstas 

tokiomis prielaidomis: rinkos kintamųjų pokyčiai yra pasiskirstę pagal normalųjį 

pasiskirstymo dėsnį; yra tiesinė priklausomybė tarp rinkos kintamųjų pokyčių ir 

atskirų aktyvų verčių pokyčių; prekybinio portfelio pelno (nuostolio) pokyčiai taip pat 

86 Išsamiau apie tai žr. J.P. Morgan/Reuters. RiskmetricsTM – Technical Document. New York: J. P. Morgan.,1996. 
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pasiskirstę pagal normalųjį pasiskirstymo dėsnį. Šis metodas yra savotiškas 

kompromisas tarp tikslumo ir sudėtingumo. Jis gerai tinka trumpiems laiko tarpas (ne 

ilgesniems kaip viena diena) bei portfeliams, kurių sudėtyje nėra pasirinkimo 

sandorių. 

• Delta-gama. Delta-gama metodas yra Delta normaliojo metodo patobulinimas, 

kuriuo siekiama įvertinti netiesinius rinkos kintamųjų pokyčių efektus. Rizikos vertė 

šiuo metodu gali būti apskaičiuojama taikant aproksimaciją, kvadratinį optimizavimą 

arba iteracinę skaičiavimo procedūrą. Žemiau trumpai iliustruojamas pirmasis būdas 

– aproksimacija. Delta-gama metodas remiasi prielaida, kad rinkos kintamųjų 

pokyčiai yra pasiskirstę pagal normalųjį pasiskirstymo dėsnį su nuliniu vidurkiu: 

),0( tNS Σ∆≈∆ ;     (20) 

čia Σ– m × m rinkos kintamųjų pokyčių variacijų-kovariacijų matrica; ∆t – laikotarpio 

trukmė. Taip pat daroma prielaida, jog prekybinio portfelio rinkos vertės pokytis gali 

būti įvertintas antrosios eilės Tayloro87 eilutės aproksimacija: 

SSStoSSStMVp ∆′∆+∆′+∆≈+∆′∆+∆′+∆= γδθγδθ
2
1)3(

2
1 ;  (21) 

čia θ – prekybinio portfelio teta arba tMV ∂∂ / ; δ – m × 1 delta jautrumų rinkos rizikos 

veiksniams vektorius jSMV ∂∂ / ; γ – m × m įvairių rinkos kintamųjų pokyčių gama 

simetrinė matrica arba ij SSMV ∂∂∂ /2 . Kadangi šiuo atveju delta-gama metodas apima 

rinkos kintamųjų pokyčių antrosios eilės išvestines, aukščiau pateiktos formulės 

rezultatai nėra pasiskirstę pagal normalųjį dėsnį. Bendruoju atveju rizikos vertės 

apskaičiavimo uždavinys gali būti išreikštas taip: 





 ∆∆+∆= SSSVaR γδ '

2
1'max ,    (22) 

esant tokiam apribojimui: ∆S’γ∆S ≤ α2; čia α yra standartinių kvadratinių nuokrypių 

skaičius, būtinas norimos tikimybės vienpusiam pasikliautinajam intervalui. Forma 

∆S’γ-∆S apibrėžia m-matį rinkos kintamųjų pokyčių elipsoidą. Uždavinys, kurį reikia 

išspręsti siekiant įvertinti VaR – nustatyti „blogiausią“ atvejį ir apskaičiuoti 

prekybinio portfelio rizikos vertę. Maksimizavimo uždavinys gali būti išspręstas 

įvairiais būdais. 

87 Brook Taylor (1685-1731) – anglų matematikas. 
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2. Istorinio modeliavimo. Istorinio modeliavimo metodas, kaip ir Monte Carlo simuliacijos 

metodas, nėra aproksimacijos metodai. Tai reiškia, kad kiekvieną kartą, kai sumodeliuojamas 

rinkos rizikos veiksnio pokytis rinkoje, visas prekybiniame portfelyje esantis turtas yra 

pervertinamas. Tai svarbi šių rizikos vertės apskaičiavimo metodų ypatybė, nes variacijos - 

kovariacijos metodas gali apytikriai įvertinti tiktai nedidelius rinkos pokyčius, tuo tarpu 

vienas iš prekybinio portfelio rizikos valdymo tikslų yra numatyti netikėtus ir ženklius rinkos 

pokyčius, kad būtų galima tinkamai nuo jų apsisaugoti. Taikant tokius modeliavimo metodus, 

rizikos vertė apskaičiuojama iš faktinių, o ne iš normaliojo pasiskirstymo procentilių. Taip 

pat šiuo atveju nesiremiama prielaida, kad prekybinį portfelį sudarančių aktyvų pelnas 

(nuostolis) ar rinkos kintamųjų pokyčiai yra pasiskirstę pagal normalųjį tikimybinio 

pasiskirstymo dėsnį. Taikant istorinį modeliavimo metodą, modeliuojamas prekybinį portfelį 

sudarančių aktyvų pelno (nuostolio) tikimybinis pasiskirstymas, laikantis prielaidos, kad 

portfelis nekinta per laikotarpį, apimantį istorinių duomenų masyvą. Taikant šį metodą, 

pirmiausia identifikuojame skirtingus prekybinį portfelį sudarančius aktyvus ir surenkame 

duomenis, kurie rodo jų pelno (nuostolio) kitimą per tam tikrą periodą. Tada pritaikome 

tiriamam prekybiniam portfeliui svorius ir modeliuojame hipotetinį pelną (nuostolį), kurį 

gautume, jeigu portfelį laikytume pasirinktu laiko periodu. Taip pat daroma prielaida, kad šis 

istorinis pelno (nuostolio) pasiskirstymas gerai pakeičia pelno (nuostolio) pasiskirstymą, 

kuris bus stebimas ateinančiu laikotarpiu. Atitinkamas procentilis rodo prekybinio portfelio 

rizikos vertę. Tarkime, kad turime t stebėjimų nuo pradinio laiko momento iki galutinio laiko 

momento T duomenis. Kai Ri,t yra i-tojo aktyvo grąža periodu t; wi yra santykinė i-tojo 

aktyvo reikšmė prekybiniame portfelyje, portfelį sudaro n aktyvų, tai portfelio pelnas 

(nuostolis) Rt
p laiko momentu t yra 

∑
=

=
n

i
tii

p
t RwR

1
, ,     (23) 

čia t = 0,...,T. Atliekant t–tąjį stebėjimą gaunamas konkretus prekybinio portfelio pelnas 

(nuostolis) Rt
p. Istorinių stebėjimų visuma perteikia portfelio pelno (nuostolio) tikimybinio 

pasiskirstymo funkciją, iš kurios, pasirinkus tam tikrą tikimybę, apskaičiuojama rizikos vertė. 

3. Monte Carlo simuliacijos. Monte Carlo simuliacija yra panaši į istorinio modeliavimo 

metodą. Pagrindinis skirtumas: prekybinio portfelio pelnas (nuostolis) ar rinkos kintamųjų 

 192 



pokyčiai generuojami taikant simuliaciją, o ne imami iš istorinių duomenų. Monte Carlo 

simuliacijos procedūra bendruoju atveju susideda iš tokių žingsnių88: 

• įprastu būdu, taikant dabartines rinkos kintamųjų vertes, nustatoma dabartinė 

prekybinio portfelio vertė; 

• generuojami rinkos rizikos kintamųjų pokyčiai pagal apskaičiuotą variacijų-

kovariacijų matricą; 

• perskaičiuojama prekybinio portfelio vertė dienos pabaigoje įprastu būdu; 

• iš pirmuoju žingsniu apskaičiuotos vertės atimama vertė, apskaičiuota trečiuoju 

žingsniu, siekiant nustatyti pelną (nuostolį); 

• aukščiau aprašyti žingsniai kartojami, kol gaunama prekybinio portfelio pelno 

(nuostolio) tikimybinio pasiskirstymo funkcija. 

Iš gautos prekybinio portfelio pelno (nuostolio) tikimybinio pasiskirstymo funkcijos, 

pasirinkus tam tikrą tikimybę, apskaičiuojama rizikos vertė. Monte Carlo simuliacijos 

metodu gautų rezultatų tikslumas priklauso nuo atliktų iteracijų skaičiaus, t.y. tikslumas yra 

proporcingas 1/ n ; čia n yra skaičiavimo iteracijų skaičius. 

 
24 lentelė. Rizikos vertės apskaičiavimo metodų pranašumai bei trūkumai 

 Variacijos - kovariacijos 
metodas Istorinio modeliavimo metodas Monte Carlo 

simuliacija 

88 Išsamiau žr., pavyzdžiui, Hull, J. Options, Futures and Other Derivatives (4th ed.). Prentice Hall, 2000. 
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Pr
an

aš
um

ai
 

• paprastas, lengvai 
paaiškinamas; 

• efektyvus naudojamų 
išteklių požiūriu: greitai 
galima apskaičiuoti viso 
banko prekybinio 
portfelio rizikos vertę; 

• centrinę ribinę teoremą* 
galima taikyti rinkos 
rizikos kintamiesiems, 
kurie nėra pasiskirstę 
pagal normalųjį 
pasiskirstymo dėsnį, jei jų 
skaičius yra pakankamai 
didelis ir jie yra 
nepriklausomi; 

• Delta - gama metodu 
įvertinamos kai kurios 
netiesinės finansinių 
priemonių pelno 
(nuostolio) formos 

• paprastas, lengvai 
paaiškinamas; 

• neparametrinis, nereikia 
daryti prielaidų dėl rinkos 
rizikos kintamųjų 
pasiskirstymo dėsnių; 

• nereikia skaičiuoti 
standartinių nuokrypių bei 
koreliacijų; 

• duomenų istorija apima 
rinkos rizikos kintamųjų 
nuokrypius nuo normaliojo 
pasiskirstymo dėsnio; 

• taikomas faktinis rinkos 
rizikos kintamųjų 
tikimybinis pasiskirstymas; 

• nesudėtingai suprantamas; 
• nėra modelio rizikos. 

• galingas ir 
lankstus; 

• kadangi sujungta 
daug scenarijų, 
gaunamas 
patikimesnis ir 
visapusiškesnis 
rizikos vertės 
matas; 

• įvertina finansinių 
priemonių pelno 
(nuostolio) 
išgaubtumą, 
nepastovumo ir 
laiko pokyčius, 
taigi galima 
simuliuoti įvairios 
sandaros prekybinį 
portfelį; 

• modeliuojant 
galimos įvairios 
prielaidos apie 
finansinių 
priemonių pelno 
(nuostolio) 
pokyčius ir jų 
tikimybinius 
pasiskirstymus; 

• yra spartesnių 
skaičiavimo 
technikų; 

• leidžia atlikti 
jautrumo analizę ir 
testuoti dėl 
patikimumo 

* Išsamiau apie tai žr., pavyzdžiui, Kubilius, J. Tikimybių teorija ir matematinė statistika. Vilnius, 1996. 
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T
rū

ku
m

ai
 

• pagrįsti prielaida, kad 
rinkos rizikos kintamieji 
yra pasiskirstę pagal 
normalųjį dėsnį, ko 
dažnai nepatvirtina 
empiriniai duomenys ir 
tyrimai; 

• taikant aktyvų normalųjį 
metodą reikia atlikti daug 
kovariacijų ir standartinių 
nuokrypių skaičiavimų; 

• daromos prielaidos, kad 
kovariacijos ir 
nepastovumas nekinta 
bėgant laikui; 

• neatsižvelgiama į 
neįprastų pokyčių rinkoje 
atsiradimo galimybę; 

• netinka jautrumo analizei. 

• rezultatai visiškai priklauso 
nuo turimų istorinių 
duomenų: jei rinkos rizikos 
kintamųjų pasiskirstymo 
pobūdis gerokai pasikeistų, 
rezultatai būtų neteisingi, 
per mažai istorinių 
duomenų gali iškreipti 
įvertintą rizikos vertę; 

• neatsižvelgiama į rinkos 
struktūros pokyčius (pvz., 
euro įvedimą); 

• ne visada efektyvus 
naudojamų išteklių 
požiūriu, ypač kai 
prekybiniame portfelyje 
yra daug sudėtingų 
finansinių priemonių; 

• netinka jautrumo analizei 
atlikti. 

• galima modelio 
rizika: rezultatai 
priklauso nuo 
pasirinktų 
finansinių 
priemonių 
vertinimo modelių 
bei rinkos rizikos 
kintamųjų 
tikimybinių 
pasiskirstymų; 

• reikia daug 
finansinių, darbo 
bei laiko sąnaudų; 

• sunkiai 
pagrindžiamas. 

 
Nors rizikos vertė yra patogus ir universalus rizikos matas, jis turi tokių trūkumų: 

a) trūkumai, kuriuos lemia rizikos vertės koncepcija. Šiai grupei priskirtini trūkumai: 

• rizikos vertė gali būti taikoma tik viešojoje prekyboje esantiems aktyvams ir 

įsipareigojimams; 

• rizikos vertė apima tik rinkos riziką, o pagrindinė komercinių bankų rizikos rūšis – 

kredito rizika – nepatenka į rizikos vertės sritį; 

• rizikos vertė neapima likvidumo rizikos; 

• rizikos verte įvertinami potencialūs nuostoliais esant normalioms rinkos sąlygomis. Ji 

neapima nei didelių pokyčių rinkoje (pvz., lygių 5σ ar 9σ), nei finansinių krizių; 

b) trūkumai, kuriuos lemia statistinės rizikos vertės skaičiavimo metodologijos: 

• įvertintos rizikos vertės skaitinė išraiška priklauso nuo prielaidų, kurios daromos 

skaičiavimams atlikti; 

• tiesiniai modeliai negali apimti didelių pokyčių rinkoje; nedidelis pasirinkimo 

sandorio vertės pokytis gali būti aproksimuotas delta parametru, apskaičiuojamas 

pagal formulę 

)( 1dN=∆ , 
tv

tvrSPd )2/()/ln( 2

1
++

= ;   (24) 
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čia ) (N  – standartinio normaliojo dydžio pasiskirstymo funkcija, d1 – standartinio 

normaliojo dydžio pasiskirstymo funkcijos argumentas, P – bazinės finansinės 

priemonės rinkos kaina, S – pasirinkimo sandorio įvykdymo kaina, r – nulinės rizikos 

dabartinė metų palūkanų norma, išreikšta santykiniu dydžiu, v – bazinės finansinės 

priemonės kainos svyravimo matas, paprastai išreiškiama standartiniu nuokrypiu. 

Tačiau žymiai pasikeitus kuriam nors rinkos rizikos kintamajam tokia aproksimacija 

netenka prasmės; 

• daugelis skaičiavimų yra pagrįsti prielaida, kad turto grąža yra pasiskirsčiusi pagal 

normalųjį pasiskirstymo dėsnį, tačiau empiriniai tyrimai rodo, kad tai ganėtinai retas 

atvejis finansų rinkose. 

Kiekvieną dieną taikant VaR modelį, banko rinkos rizikos kapitalo poreikis yra lygus didesniam iš 

šių dydžių: 

• praėjusios dienos VaR modelio rezultatui, 

• praėjusių 60 darbo dienų VaR modelio rezultatų vidurkiui, padaugintam iš 

multiplikatoriaus koeficiento, lygaus 389, kuris, pritaikius grįžtamojo patikrinimo metodo 

rezultatus ir atsižvelgus į pastarųjų 250 darbo dienų nukrypimų skaičių, tikslinamas 

padidėjimo koeficientu nuo 0 iki 1 (žr. 25 lentelę). 

 

25 lentelė. Padidėjimo koeficientai ir atitinkami multiplikatoriaus koeficientai 
Užfiksuotų 
nuokrypių 

skaičius 

Padidėjimo 
koeficientas 

Multiplikatoriaus 
koeficientas 

Mažiau nei 
5 

0,00 3,00 

5 0,40 3,40 
6 0,50 3,50 
7 0,65 3,65 
8 0,75 3,75 
9 0,85 3,85 

10 ir 
daugiau 

1,00 4,00 

Šaltinis: Lietuvos banko valdybos 2002 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 151 „Dėl metodinių rekomendacijų bankams 
dėl vidinių rinkos rizikos vertinimo modelių taikymo“. 
 
Pritaikius multiplikatoriaus koeficientą, VaR modelio rezultatas paverčiamas rinkos rizikos kapitalo 

poreikiu. Kuo didesnis nukrypimų skaičius, tuo didesnis multiplikatoriaus koeficientas turėtų būti 

89 Dėl šio daugiklio komitetas patyrė nemažai spaudimo iš didžiųjų bankų, tačiau jo nesumažino. 
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pritaikytas siekiant užtikrinti didesnį banko rinkos rizikos kapitalo poreikį. Bankas, apskaičiuodamas 

kapitalo pakankamumo normatyvą, galėtų taikyti VaR modelį, jeigu jis atitinka šiuos kokybinius 

standartus: 

1. VaR modelio rezultatai įtraukiami į kasdieninį rizikos valdymo procesą; 

2. nustatytos VaR modelio stebėjimo ir kontrolės procedūros, užtikrinančios bendros banko 

rizikos valdymo politikos laikymąsi; 

3. įsteigtas nepriklausomas nuo padalinių, susijusių su prekybine banko veikla, rizikos 

kontrolės padalinys, kuris tiesiogiai atskaitingas banko valdybai. Šis padalinys turi būti 

atsakingas už rizikos valdymo sistemos sukūrimą bei įgyvendinimą ir turi rengti bei 

analizuoti kasdienines VaR modelio rezultatų ataskaitas; 

4. banko tarnautojai, vertindami rinkos riziką, kvalifikuotai taiko VaR modelį; 

5. VaR modelio procedūros išsamiai aprašytos; 

6. banke įdiegta pakankamai griežta ir išsami VaR modelio testavimo nepalankiausiomis 

sąlygomis tvarka; 

7. VaR modelio kokybei įvertinti atliekamas šio modelio grįžtamasis patikrinimas (IV 

dalis); 

8. ne rečiau kaip kartą per metus banke atliekamas rizikos valdymo, taikant VaR modelį, 

proceso vidaus auditas. Reikėtų užtikrinti, kad jį atliekant nedalyvautų banko padaliniai, 

įtraukti į VaR modelio kūrimo ir diegimo procesą. Vidaus audito metu patikrinama: 

a) rinkos rizikos įvertinimo, taikant VaR modelį, sistemos integracija į kasdieninį 

rizikos valdymo procesą ir banko valdybos informavimo sistemos vientisumas; 

b) rizikos kontrolės padalinio veiklos veiksmingumas; 

c) rinkos rizikos įvertinimo, taikant VaR modelį, procedūrų pagrįstumas; 

d) rinkos rizikos įvertinimo, taikant VaR modelį, procedūrų reikšmingų pakeitimų 

patvirtinimas; 

e) VaR modelio grįžtamojo patikrinimo metodo procedūros ir rezultatai; 

f) VaR modelio duomenų patikimumas, tikslumas, išsamumas ir pateikimas laiku; 

g) VaR modelio prielaidų (normaliojo pasiskirstymo, svyravimo bei koreliacijos 

koeficientų ir kt.) tikslumas ir tinkamumas; 

h) banko finansinių priemonių portfelio rinkos rizikos jautrumo skaičiavimo 

tikslumas; 
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9. banko informacinės sistemos atitinka VaR modelio sudėtingumą, banko informacinių 

sistemų specialistai užtikrina tikslų VaR modelio duomenų integravimą ir visos sistemos 

patikimumo įvertinimą šiose srityse: 

a) VaR modelio sistema, duomenų įvedimo ir kaupimo sistema, rinkos rizikos 

įvertinimo rezultatų integravimo sistema, testavimo sistema, grįžtamojo patikrinimo 

sistema; 

b) sistemos prieinamumas, naujų duomenų (taip pat ir duomenų, susijusių su 

nenumatyta rizika) įvedimo galimybės, sistemos apsauga, tinklo adekvatumas, 

sistemos plėtros galimybės; 

c) statistiniai duomenys, susiję su VaR modelio sukūrimo procesu; 

10. rekomenduojama, kad VaR modelio tinkamumą įvertintų išorės auditas 

Bankas, apskaičiuodamas kapitalo pakankamumo normatyvą, galėtų taikyti VaR modelį, jeigu jis 

atitinka šiuos kiekybinius reikalavimus: 

1. rinkos rizika, taikant VaR modelį, įvertinama kiekvieną dieną; 

2. VaR modelyje taikomos šios prielaidos: 

a) VaR turi būti apskaičiuojama kasdien, taikant vienakryptį (angl. one-tailed) testą su 

99% pasikliautinuoju intervalu (angl. confidence interval); 

b) 10 darbo dienų finansinės priemonės (pozicijos) laikymo laikotarpis (angl. holding 

period); 

c) bankai privalo taikyti mažiausiai vienerių metų (ne mažiau kaip 250 darbo dienų) 

trukmės istorines duomenų eilutes modelių parametrams apskaičiuoti (trumpesnis 

istorinio stebėjimo laikotarpis gali būti pateisinamas padidėjus kainų svyravimui) ir 

ne rečiau kaip kas 3 mėnesius juos perskaičiuoti; 

3. duomenys atnaujinami kasdien; 

4. bankai gali taikyti koreliacijas tarp tam tikrose plačiose grupėse (palūkanų normų, 

užsienio valiutos kursų ir pan.) esančių priemonių, o leidus priežiūros institucijai, – ir tarp 

skirtingose grupėse esančių pozicijų90. Koreliacijos tarp rinkos rizikos kategorijų ir už 

rinkos rizikos kategorijų ribų leidžiamos naudoti, jeigu bankas įrodo, kad koreliacijų 

matavimo sistema yra pagrįsta ir vientisai įdiegta; 

5. modelis apima reikšmingą riziką, atsirandančią dėl pasirinkimo sandorių ar panašių 

sandorių 

90 Tačiau koreliacijos gali staiga pasikeisti arba netekti reikšmės sumažėjus rinkų likvidumui. 
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Banko VaR modelio kokybė vertinama taikant grįžtamojo patikrinimo metodą (angl. backtesting). 

Taikant šį metodą, kiekvienos darbo dienos veiklos rezultatas – pelnas (nuostolis) – palyginamas su 

atitinkamu numatytu VaR modelio rezultatu. Jeigu faktinis rezultatas Rfakt nustatytą laikotarpį viršija 

numatomą VaR modelio rezultatą VaRnumat, tai reiškia, kad VaR modelis nepakankamai tikslus. 

Kiekvieną kartą, kai faktinis rezultatas viršija atitinkamus numatomus VaR modelio rezultatus, 

fiksuojamas nuokrypis, apskaičiuojamas taip: 

 

Nuokrypis = Rfakt – VaRnumat.     (25) 

 

Formali nukrypimų apskaita turi prasidėti ne vėliau kaip pirmą dieną nuo VaR modelio taikymo 

pradžios. Jeigu didelis nukrypimų skaičius parodo, kad VaR modelis nepakankamai tikslus, bankas 

turi tobulinti savo VaR modelį. 

Vidaus modelių taikymas priežiūros tikslais yra pažangus žingsnis, tačiau tokia galimybė yra 

naudingiausia tik stambiems bankams, neretai jau taikiusiems VaR rizikos vertinimo modelius, nes: 

a) jie daugiausia laimi iš diversifikavimo efekto pripažinimo; 

b) jie turi pakankamai techninių ir finansinių galimybių VaR modeliams tobulinti ir 

pritaikyti. 

Reziumuojant galima teigti, kad bankams, siekiantiems vidaus modelius taikyti rinkos rizikai 

įvertinti, reikia patenkinti daug griežtų kokybinių ir kiekybinių reikalavimų. Svarbesni iš jų yra šie: 

bankai privalo sukurti patikimą rinkos rizikos valdymo sistemą, reguliariai atlikti naudojamų modelių 

grįžtamąjį ir kritinį (t.y. testavimą nepalankiomis sąlygomis) patikimumo patikrinimą. Grįžtamasis 

patikrinimas – patikimumo vertinimo metodas, pagrįstas kiekybiškai įvertintų rizikos parametrų 

verčių lyginimu su atitinkamomis faktinėmis vertėmis. 

 

IV.2. Užsienio valiutos kurso rizika ir su ja susijusios sąvokos 

 

Valiutų rinka yra tarptautinės finansų rinkos sudėtinė dalis. Pagrindinė tarptautinės valiutų 

rinkoje vykstanti veikla – tai pirkimo ir pardavimo sandorių vykdymas. Kaip ir visa finansų rinka, 

šiuolaikinė tarptautinė valiutų rinka neturi apibrėžtos teritorijos, tai rinka už biržos ribų. Ji yra 

decentralizuota ir ekonominiu, ir geografiniu, ir techniniu požiūriu. Šioje rinkoje sandorius atlieka 

bankai, nebankinės finansų institucijos, brokerių įmonės ir kt. 
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Pastaraisiais dešimtmečiais pasaulyje vyko ir tebesitęsia intensyvūs socialiniai, ekonominiai, 

technologiniai procesai, kurie lemia spartų verslo aplinkos ir ūkio subjektų veiklos kitimą. Vykstant 

rinkos globalizacijai ypač išryškėja užsienio valiutos kurso rizikos įvertinimo svarba. Valiutos kurso 

pokyčių riziką galima apibrėžti kaip valiutų kursų svyravimo įtaką verslo įmonių, taip pat ir finansų 

institucijų veiklos rezultatams. Taigi, su valiutine rizika susiduria praktiškai kiekviena įmonė ar 

organizacija, kuri palaiko bet kokius ryšius su užsienio šalimis. Mažoje šalyje net ir įmonės, 

nevykdančios atsiskaitymų užsienio valiuta, yra netiesiogiai veikiamos užsienio kursų pokyčių, nes 

dėl jų kinta verslo aplinka, pvz., įmonės gaminamos prekės konkurencingumas lyginant su 

importuojama analogiška preke. Užsienio valiutos rizika šiame leidinyje suprantama kaip valiutų 

kursų pokyčių finansų institucijoms sukeliama rizika, o ne kaip finansų rinkose vertinamas valiutų 

(iš dalies - ir valstybės) patikimumo lygis, nuo kurio priklauso investuotojų pridedamas rizikos 

priedas nustatant fiksuoto pajamingumo skolos vertybinių popierių kainą, taip pat – šalies ir finansų 

institucijų kredito reitingai. Užsienio valiutos kurso rizika (angl. foreign exchange risk) – tikimybė, 

kad bankas, turintis grynąją atvirąją užsienio valiutos (taip pat ir tauriųjų metalų) poziciją, 

susidariusią dėl prekybinių užsienio valiutos operacijų ir (ar) dėl jo turto ir įsipareigojimų struktūros, 

patirs nuostolių dėl tam tikros užsienio valiutos kurso arba jo svyravimo. Atviroji valiutos pozicija 

(angl. open currency position) – banko turto (turto) grynosios vertės, jo nebalansinių pretenzijų ir 

banko balansinių ir nebalansinių įsipareigojimų ta pačia valiuta skirtumas. Ilgoji atviroji valiutos 

pozicija (angl. long open currency position) – pozicija, kai visas banko turtas (turtas) ir nebalansinės 

pretenzijos viena valiuta viršija visus banko balansinius ir nebalansinius įsipareigojimus ta pačia 

valiuta. Trumpoji atviroji valiutos pozicija (angl. short open currency position) – pozicija, kai visas 

banko turtas (turtas) ir nebalansinės pretenzijos viena valiuta yra mažesni už visus banko balansinius 

ir nebalansinius įsipareigojimus ta pačia valiuta. Bendroji atviroji valiutų pozicija (neįskaitant 

tauriųjų metalų pozicijos) (angl. overall open currency position (excluding precious metals 

position)) – banko turimų valiutų atskirai susumuotų ilgųjų ir trumpųjų pozicijų didesnė suma. 

Bendroji grynoji valiutų pozicija (neįskaitant tauriųjų metalų pozicijos) (angl. overall net currency 

position (excluding precious metals position)) – banko turimų valiutų atskirai susumuotų ilgųjų ir 

trumpųjų pozicijų skirtumas. 

Valiutos kursas yra įtakojamas daugybės veiksnių, kurie laikui bėgant linkę keistis, todėl 

sudėtinga tiksliai nusakyti visus šiuos veiksnius. Be to, didelių valiutos kurso pokyčių gali būti dėl 

atskirų valstybių pinigų politikos pokyčių, pavyzdžiui tokių kaip 1979–1981 m. buvusio aukšto 

D.Britanijos svarų sterlingo kurso dėl griežtos Jungtinės Karalystės pinigų politikos. Po Bretton 
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Woods fiksuotų kursų sistemos91 žlugimo praeito amžiaus aštuntojo dešimtmečio pradžioje, valiutos 

ėmė svyruoti viena kitos atžvilgiu. Per paskutinį dešimtmetį globalioje rinkoje itin išryškėjo dar 

vienas reiškinys – atskirų valstybių siekis palaikyti savo konkurencingumą devalvuojant (t.y. 

mažinant nacionalinės valiutos kursą kitų valiutų atžvilgiu), kuris įgavo pavadinimą „valiutų karai“. 

Valiutų kursų svyravimai pastaruosius tris dešimtmečius skatino ekonomistus intensyviai ieškoti 

modelių, gerai aprašančių kintamumą bei ilgalaikę tendenciją. Analizuojant valiutų kursus dažnai 

buvo remiamasi fundamentaliais ekonomikos veiksniais: perkamosios galios paritetu, palūkanų 

normomis ir kt. Tokie modeliai dažniausiai vadinami pusiausvyros modeliais ir gali būti naudingi 

sudarant prognozes ilguoju laikotarpiu. Jie yra pagrįsti idėja, kad valiutos kursas turi tendenciją 

derintis prie pusiausvyros. Vienas iš populiariausių ir patraukliausių tokių pusiausvyros modelių yra 

pinigų, arba kitaip, monetarinis modelis, aprašantis ilgojo laikotarpio priklausomybės ryšius tarp 

nominalaus valiutos kurso ir makroekonominių veiksnių: pinigų pasiūlos, realiųjų pajamų bei 

palūkanų normų. 

Fiksuoto valiutos kurso sistema lemia gana žemą valiutų kurso rizikos lygį. Vis dėlto 

fiksuotas valiutos kursas gali keistis, jeigu mokėjimų balanso sudėtis reikalauja tam tikrų pakeitimų. 

Laisvo valiutos kurso sąlygomis valiutos vertė svyruoja priklausomai nuo paklausos ir pasiūlos. Iš 

esmės valiutos paklausa ir pasiūla priklauso nuo eksporto ir importo srautų šalyje, nuo kapitalo 

įplaukų į šalį ir jų nutekėjimo iš šalies. Valiutos vertės svyravimai daro įtaką atliekamų operacijų 

išlaidoms ir pelnui. Valiutų kursų prognozavimas yra sudėtingas procesas, nes kursus įtakoja 

daugybė veiksnių: 

• centrinių bankų vykdoma pinigų politika; 

• ekonominiai, politiniai, gamtiniai (pvz., katastrofos), socialiniai ir psichologiniai (pvz., 

rinkos dalyvių lūkesčiai) veiksniai. 

Tarp šios srities profesionalų didelė reikšmė skiriama ir techninei analizei, kuria siekiama 

taikant matematinius metodus (pastaruoju metu ypač išvystyti ekonometriniai modeliai, pagrįsti 

atsitiktinių procesų teorija) nustatyti valiutų kursų svyravimų dėsningumus. Kadangi kursas yra 

91 Bretton Woods (nuo JAV miestelio pavadinimo) buvo tarptautinė monetarinė, fiksuotų valiutos kursų, struktūra, 
įsigalėjusi po antrojo pasaulinio karo. 1944 m. sudaryta JAV ir D.Britanijos ir pasirašyta visų 44 valstybių sąjungininkių 
delegatų. J.M. Keynes (1883-1946) buvo vienas pagrindinių sistemos architektų. Bretton Woods sistemos susitarimų 
galiojimas baigėsi 1971 m. balandžio 15 d., JAV prezidentui R.Nixonui nutraukus fiksuotą aukso ir dolerio vertės 
santykį, lygų 35 doleriams už unciją. Pirmą kartą pasaulio istorijoje buvo panaikinta formali pasaulinių valiutų ir prekių 
sąsaja. 
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dviejų šalių valiutų vertės santykis, tai jį prognozuojant reikia prognozuoti abiejų šalių reikšmingų 

viso socialinio gyvenimo veiksnių raidą, tačiau ir to nebepakanka – valiutų kursams, kaip ir 

palūkanų normoms bei vertybinių popierių kainoms netiesiogiai įtaką daro žaliavų kainos, globalūs 

pasaulio ekonomikos struktūros pokyčiai ir daugelis kitų veiksnių. Ekonomikos teorijoje teigiama, 

kad efektyvioje rinkoje (kur visi rinkos dalyviai turi vienodą informaciją, yra tobula konkurencija ir 

t.t.) rinkos kaina teisingai atspindi prekės vertę. Pagrindinių pasaulio valiutų rinkos yra itin 

likvidžios (likvidžiausia EUR/USD), todėl net stambūs rinkos “rykliai” negali stipriai ir ilgai 

paveikti rinkos kurso, nauja statistinė ar kita reikšminga informacija greitai tampa prieinama 

plačiajai verslo visuomenei, taigi šių valiutų rinkas galima laikyti gana artimas efektyviai rinkai. 

Valiutų kursas beveik iš karto nusistovi naujoje pusiausvyroje esant pasikeitusioms sąlygoms, todėl 

daugeliu atvejų galima teigti, kad pagrindinių konvertuojamų valiutų kursas objektyviai atspindi jų 

vertę. Todėl tikimybės, kad kursas kils arba smuks, yra maždaug vienodos. Kitokia situacija su 

vidutiniškai arba mažai likvidžiomis valiutomis, jeigu kažkuris rinkos dalyvis turi didelę rinkos dalį 

arba anksčiau gauna reikšmingą informaciją. Kadangi tiksliai nuspėti, ar kursas kils, ar smuks, 

neįmanoma, tai bankui ir jo klientams visada naudingiau apsisaugoti nuo galimo kurso smukimo bei 

nuostolių, negu tikėtis kurso augimo ir išlošio. Ir tarptautinės ne finansų sektoriaus kompanijos ir 

bankai, siekdami minimizuoti nepageidaujamus valiutos kurso svyravimus, gali arba apsidrausti nuo 

valiutos rizikos, sudarydamos išankstinius sandorius, arba taikyti kitus finansinės rizikos draudimo 

instrumentus (išsamiau apie tai žr. VII skyriuje). Siekiant išvengti rizikos dėl valiutų kursų 

svyravimo, ieškoma „tvirtos atramos“- bazinės valiutos, kuri pasižymėtų stabilumu, nors valiutų 

rinkoje tokią vertybę rasti sudėtinga. Siekdami išvengti valiutinės rizikos, daugelis pasaulio 

eksportuotojų ir importuotojų išrašo sąskaitas už atliktas operacijas ta valiuta, kuri yra stabilesnė, net 

jeigu ji nėra nacionalinė tos šalies valiuta. Iki Antrojo Pasaulinio karo tarptautinės įmonės pirmenybę 

teikė D.Britanijos svarams sterlingų dėl jų vertės stabilumo. JAV doleris kaip patikima ir stabili 

valiuta buvo pripažintas tik pasibaigus karui. Taip pat užsienio prekybai finansuoti buvo naudojamos 

Japonijos jenos ir Vokietijos markės – dėl jų vertės stabilumo. Valiutų pozicijos rizika dažniausiai 

valdoma nustatytais limitais atvirosios pozicijos dydžiui. 

Vienas iš populiariausių užsienio valiutos kurso modeliavimo būdų – variacijos - 

kovariacijos metodas, kuriuo palyginti nesunkiai galima įvertinti valiutos kurso riziką. Pagal 

poveikio banko valdomo turto vertei pobūdį išskiriami tokie valiutų kursų rizikos atvejai: 
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• tiesioginė užsienio valiutos kurso rizika reiškia, kad sutartyje numatytų pajamų srauto 

valiutos vertė, palyginti su nacionaline valiuta, gali sumažėti. Panašiai gali atsitikti ir 

finansų institucijos išlaidų srautui: apmokanti užsienio valiuta, egzistuoja valiutų kursų 

rizika dėl todėl kad gali pakilti sutartyje numatytos valiutos vertė, palyginti su 

nacionaline valiuta. 

• netiesioginė rizika atsiranda tais atvejais, kai bankas yra skolininkas ir kreditorius tos 

pačios užsienio valiutos sumos (taip pretenzijos ir įsiskolinimo pozicija gali būti 

uždaryta). Banko skolininkui neįvykdžius įsipareigojimų, be patirtos kredito rizikos, dėl 

sumos, kurią sudaro įsiskolinimas užsienio valiuta, gali atsirasti užsienio valiutos rizika. 

Valiutų kursų rizikos struktūra yra sudaryta iš tokių pagrindinių dalių: 

• atsiskaitymo (operacinė) rizika. Atsiskaitymo rizika atsiranda dėl to, kad bankas 

atsiskaito arba gauna pajamas užsienio valiuta praėjus tam tikram laikotarpiui pagal 

anksčiau sudarytas sutartis. Bankas rizikuoja, kad užsienio valiutos kursas bus padidėjęs 

nacionalinės valiutos atžvilgiu tuo metu, kai jam reikia atsiskaityti pagal anksčiau 

sudarytas sutartis. Smukus nacionalinės valiutos kursui bankui nepalankia kryptimi, jis 

turės sumokėti daugiau vietos valiutos atsiskaitydamas su savo partneriais. Kita vertus, 

užsienio valiutos kursas gali būti sumažėjęs tuo metu, kai bankas gauna pajamų šia 

valiuta. Šiuo atveju bankas gaus mažiau nacionalinės valiutos, kai užsienio valiutų 

pajamas iškeis į vietos valiutą; 

• apskaitos (perskaičiavimo) rizika. Apskaitos rizika atsiranda tais atvejais, kai reikia 

užsienio valiutomis denominuotą turtą ir įsipareigojimus įvertinti finansinėje 

atskaitomybėje. 

• ekonominė rizika, kurią lemia „fundamentalios“ priežastys ir pokyčiai globalioje rinkoje 

(pvz., naftos kainų augimas, struktūriniai ekonomikos pokyčiai Pietryčių Azijoje, 

galingiausių pasaulio šalių valiutų karai siekiant palaikyti konkurencingumą tarptautinėse 

rinkose ir pan.) ir kurios pokyčiai nėra tiesioginiai. 

Kiekviena finansų institucija gali pasirinkti trejopą politiką užsienio valiutos rizikos atžvilgiu 

• Visiško apsidraudimo politika – tai apsidraudimas nuo visų užsienio valiutomis 

denominuotų sandorių rizikos. Tačiau tokia politika gali padidinti banko išlaidas ir turėti 

įtakos jo veiklos pelningumui. 
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• Pasirinktinio apsidraudimo politika. Bankas apsidraudžia nuo nepalankaus užsienio 

valiutos kurso tik tokiais atvejais, kai užsienio valiuta denominuoti sandoriai viršija tam 

tikrus nustatytus limitus. 

• Neapsidraudimo politika. Įprastai tikimasi, kad užsienio valiutos kursai išliks tokie patys 

ar net po tam tikro laikotarpio bus palankūs bankui.  

Formuojant ir įgyvendinant užsienio valiutų kursų rizikos valdymo politiką finansų institucijoje 

svarbu suprasti kiekvieno ciklo etapo svarbą bei pasirinkti kiekvienam etapui tinkamiausias 

priemones ir sprendimo būdus. Rizikos identifikavimas gali būti pagrįstas tokiais veiksniais: 

• atliekamų sandorių tipas (ar naujas, ar įprastas, ar pagrindinis, ar išskirtinė operacija); 

• sandorio šalies tipas (užsienio šalies rizika, įmonės rizika, kredito reitingas); 

• potencialios rizikos dydis (kokios sandoryje numatytos finansinių srautų apimtys, kiek 

jos gali keistis priklausomai nuo palūkanų normų pokyčių); 

Identifikuojant užsienio valiutų kursų riziką, būtina nustatyti atvirų užsienio valiutos pozicijų 

apimtį, parodančią prisiimamos rizikos lygį. Be to, reikia ne tik sudaryti finansų institucijos valiutos 

balansą, bet ir prognozuoti pinigų srautus atskiromis užsienio valiutomis siekiant kuo tiksliau 

įvertinti situaciją artimiausioje ateityje. 

Užsienio valiutų kursų rizikos vertinimo etapas, kaip ir valdant kitokias finansines rizikas, 

yra svarbus šios rizikos valdymui, kadangi nuo rizikos įvertinimo patikimumo ir tikslumo priklauso 

tolimesnis užsienio valiutų kursų rizikos valdymo politikos pasirinkimas, taip pat ir finansinis 

veiklos rezultatas bei pinigų srautų planavimas. 

Valiutų kursų raidos prognozėmis rinkose susidomėta tada, kai po Bretton Woods sistemos 

žlugimo kelios išsivysčiusios šalys perėjo prie lanksčios valiutos keitimo kurso reguliavimo sistemos 

ir sparčiai pradėjo vystytis tarptautinė prekyba. Anksčiau veikusi aukso standarto sistema 

automatiškai reguliavo valiutos kursus. Užsienio valiutų kursų rizikos vertinimui taikomi įvairūs 

metodai, atsižvelgiant į banko atliekamų sandorių įvairovę, apimtį bei į vadovų požiūrį į šią rizikos 

rūšį. Kadangi neįmanoma kontroliuoti rizikos ar nustatyti galimo nuostolio neturint kiekybinio 

rizikos įvertinimo, tai užsienio valiutų rizikos valdymas progresavo būtent dėl kiekybinių rizikos 

matavimo metodų, kurie išsivysčiusios rinkos ekonomikos šalyse paskutiniuoju dešimtmečiu gerokai 

patobulėjo. Visų jų tikslas – pajamų ir išlaidų srautų užsienio valiuta vertės, jos svyravimų, 

priklausomybės nuo svarbiausių veiksnių aprašymas bei įvertinimas. Nors prognozavimas yra 

sudėtingas procesas, reikalaujantis daug finansinių ir žmogiškųjų išteklių jis padeda bankui 
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apsaugoti ar padidinti atvirų pozicijų užsienio valiuta vertę. Užsienio valiutų kursų prognozavimo 

metodai skirstomi į tokias pagrindines grupes: 

• Statistiniai metodai. Valiutų kursų svyravimams turi įtakos visi svarbiausi šalies ir 

pasaulio politiniai bei ekonominiai pokyčiai. Tuo tarpu kuriamuose prognozės 

modeliuose yra vertinami tik pagrindiniai veiksniai, todėl pasikeitus reikšmingam 

neįvertintam veiksniui, tikslaus ateities kurso numatyti nepavyksta. Statistinio modelio 

kokybei įtakos turi ir analizuojamo bazinio laikotarpio pasirinkimas. Jeigu atliekant 

santykinius skaičiavimus daroma prielaida, kad valiutų kursų pokyčiai atitinka kainų 

lygio pokyčius lyginant su kokiu nors baziniu laikotarpiu, tai gali būti padaryta išvada, 

kad valiuta nepakankamai įvertina, o pasirinkus kitokį laikotarpį būtų galima teigti, kad ta 

pati valiuta yra pervertinta. Žinoma, kad valiutų rinkoje kursus reguliuoja paklausos ir 

pasiūlos sąryšis. Nestabili ekonominė situacija išbalansuoja šią pusiausvyrą, todėl 

prognozės, pagrįstos vienerių metų statistiniais duomenimis, gali smarkiai skirtis nuo 

realios situacijos. Kita vertus, yra statistinių metodų, adaptuotų ir aukšto dažnio 

duomenims (angl. high frequence data) vertinti, kompleksiškai atsižvelgiant į rinkos 

sąlygas ir „žaidimo taisykles“. 

• Eksperimentinių įvertinimų metodai, kurie atliekami taikant kokybinę (eksperto) analizę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 205 



29 paveikslas. Tipinė valiutų kurso rizikos valdymo schema 

 
 

Jeigu bankas savo investicinę veiklą finansuoja paskolomis užsienio valiuta, siekdamas 

valdyti riziką dėl valiutos kurso svyravimų, gali taikyti išvestinius finansinius instrumentus. Jeigu 

gauta paskola viena valiuta, o operacijos vykdomos ir pajamos gaunamos kita, tai pirma reikia gautą 

valiutą konvertuoti į tą, kuria išmokama paskola, o pasibaigus jos grąžinimo laikui konvertuoti atgal 

Valiutinių srautų nustatymas 

Rizikos identifikavimas 

Įtakos banko veiklos rezultatams vertinimas 

Draudimo politikos pasirinkimas 

Nedraudimo Pasirinktino 
apsidraudim

 
Visiško 

apsidraudimo 

Valiutų srautų, kuriuos reikia drausti, 
nustatymas 

Vidinių apsidraudimo priemonių pasirinkimas 

Pakanka Nepakanka 

Trumpalaikės ir vidutinės 
trukmės sandoriai 

Ilgalaikiai sandoriai 

Apibrėžtas 
valiutos kiekis 

Neapibrėžtas 
valiutos kiekis 

Apibrėžtas 
valiutos kiekis 

Neapibrėžtas 
valiutos kiekis 

Išankstiniai 
sandoriai Pasirinkimo 

sandoriai 

Paskola 
Pasirinkimo 

sandoriai 

Apsikeitimo 
sandoriai Neatidėliotino 

valiutų 
keitimo 
orderis 

Pasirinkimo 
sandoriai Neatidėliotino 

valiutų keitimo 
orderis Paskola 

Pasirinkimo 
sandoriai 

Apsidraudimo priemonių kainos nustatymas 

Nedrausti Konkrečios priemonės taikymas Drausti 

Kontrolė 
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į pradinę valiutą, bet kursas, už kurį viena valiuta keičiama į kitą yra nežinomas. Tokiais atvejais gali 

atsitikti taip, kad dėl kurso pokyčių visas investicinis projektas taptų nuostolingas. Sudaręs 

išankstinius ir/arba pasirinkimo sandorius investuotojas sužino, kiek lėšų reikia valiutos paskolai 

grąžinti ir, nepriklausomai nuo faktinio kurso ateityje, galės atsiskaityti. Kadangi investicinei banko 

veiklai palaikyti dažnai imamos ilgalaikės paskolos, tai jų valiutos kurso pokyčio riziką galima 

drausti vienerių metų trukmės išankstiniais sandoriais ar pasirinkimo sandoriais, kuriuos vėliau 

reikalui esant galima vėl pratęsti vienerius metus ir t.t. Spekuliuojant valiutomis galima taikyti 

išankstinius ir pasirinkimo sandorius, jeigu tikimasi, kad valiutos kursas pasikeis į reikiamą pusę, ir 

gauti pelną. Jeigu atspėti nepavyktų, būtų patirtas nuostolis. Mažiau rizikinga spekuliuoti ne ateities 

sandoriais, o perkant pasirinkimo sandorius, nes didžiausia galima prarasti suma yra sumokėta 

pasirinkimo sandorio premija. 

Ateityje sugriežtinus rizikos ribojimo priemones kreditavimui užsienio valiuta finansų 

sistema turėtų tapti atsparesne nepalankiems valiutų kurso pokyčiams, kurie daro poveikį kredito 

gavėjų gebėjimui sumokėti savo skolas, denominuotas užsienio valiutomis; kredito gavėjų finansinis 

patikimumas turi būti įvertintas dar prieš suteikiant jiems paskolas užsienio valiuta, be to, šis 

patikimumas turi būti tikrinamas visą paskolos grąžinimo laikotarpį; 

Bankų sektoriuje egzistuojančios konkurencinės kovos poveikis yra dvejopas. Viena vertus, 

konkurencingoje aplinkoje konservatyvesnės finansų institucijos yra „priverstos“ pradėti teikti 

paskolas užsienio valiuta, kad neprarastų savo rinkos dalies, o tai gali sutapti su kreditavimo sąlygų 

palengvinimu (arba nemaža dalimi ir jį nulemti). Kita vertus, dėl reikšmingų palūkanų normų 

skirtumų įstaigos gali nusistatyti didesnes pelno maržas ir aptarnavimo mokesčius, palyginti su 

paskolomis nacionaline valiuta, ir taip gerinti savo finansinius rezultatus (taip pat didinti 

konkurencinį spaudimą kitiems bankams, neteikusiems paskolų užsienio valiuta). Tais atvejais, kai 

įstaigos teikia savo pagal užsienio valiutos kursą indeksuotas paskolas, jos gaudavo papildomą pelną 

iš valiutos kursų skirtumo konvertuodamos paskolų įmokas į nacionalinę valiutą ir iš jos. 

 

Kapitalo, reikalingo užsienio valiutos kurso rizikai padengti, poreikio apskaičiavimas. Jei 

bankas pasirenka ne vidinį, bet standartizuotą rinkos rizikos vertinimo metodą, tuomet turi taikyti 

priežiūros institucijos nustatytą tvarką92. Jeigu bendroji atviroji užsienio valiutų pozicija viršija 2% 

banko kapitalo, reikalingo užsienio valiutos kurso rizikai padengti, poreikis apskaičiuojamas, 

bendrosios atvirosios valiutų pozicijos ir tauriųjų metalų pozicijos sumą padauginus iš 8 proc. 

92 Lietuvoje ši tvarka išdėstyta Lietuvos banko valdybos 2006 m. lapkričio 9 d. nutarime Nr. 138 „Kapitalo 
pakankamumo skaičiavimo bendrosios nuostatos“. 
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kapitalo poreikio koeficiento. Pozicijų, kurias bankas sąmoningai prisiėmė, kad apsidraustų nuo 

neigiamo keitimo kurso poveikio savo kapitalo pakankamumo normatyvui, galima neįtraukti į 

grynųjų valiutos pozicijų skaičiavimą. 

Skaičiuodamas savo valdomas atvirąsias pozicijas, bankas turi atsižvelgti į faktines 

kolektyvinio investavimo subjektų (KIS), kuriuose jis yra investavęs, užsienio valiutų pozicijas. Be 

to, bankui galima remtis trečiųjų šalių skelbiamais duomenimis apie KIS užsienio valiutų pozicijas 

tuo atveju, kai tinkamai užtikrinamas skelbiamų duomenų tikslumas. Jeigu bankas neturi duomenų 

apie KIS užsienio valiutų pozicijas, skaičiuodamas kapitalo poreikį prekybos knygos užsienio 

valiutos kurso rizikai padengti, jis turi atsižvelgti į didžiausią netiesioginę riziką, su kuria galėtų 

susidurti per KIS. Tai daroma proporcingai padidinant KIS poziciją iki didžiausios pozicijos, kurią 

leidžia investicinis mandatas, pagrindinių investicinių vienetų atžvilgiu. 

Bendroji atviroji valiutų pozicija apskaičiuojama susumavus visas banko turimas užsienio 

valiutų trumpąsias ir ilgąsias atvirąsias pozicijas. Jeigu jos nelygios, banko bendrąja atvirąja valiutų 

pozicija laikoma didesnė pozicija. 

 

IV.3. Su palūkanų normos rizika ir nuosavybės vertybinių popierių kainos rizika susijusios 

sąvokos 

 

Ypatingą vaidmenį finansų rinkose atlieka nerizikingais vadinami VP su fiksuotomis ateities 

pajamomis (angl. fixed income securities), kurios išmokamos palūkanų, o kartais ir dividendų 

pavidalu. Tokiais VP visų pirma yra obligacijos, įvairių rūšių sertifikatai, vekseliai ir kitos 

įsipareigojimų rūšys. Joms galima priskirti ir privilegijuotąsias akcijas, pagal kurias išmokamos iš 

anksto sutartos pajamos. Pagrindinės vertybinių popierių su fiksuotomis pajamomis rūšys: 

• paprastoji paskola (angl. simple loan). Kreditorius perduoda lėšas skolininkui su sąlyga, 

kad paskolinta suma bus grąžinta kreditoriui sutartu ateities momentu kartu su 

palūkanomis. 

• paskola su fiksuotomis išmokomis (angl. fixed-payment loan). Kreditorius perduoda lėšas 

skolininkui su sąlyga, kad paskolinta suma ir palūkanos bus grąžinamos vienodomis 

dalimis periodiniais laiko momentais. 

• obligacija su atkarpomis (angl. coupon bond). Obligacijos emitentas išmoka jos 

savininkui vienodo dydžio palūkanas (atkarpas) vienodais laikotarpiais iki grąžinimo 

termino, kurio metu papildomai išmokama sutarta galutinė suma. 
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• Nulinės atkarpos obligacija (angl. zero-coupon bond) - tai obligacija, kurios įsigijimo 

kaina yra mažesnė už galutinę sumą, išmokamą suėjus grąžinimo terminui. 

Vis dėlto net ir tokie pakankamai saugūs finansiniai instrumentai yra veikiami išorinių jėgų - 

palūkanų normų pokyčių. 

Palūkanų normos yra vienas iš svarbiausių ekonominių rodiklių, nuo kurių priklauso daugelis 

sprendimų finansų rinkose. Dideli arba staigūs palūkanų normų svyravimai turi įtakos finansavimo 

sąnaudoms, pinigų srautams ir bankų valdomo turto vertei. Palūkanų normos žymiai pakilo 

išsivysčiusiose šalyse 1970 m. viduryje, labiausiai dėl vykdytos antiinfliacinės pinigų politikos. Be 

to, yra Palūkanų normos JAV ir Jungtinėje Karalystėje stipriai išaugo 1979 m., pasiekė viršūnę 1981 

m., ir palaipsniui grįžo į pradinę padėtį. Jungtinėje Karalystėje 1980 m. pabaigoje palūkanų normos 

vėl pakilo (taip pat ir 1990 m. pradžioje), po to staigiai nukrito po svaro sterlingo pašalinimo iš ERM 

1992 m. JAV palūkanų normos kilo ir krito tris kartus nuo 1983 m. ir paskutinis didesnis pakilimas 

1994 m. lėmė 1,5 trilijono JAV dolerių nuostolių dėl į akcijas investuoto kapitalo, o taip pat ir į 

fiksuotų pajamų vertybinius popierius. Pastarasis dešimtmetis iš esmės išsiskiria žemomis bazinėmis 

palūkanų normomis, kurios lemia ir bendrą žemą palūkanų normų lygį. Paskutiniojo dešimtmečio 

finansų krizės metu palūkanų normos buvo kurį laiką stipriai pakilusios dėl rinkoje vyravusio 

neapibrėžtumo bei netikrumo ir bankų sąmoningo vengimo skolinti kitiems ekonomikos subjektams. 

Šiuo metu taip pat pastebimas žemas palūkanų normų lygis finansų rinkose dėl centrinių bankų 

vykdomos ekspansyvios, ekonomikos atsigavimą skatinančios pinigų politikos. Labiausiai tai įtakoja 

JAV dolerio kurso kritimas ir Federalinės rezervų sistemos bandymas stabdyti infliaciją bei gerinti 

kitus makroekonominius rodiklius mažinant palūkanų normas tarpbankinėje rinkoje JAV doleriais 

nominuotiems iždo skolos vertybiniams popieriams ir kitiems tarpbankinės rinkos instrumentams. 

Pastaraisiais dešimtmečiais didėjantys ir sunkiai prognozuojami palūkanų normų svyravimai 

tampa vis reikšmingesni pasaulio šalių ekonomikoms. Tai liudija dešimtmečio pabaigoje kilę 

sunkumai pasaulio finansų rinkose, praradimai, investuotojų patirti ir dėl palūkanų normų, ir dėl 

vertybinių popierių kainų svyravimų. Net ir nedidelis palūkanų normų pokytis gali gerokai padidinti 

stambių investuotojų pelną arba sukelti jų verslą žlugdančių nuostolių. Palūkanų normų 

problematika neatsiejama nuo investicijų ir jų rizikos. Išskiriamos trys pagrindinės teorijos, 

analizuojančios palūkanų normų kaitą: 

• racionalių lūkesčių teorija. Racionalių lūkesčių teorijoje teigiama, kad jei yra numatomas 

palūkanų normų didėjimas ateityje, ilgos trukmės palūkanų normos bus didesnės nei 

trumpo. 
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• likvidumo preferencijos teorija. Pagal likvidumo preferencijos teoriją, jei numatomos 

pajamos iš kelių trumpalaikių investavimo priemonių yra lygios numatomoms pajamoms 

iš vienos ilgalaikės priemonės, investuotojai pirmenybę teikia trumpalaikėms 

priemonėms; taigi palūkanų norma gali būti išskaidoma į dvi dalis: trumpalaikę palūkanų 

normą ir likvidumo priedą. 

• rinkos segmentavimo teorija. Rinkos segmentavimo teorija grindžiama prielaida, kad 

investuotojai ir skolininkai mano, jog skirtingų trukmių priemonės negali vienos kitų 

pakeisti ir kad skirtingų segmentų palūkanų normas lemia jų specifinės pasiūlos ir 

paklausos sąlygos. 
 
Nors investicijos skiriasi priemonėmis, strategija, investavimo sritimis, terminais ir kitais požymiais, 

įprastai investuotojui svarbiausia būna investicijų grąža ir jų rizika. Investuotojai, prisiimantys 

didesnę riziką, tikisi ir didesnės grąžos, tačiau papildoma rizika gali lemti skirtingą grąžos prieaugį. 

Finansų institucijos su palūkanų normos rizika susiduria įvairiomis aplinkybėmis. Palūkanų normų 

įtaka verslo aktyvumui, jų tarpusavio priklausomybė, veiksnių, veikiančių palūkanas, analizė – ir 

mokslininkų, ir bankų analitikų kasdienių tyrimų objektas. Palūkanų normos rizika (angl. interest 

rate risk) – tikimybė, kad bankas patirs nuostolių dėl palūkanų normos svyravimo. Palūkanų normų 

rizikos valdymas yra svarbi banko turto ir įsipareigojimų valdymo politikos sudedamoji dalis. 

Atsižvelgdamas į šios rizikos valdymo politikos nuostatas, bankas pasirenka atitinkamus palūkanų 

normos rizikos valdymo metodus, vadovaujasi šios rizikos priežiūros principais. Palūkanų normą 

veikiančius veiksnius galima suskirstyti į tris grupes: makroekonominius, politinius ir socialinius. 

• Makroekonominiai veiksniai 

1. Infliacija (esama ir tikėtina). Infliacijos lygis tiesiogiai veikia palūkanų normas: 

mažėjant infliacijai, mažėja ir palūkanų normos, ir atvirkščiai – kainų lygiui 

kylant, kyla palūkanų normos. Dažniausiai šis dėsningumas pasitvirtina, tačiau 

galėtų būti ir visai priešingai: jeigu visuomenė svarbiausiu taupymo tikslu laiko 

prekių įsigijimą ateityje, tuomet padidėjęs kainų lygis sumažina realiąsias 

žmonių pajamas. Dėl šios priežasties žmonės turi taupyti dar daugiau ir taip 

padidina skolinamųjų lėšų pasiūlą. Dėl padidėjusios pasiūlos palūkanų norma 

nukrenta, kol pasiekia pusiausvyros lygį. Tokia situacija yra daugiau teorinė nei 

praktinė, tačiau pasaulinėje ekonomikoje buvo pasitaikę atvejų, kai infliacijai 

didėjant palūkanų normos krito. 

2. Šalies ekonomikos aktyvumo lygis. Dauguma ekonomikos teorijų teigia, kad 
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palūkanų normos lygis ir ekonomikos ciklas yra tarpusavyje susiję ir kinta vienu 

metu. Palūkanų normų lygis pakyla kartu su padidėjusiomis bendrosiomis 

išlaidomis ir smunka, kai bendrosios išlaidos mažėja. Taip atsitinka, nes 

taupymas labiau padidėja ekonominio nuosmukio metu, o sumažėja ekonominio 

augimo metu. Tačiau ekonomikos augimo laikotarpiai dažniausiai yra ilgesni už 

smukimo laikotarpius, todėl ekonomikos ciklas kinta kitaip, nei apibrėžta 

teoriškai. Be to, kartais ekonomikoje aktyviai pasireiškiant kitiems veiksniams, 

šis dėsningumas visai nepasitvirtina. Todėl ekonomikos ciklo ir palūkanų 

normos priklausomybę galima pastebėti tik analizuojant ilgų laikotarpių 

duomenis. 

3. Užsienio finansų rinkų įtaka. Kintant palūkanų normai užsienio finansų rinkose, 

keičiasi ir vietinės palūkanų normos. Kylant palūkanų normų lygiui užsienyje, 

vietiniam kapitalui patrauklesnės tampa užsienio finansinės priemonės. Dėl šios 

priežasties vietinės palūkanų normos artėja prie globalių. 

4. Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) paklausos ir pasiūlos pokyčiai. 

• Politiniai veiksniai, nulemti vyriausybės ir centrinio banko veiksmų 

1. Pinigų kiekio kontrolė. Centrinis bankas, siekdamas išlaikyti tam tikrą 

infliacijos lygį, kontroliuoja pinigų kiekį. 

2. Pokyčiai mokesčių srityje. Palūkanų pajamų apmokestinimas ir mokesčių 

lengvatos turi įtakos palūkanų normos pokyčiams. 

3. Privalomųjų atsargų norma. Centrinis bankas, keisdamas privalomųjų atsargų 

normos lygį (arba apskaičiavimo bazę), gali padidinti arba sumažinti šalies 

bankų sektoriaus skolinamųjų lėšų pasiūlą, o tai turi įtakos palūkanų normos 

lygiui. 

4. Politiniai veiksmai, rinkimų rezultatai. Palūkanų normos susijusios ir su 

politiniu ciklu. Pastebima, kad palūkanų normos mažėja prieš rinkimus ir didėja 

po jų. 

• Socialiniai veiksniai 

1. Visuomenės amžiaus struktūra. Keičiantis visuomenės amžiaus struktūrai 

keičiasi ir vidutinis polinkis taupyti. Apskritai pagrindiniai namų ūkio 

sektoriaus taupytojai yra vidutinio amžiaus žmonės. Pensinio amžiaus ir jauni 

žmonės. yra linkę daugiau vartoti ir mažiau taupyti. Taigi kintant visuomenės 

sudėčiai pagal amžių, kinta ir skolinamų lėšų pasiūlos ir paklausos apimtys, 
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todėl kinta ir palūkanų norma. 

2. Gyventojų užimtumo lygis palūkanų normas gali veikti prieštaringai: viena 

vertus, didėjantis užimtumas skatina vartojimo apimtį kartu ir santykinai mažina 

santaupoms skirtą pajamų dalį, t. y. santykinai mažina skolinamųjų lėšų pasiūlą 

ir didina jų paklausą, t. y. didina palūkanų normą. Antra vertus, didėjantis 

nedarbas absoliučiai mažina skolinamųjų lėšų pasiūlą, ir jei jų paklausa nemažės 

arba mažės mažiau nei pasiūla, palūkanų normą tai taip pat didins, ir atvirkščiai. 

Minėti veiksniai taip pat turi įtakos ir šalies skolinimosi reitingams, kurie ne tik lemia skolinimosi 

sąnaudas tarptautinėse rinkose, tos šalies verslo paskolų sąnaudas, bet ir suteikia naudingos 

analitinės informacijos investuotojams, nukreipiantiems savo lėšas į skolos vertybinius popierius. 

Pagrindinė ir dažniausiai pasitaikanti aplinkybė yra ta, kad palūkanų normos rizika atsiranda dėl 

skirtingų valdomo turto ir įsipareigojimų terminų (fiksuoto pajamingumo finansiniams 

instrumentams) ir kainų pokyčio (kintamo pajamingumo finansiniams instrumentams). Palūkanų 

kaitos rizika kartais dar vadinama kainų pokyčio rizika – tai rizika, kad išlaidos, susijusios su skolos, 

už kurią mokamos palūkanos pagal kintamąją palūkanų normą, aptarnavimu, išaugs dėl to, kad didės 

bazinė palūkanų norma, arba rizika, kad išlaidos, susijusios su skolos, už kurią mokamos palūkanos 

taikant fiksuotą palūkanų normą, aptarnavimu, taps nepagrįstai didelės lyginant su kintamosios 

palūkanų normos pokyčiais, susidariusiais dėl bazinės palūkanų normos mažėjimo. Pagrindinė 

bendrosios palūkanų normos rizikos valdymo priemonė – palūkanų normos spragos (angl. interest 

rate gap) ataskaita. 

Banko pajamas arba išlaidas, susijusias su palūkanų normos kaita, galima vertinti kaip 

grynąsias palūkanų pajamas arba kaip pajamas (išlaidas), susijusias su finansinių priemonių 

dabartine verte. Iš esmės abiem atvejais palūkanų normos pokyčiai įtakoja grynąjį banko pelną, 

tačiau požiūris į rizikos valdymą abiem atvejais turi akivaizdžių skirtumų: 

• palūkanų normos rizika gali būti vertinama kaip struktūrinė rizika - tai vadinama 

struktūriniu palūkanų normos rizikos vertinimu (angl. structural exposure, accounting 

exposure); 

• palūkanų normos rizika taip pat gali būti vertinama kaip kainos rizika - tai vadinama 

palūkanų normos rizikos prekybiniu vertinimu (angl. trading exposure, economic 

exposure). Šio vertinimo reikšmė padidėjo kartu su dilerių veiklos ir funkcijų 

reikšmingumo išaugimu šiuolaikiniuose komerciniuose bankuose. 

Palūkanų normos rizika, siejama su grynosiomis palūkanų pajamomis, įvardijama kaip struktūrinė 

palūkanų normos rizika, o siejama su finansinių priemonių verte, įvardijama kaip prekybinė kainos 
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rizika. Palūkanų normos pokyčiai gali pasireikšti pakeisdami grynąsias palūkanų pajamas arba 

prekybinio portfelio dabartinę vertę. Palūkanų normų lygio kaita veikia dabartinę būsimųjų 

mokėjimo srautų vertę, todėl daro įtaką ir finansinio turto kainoms. 

Palūkanų normos rizika atsiranda todėl, kad nesuderinamos banko turto ir įsipareigojimų 

perkainojimo galimybės. Tai atskleidžia banko grynųjų palūkanų pajamų ir akcinio kapitalo rinkos 

vertės nepastovumas. Ši rizika turi įtakos ir banko pajamoms, ir banko turto, įsipareigojimų bei 

nebalansinių finansinių priemonių rinkos vertei. Pernelyg didelė palūkanų normos rizika gali lemti 

banko pajamų ir kapitalo bazės sumažėjimą. Dvipusis požiūris į palūkanų normos riziką taip pat 

sietinas ir su skirtumais tarp bankinės knygos ir prekybinės knygos. Yra nusistovėjusios sąvokos 

„bankinis portfelis” ir „prekybinis portfelis”. „Bankinį portfelį” sudaro labiau komerciniams 

bankams (bet nebūtinai tik jiems) būdingos „klasikinės“ operacijos ir paslaugos, susijusios su indėlių 

pritraukimu ir kreditavimu. „Prekybinis portfelis” dažniausiai yra sudarytas labiau investiciniams 

bankams (bet taip pat nebūtinai tik jiems) būdingų prekybinių sandorių visuose kapitalo rinkos 

segmentuose. Universaliuose europietiškojo tipo bankuose abiejų šių „portfelių” vaidmuo yra 

svarbus. Bankinės ir prekybinės knygų atskyrimas bankinio sektoriaus priežiūros institucijų 

reglamentuojamas ne tik Europos Sąjungoje. Dauguma šiuolaikinių komercinių bankų aiškiai 

atskiria palūkanų normos rizikos valdymą balanso lygmenyje ir prekybinės veiklos lygmenyje. 

Prekybinė palūkanų normos rizika yra susijusi su pinigų ir kapitalo rinkos priemonių 

dabartinės vertės pokyčiais, kuriuos lemia palūkanų normos svyravimai. Ši rizika yra kiekvieno 

banko iždo vekselių, vyriausybės bei įmonių obligacijų, indėlių sertifikatų, kitų finansinių 

priemonių, laikomų prekybos tikslais, įsipareigojimų, suprantamų kaip trumpa pozicija, atpirkimo 

bei atvirkštinių atpirkimo sandorių, palūkanų normos pokyčiams jautrių išvestinių finansinių 

priemonių portfelio vertės (prekybinės kainos) rizika. 

Kai tam tikros finansinės priemonės ar sandorio palūkanų norma yra fiksuota, t.y. nesikeičia, 

keičiantis rinkos palūkanų normai, tai egzistuoja atvirkštinė priklausomybė tarp tokios finansinės 

priemonės arba sandorio vertės ir palūkanų normos: palūkanų normos augimas reiškia nuostolį, o 

smukimas – pelną. Šis pelnas (nuostolis) turi būti parodytas banko finansinėse ataskaitose, kai 

atitinkama priemonė ar sandoris apskaitomi rinkos verte, t.y. pasikeitus palūkanų normai, pasikeičia 

finansinės priemonės arba sandorio rinkos vertė, ir ši pasikeitusi vertė turi būti parodyta finansinėse 

ataskaitose. Kai kuriose šalyse yra išskiriamos ne prekybos tikslais taikomos finansinės priemonės - 

priemonės, kurios laikomos iki jų išpirkimo datos. Jų rinkos vertės pokyčiai nėra pateikiami 

finansinėse ataskaitose. 

Struktūrinė palūkanų normos rizika matuojama ir valdoma taikant tradicinius metodus: 
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• jautrių palūkanų normų turto ir jautrių palūkanų normų įsipareigojimų skirtumo metodą 

(angl. gapping approach arba GAP). Palūkanų normos rizikai vertinti yra taikoma GAP 

arba spragos analizė. Ji apima viso balanso atskirų elementų analizę atsižvelgiant į 

galimo perkainojimo (angl. repricing) datas ir jų jautrumą palūkanų normos pokyčiui. 

Perkainojimo data – tai data, kuomet atitinkamas finansinis instrumentas gali pakeisti 

palūkanų normą (pvz., atėjus laikui peržiūrėti kintamą palūkanų normą) arba finansinio 

instrumento galiojimo pabaigos momentas. Dažniausiai valdomo finansinio instrumento 

terminui pasibaigus bankas turi įsigyti kitą analogišką instrumentą, tačiau, priklausomai 

nuo susiklosčiusios situacijos rinkoje, jį įsigydamas jis mokės naują rinkos kainą. Ši 

kaina gali išlikti ir nepakitusi, tačiau tikimybė, kad ji pakis, yra didelė. Kitas svarbus 

veiksnys atliekant GAP analizę yra banko valdomų investicijų ir finansinių 

įsipareigojimų jautrumo palūkanų normos pokyčiui įvertinimas. Ne visas banko valdomas 

turtas ir ne visi įsipareigojimai yra jautrūs palūkanų normos pokyčiui. GAP analizė 

taikoma tik jautriems palūkanų normų pokyčiams įsipareigojimams ir investicijoms į 

turtą., t.y. tie finansiniai instrumentai, kurių generuojamų palūkanų norma pasikeistų, jei 

rinkoje pasikeistų palūkanų norma. Kita vertus, visų pirma turi būti atmetami turtas ir 

įsipareigojimai, už kuriuos nemokamos palūkanos. Bendruoju atveju GAP įvertinamas 

taikant formulę 

 

GAP = Palūkanoms jautraus turto vertė – Palūkanoms jautrių įsipareigojimų vertė. 

 

Atliekant GAP analizę, banko turtas ir įsipareigojimai suskirstomi į atskiras dalis pagal jų 

perkainojimo terminus. Po to vertinamas turto ir įsipareigojimų skirtumas kiekviename 

dominančiame laikotarpyje. Teigiama dydžio GAP reikšmė reiškia, kad pasirinktu 

laikotarpiu investicijų būtų perkainota daugiau nei įsipareigojimų. Tai reiškia, kad, 

pakilus palūkanų normai rinkoje, palūkanų pajamos padidėtų daugiau nei palūkanų 

išlaidos, t.y. grynosios banko palūkanų pajamos padidėtų. Ir atvirkščiai: finansų rinkoje 

nukritus palūkanų normai, grynosios palūkanų pajamos sumažtų. Neigiama rodiklio GAP 

reikšmė reiškia, kad pasirenkamuoju laikotarpiu finansinių įsipareigojimų būtų 

perkainota daugiau nei investicijų, todėl, pakilus palūkanų normai rinkoje, banko 

palūkanų išlaidos padidėtų daugiau nei palūkanų pajamos, t.y. grynosios banko palūkanų 

pajamos sumažėtų. Nukritus palūkanų normai rinkoje grynosios palūkanų pajamos 

padidėtų. Nulinė GAP reikšmė reiškia, kad analizuojamu laikotarpiu būtų perkainota tiek 
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pat finansinių įsipareigojimų ir investicijų, ir todėl palūkanų normos pokyčiai neturėtų 

daryti įtakos grynųjų banko palūkanų pajamų dydžiui. Suminis banko turto GAP 

skaičiuojamas ne kiekvienam pasirinktai sugrupuotų laikotarpių trukmei atskirai, bet 

pasirinktai trukmei nuo 1 dienos iki pasirinkto laikotarpio pabaigos. Lietuvos bankas 

2002 10 17 nutarimu Nr. 129 „Dėl palūkanų normos spragos apskaičiavimo ataskaitos 

formos patvirtinimo“ yra patvirtinęs palūkanų normos spragos apskaičiavimo ataskaitą, 

kurią komerciniai bankai pildo kiekvieną ketvirtį. 

• Terminų atitikimo metodas taikomas vertinant finansinių priemonių terminą ir atkarpos 

palūkanas pagal atskiras valiutas. Su kiekviena finansine priemone, denominuota 

skirtinga valiuta, atliekami tokie veiksmai: 

 

26 lentelė 

Zona 
Grupė – 3 proc. 
arba didesnės 

atkarpos palūkanos 

Grupė – mažesnės nei 
3% atkarpos 

palūkanos 

Kapitalo 
poreikio 

koeficientas, 
% 

Tikėtinas 
palūkanų 
normos 

pokytis, % 

1 

1 mėnuo ir mažiau 1 mėnuo ir mažiau 0,00 – 
1 – 3 mėnesiai 1 – 3 mėnesiai 0,20 1,00 
3 – 6 mėnesiai 3 – 6 mėnesiai 0,40 1,00 
6 – 12 mėnesių 6 – 12 mėnesių 0,70 1,00 

2 
1 – 2 metai 1 – 1,9 metų 1,25 0,90 
2 – 3 metai 1,9 – 2,8 metų 1,75 0,80 
3 – 4 metai 2,8 – 3,6 metų 2,25 0,75 

3 

4 – 5 metai 3,6 – 4,3 metų 2,75 0,75 
5 – 7 metai 4,3 – 5,7 metų 3,25 0,70 
7 – 10 metų 5,7 – 7,3 metų 3,75 0,65 
10 – 15 metų 7,3 – 9,3 metų 4,50 0,60 
15 – 20 metų 9,3 – 10,6 metų 5,25 0,60 

Daugiau kaip 20 metų 10,6 – 12,0 metų 6,00 0,60 
 12,0 – 20,0 metų 8,00 0,60 
 Daugiau kaip 20,0 

metų 
12,50 0,60 

Šaltinis: Lietuvos banko valdybos 2006 m. lapkričio 9 d. nutarimas Nr. 138 „Kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrosios nuostatos“. 
 

Fiksuotosios palūkanų normos finansinės priemonės priskiriamos terminų grupėms pagal 

likusį iki išpirkimo terminą. Kintamosios palūkanų normos finansinės priemonės 

priskiriamos terminų grupėms pagal laiką, likusį iki kito galimo perkainojimo. Pozicijos, 

kurių terminai yra lygiai 3, 6 ir t.t. mėnesiai, turi būti priskiriamos trumpesnio termino 

grupei. Išskiriamos skolos finansinės priemonės, kurių atkarpos palūkanų normos 3% 
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arba didesnės, ir finansinės priemonės, kurių atkarpos palūkanų normos yra mažesnės nei 

3%. Toliau apskaičiuojamos suderintos ir nesuderintos kiekvienos termino grupės 

pozicijos. Kapitalo, reikalingo bendrajai skolos finansinių priemonių (palūkanų normos) 

rizikai padengti, poreikis apskaičiuojamas, gautus rezultatus padaugintus iš koeficiento, 

nurodyto 27 lentelėje. 

27 lentelė 
Pozicijos rūšis Koeficientas, % 

Visų terminų grupių suderintos, pagal riziką įvertintos pozicijos  10 
Pirmosios zonos suderintos, pagal riziką įvertintos pozicijos 40 
Antrosios zonos suderintos, pagal riziką įvertintos pozicijos 30 
Trečiosios zonos suderintos, pagal riziką įvertintos pozicijos 30 
Suderintos, pagal riziką įvertintos pirmosios ir antrosios zonų 
tarpusavio pozicijos 

40 

Suderintos, pagal riziką įvertintos antrosios ir trečiosios zonų 
tarpusavio pozicijos 

40 

Suderintos, pagal riziką įvertintos pirmosios ir trečiosios zonų 
tarpusavio pozicijos 

150 

Likusios nesuderintos, pagal riziką įvertintos pirmosios ir trečiosios 
zonų tarpusavio pozicijos 

100 

Šaltinis: Lietuvos banko valdybos 2006 m. lapkričio 9 d. nutarimas Nr. 138 „Kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrosios nuostatos“. 
 

• trukmės metodą (angl. duration approach) bei jų modifikacijas. Prekybinės palūkanų 

normos rizikos atveju rekomenduotini modernūs rizikos valdymo metodai - pranašiausias 

šiuo atveju yra rizikos vertės metodas. Palūkanų normos rizikai vertinti be GAP analizės 

ir terminų metodo taikomas ir kitas metodas, vadinamas trukmės analize (angl. duration 

analysis). Taikant šį metodą, apskaičiuojamas vienas finansinį instrumentą apibūdinantis 

dydis, t.y. trukmė, pagal kurią galima vertinti šio fiksuoto pajamingumo instrumento 

vertės pokyčius (rizikingumą) palūkanų normos svyravimo atveju. Šis dydis gal gali būti 

suprantamas kaip vidutine fiksuoto pajamingumo instrumento gyvavimo laikas, įvertinant 

jo sukuriamus pinigų srautus, pasvertus atsižvelgiant į jų generavimo trukmę: 

∑

∑
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čia T – finansinės priemonės trukmė, St – pinigų srauto (palūkanų arba pagrindinės sumos) 

vertė laiko momentu t, t – laiko momentai, kuriais mokama pagrindinė suma arba atkarpos 
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palūkanos, n – laikotarpių iki obligacijos išpirkimo skaičius, i – palūkanų norma, MD – 

modifikuota trukmė: 

i
TMT
+

=
1

.      (27) 

Pagal kiekvienos fiksuotos palūkanų normos finansinės priemonės (neatsižvelgiant į tai, ar ji 

turi atkarpos palūkanų, ar neturi) grynosios pozicijos rinkos vertę nustatomas tos finansinės 

priemonės pelningumas termino pabaigoje. Pagal kiekvienos kintančios palūkanų normos 

finansinės priemonės grynosios pozicijos rinkos vertę nustatomas tos finansinės priemonės 

pelningumas pirmo galimo perkainojimo dieną. Finansinės priemonės pelningumas yra 

teorinė tos priemonės diskonto norma. apskaičiuojama kiekvienos finansinės priemonės 

modifikuota trukmė. Dabartine rinkos verte įvertintos finansinių priemonių grynosios 

pozicijos pagal nustatytą modifikuotą trukmę priskiriamos vienai iš trijų zonų, nurodytų 28 

lentelėje. 

28 lentelė 

Zona Modifikuota trukmė 
Tikėtinas palūkanų 

normų pokytis, proc. 
punktas 

Pirmoji zona > 0 ≤ 1 metai 1,0 
Antroji zona > 1 metai ≤ 3,6 metų 0,85 
Trečioji zona > 3,6 metų 0,7 

Šaltinis: Lietuvos banko valdybos 2006 m. lapkričio 9 d. nutarimas Nr. 138 „Kapitalo pakankamumo skaičiavimo 

bendrosios nuostatos“. 
Kiekvienos grynosios pozicijos dabartinę rinkos vertę padauginus iš modifikuotos trukmės ir 

tikėtino palūkanų normos pokyčio, apskaičiuojama kiekvienos finansinės priemonės pagal 

trukmę įvertinta pozicija. Apskaičiavus suderintos ir nesuderintos zonos pozicijas, rezultatai 

dauginami iš koeficiento, nurodyto 29 lentelėje. 

29 lentelė. 

Pozicijos rūšis Koeficientas, proc. 

Kiekvienos zonos suderintos ir pagal trukmę įvertintos 
pozicijos 

2 

Suderintos, pagal trukmę įvertintos pirmosios ir antrosios 
zonų tarpusavio pozicijos 

40 

Suderintos, pagal trukmę įvertintos antrosios ir trečiosios 
zonų tarpusavio pozicijos 

40 

Suderintos, pagal trukmę įvertintos pirmosios ir trečiosios 
zonų tarpusavio pozicijos 

150 

Likusios nesuderintos pozicijos 100 
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Šaltinis: Lietuvos banko valdybos 2006 m. lapkričio 9 d. nutarimas Nr. 138 „Kapitalo pakankamumo skaičiavimo 

bendrosios nuostatos“. 

 

Sudėjus gautus skaičius, nustatomas kapitalo, reikalingo bendrajai skolos finansinių priemonių 

rizikai padengti, poreikis. 

Apskritai priežiūros institucijos nėra nustačiusios palūkanų normos riziką ribojančių 

normatyvų, kurių turėtų laikytis komerciniai bankai. 

 

Palūkanų normų svyravimo rizikos valdymo sprendimai 

 

Palūkanų normų rizika yra valdoma prognozuojant rinkos palūkanų normas ir siekiant taip suderinti 

finansų srautus, kad nebūtų turto ir įsipareigojimų neatitikimo atsižvelgiant į jų perkainojimo 

terminus. Bankuose įprastai taikomi palūkanų normos rizikos vertinimo metodai, padedantys 

išmatuoti valdomo turto vertės jautrumą palūkanų normos pokyčiams apskaičiuojant metinių grynųjų 

palūkanų pokytį ir akcininkų nuosavybės rinkos vertės grynąjį pokytį (delta 1%), tuo atveju, kai 

pajamingumo kreivę apibrėžiančių palūkanų normų lygis padidėja vienu procentiniu punktu. Be to, 

siekiant apriboti palūkanų normos keliamą riziką, galima sudarant įvairius išvestinius finansinius 

instrumentus bandyti užfiksuoti jų lygį: 

1. Palūkanų normų apsikeitimo sandoris (angl. interest rate swap“, IRS) - tai sandoris, 

kuriuo galima apsidrausti nuo palūkanų normų didėjimo arba mažėjimo, atsiribojant ir 

nuo galimo nuostolio, ir nuo galimo pelno dėl palūkanų normų svyravimo. Bankas ir jo 

klientas susitaria apsikeisti palūkanų normomis, viena sandorio šalis moka fiksuotas 

palūkanų normas, kita - svyruojančias. Sudarant palūkanų normų apsikeitimo sandorį, 

galima: 

• svyruojančias paskolos palūkanas pakeisti fiksuotomis ir atvirkščiai; 

• prognozuoti finansinės operacijos išlaidas; 

• išvengti nuostolio bei atsiriboti nuo galimo pelno dėl palūkanų normų 

svyravimo. 

Taikant palūkanų normų apsikeitimo sandorį rizikuojama, kad dėl nepalankaus palūkanų 

normų pokyčio išliks prievolė mokėti didesnes palūkanas arba gauti mažesnes palūkanas, 

nei tuo metu yra rinkoje. 

2. „Cap“ pasirinkimo sandoris - tai sandoris tarp banko ir kliento, kuriuo pardavėjas 

(bankas) pradeda mokėti sandorio pirkėjui (klientui) palūkanas, jeigu rinkos palūkanų 
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norma LIBOR viršija iš anksto sutartą palūkanų normą (angl. cap rate). Sudarydamas 

„Cap“ pasirinkimo sandorį pirkėjas moka pardavėjui komisinį mokestį-premiją. Sudarant 

„Cap“ pasirinkimo sandorį, galima: 

• apsidrausti nuo paskolos išlaidų didėjimo, nuostolį apribojant sumokėtu 

komisiniu mokesčiu - premija bei pasiliekant galimybę gauti pelno iš palūkanų 

normų svyravimų; 

• prognozuoti finansinės operacijos išlaidas; 

• pasirinkti pageidaujamą „Cap“ palūkanų normą. 

Nusipirkusi „Cap“ pasirinkimo sandorį, sandorio šalis apdraudžia savo paskolą nuo 

palūkanų normų augimo. Kai LIBOR atitinkamu laikotarpiu yra aukštesnis už „Cap“ 

palūkanų normą, bankas klientui pradeda mokėti skirtumą tarp LIBOR ir „Cap“ palūkanų 

normos. Klientas pats gali pasirinkti „Cap“ palūkanų normą; kuo ji žemesnė, tuo 

komisinis mokestis bus didesnis. Jokie mokėjimai nevyksta, jeigu LIBOR neviršija 

„Cap“ palūkanų normos. 

3. „Floor“ pasirinkimo sandoris - tai sandoris tarp banko ir kliento, kuriuo pardavėjas 

(bankas) pradeda mokėti sandorio pirkėjui (klientui) palūkanas, jeigu rinkos palūkanų 

norma LIBOR nukrinta žemiau iš anksto sutartos palūkanų normos (angl. floor rate). 

Sudarydamas „Floor“ pasirinkimo sandorį pirkėjas moka pardavėjui komisinį mokestį-

premiją. Sudarant „Floor“ pasirinkimo sandorį, galima: 

• apsidrausti nuo palūkanų normų smukimo, nuostolį apribojant sumokėtu 

komisiniu mokesčiu-premija bei pasiliekant galimybę gauti pelno iš palūkanų 

normų svyravimų; 

• pasirinkti pageidaujamą „Floor“ palūkanų normą. 

Nusipirkusi „Floor“ pasirinkimo sandorį sandorio šalis apdraudžia paskolintas lėšas nuo 

palūkanų normų smukimo (tuo atveju, jei lėšų grąža priklauso nuo LIBOR pokyčių). Kai 

LIBOR atitinkamu laikotarpiu yra žemesnis už „Floor“ palūkanų normą, bankas klientui 

pradeda mokėti skirtumą tarp LIBOR ir „Floor“ palūkanų normos. Klientas pats gali 

pasirinkti „Floor“ palūkanų normą; kuo ji aukštesnė, tuo komisinis mokestis bus 

didesnis. Jokie mokėjimai nevyksta, jeigu LIBOR nenukrinta žemiau „Floor“ palūkanų 

normos. 

4. „Collar“ pasirinkimo sandoris - tai draudimosi nuo palūkanų normų svyravimo rizikos 

sandoris, sudarytas iš „Cap“ ir „Floor“ pasirinkimo sandorių, kurių vienas yra perkamas, 
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o kitas parduodamas. Kai rinkos palūkanų norma svyruoja tarp viršutinės (angl. cap rate) 

ir apatinės (angl. floor rate) palūkanų normų, pasirinktų paties kliento, jokie mokėjimai 

nevyksta. Kai rinkos palūkanų norma viršija „Cap“ palūkanų normą arba smunka žemiau 

„Floor“ palūkanų normos, mokėjimai vyksta pagal „Cap“ ir „Floor“ pasirinkimo 

sandorius. Sudarant „Collar“ sandorį, galima: 

• apsidrausti nuo palūkanų normų svyravimo rizikos nieko už tai papildomai 

nesumokant; 

• prognozuoti finansinės operacijos išlaidas; 

 

Su banko patiriama rinkos rizika tampriai susijusi sąvoka yra investicijų grąža, kurią 

tiesiogiai įtakoja rinkos pokyčiai. Investicijų grąža – tai išmokėtų dividendų arba palūkanų ir 

finansinės priemonės bet kokio rinkos vertės pokyčio suma. Kiekvieno investuotojo tikslas yra gauti 

teigiamą ir, pageidautina, kuo didesnę investicijų grąžą. Tačiau visada egzistuoja rizika, kad 

investicijų grąža gali būti neigiama, o tai reiškia, kad tokiu atveju investicijos būtų nuostolingos. 

Kiekvienai finansinei priemonei būdinga vis kitokia rizika. Kuo ilgesnis investavimo laikotarpis, tuo 

didesnį galima uždirbti pelną ar patirti didesnių nuostolių dėl didesnio neapibrėžtumo ateityje. 

Siekiant kuo labiau sumažinti nuostolių riziką, į finansines priemones gali būti investuojama įvairiai. 

Įprastai laikoma, kad saugiau investuoti ne į vieną ar vos kelias finansines priemones, o 

diversifikuoti investicijas įsigyjant kelias ar daugiau finansinių priemonių. Šios priemonės sudaro 

galimybę išskaidyti riziką, o ne koncentruoti jos veiksnius, kurie visi vienu metu gali realizuotis. 

Visos vertybinių popierių rinkos pasižymi kintamumu (angl. volatility), tačiau, ko gero, jis 

didžiausias yra akcijų ir valiutų rinkose. Nuosavybės vertybinių popierių, kaip ir valiutų rinkos, taip 

pat yra ypač nepastovios, todėl vienas iš svarbiausių tokių rinkų požymių yra vertybinių popierių 

rinkos kintamumas. Akcijų rinkos nepastovumas savo grėsmes atskleidė dar 1929 metais JAV, kitų 

rinkų svyravimai išryškėjo palyginti neseniai. Ko gero, galima teigti, kad vienintelis stabilus dalykas 

akcijų rinkoje yra jų nepastovumas, kuris stipriai trukdo planuoti ilgalaikes investicijų strategijas. 

Vienintelė „paguoda“ investuotojui yra faktas, kad rinkos nepastovumas vienodai veikia ir kitus 

rinkos dalyvius, tačiau įprastai labiausiai pasiseka tiems investuotojams, kurie turi daugiausiai 

informacijos ir gali tiksliausiai nuspėti atskiro vertybinio popieriaus ar visos rinkos elgseną ateityje. 

Viena iš svarbiausių su šia rinka susijusių grėsmių – faktas, kad investuotojai turi nevienodą kiekį 

informacijos, ir dėl to gali būti atliekama manipuliacijų rinkose pasinaudojant vidine informacija. 

Bendrovių vadovai ir su jais glaudžiai susiję asmenys įprastai turi galimybę gauti viešai neatskleistos 
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informacijos, geriausiai žino apie esamą ar būsimą situaciją įmonėje. Vyraujant informacijos 

asimetrijai tarp šių asmenų ir išorinių rinkos dalyvių, susijusių asmenų prekyba vadovaujamos 

bendrovės vertybiniais popieriais yra vertinama rinkos dalyvių ir gali nulemti jų investicinius 

sprendimus. Žinoma, prekyba remiantis vidine informacija (angl. insider trading) yra rinkos 

priežiūros institucijų tyrimo objektas. 

Nuosavybės vertybinių popierių kainos rizika (angl. equity risk) – tikimybė, kad bankas 

patirs nuostolių dėl turimų nuosavybės vertybinių popierių kainos svyravimo. Skiriama specifinė ir 

bendroji palūkanų normos ir nuosavybės vertybinių popierių kainos rizika (taip pat žr. IV skyriaus 

pradžią): 

a) specifinė rizika (angl. specific risk) – tikimybė, kad atitinkamos finansinės priemonės 

kaina pasikeis dėl veiksnių, susijusių su tos priemonės emitentu, o išvestinės finansinės 

priemonės – dėl veiksnių, susijusių su pagrindinės finansinės priemonės emitentu. 

b) bendroji rizika (angl. general risk) – tikimybė patirti nuostolių dėl bendro finansinių 

priemonių ir išvestinių finansinių priemonių rinkos kainų svyravimo. 

Ilgoji pozicija (angl. long position) – pozicija, atsirandanti dėl banko turimų reikalavimo teisių į 

finansinę priemonę ar biržos prekę ir dėl banko teisės pirkti finansinę priemonę ar biržos prekę. 

Trumpoji pozicija (angl. short position) – pozicija, atsirandanti dėl teisės parduoti finansinę 

priemonę ar biržos prekę arba dėl kitų banko finansinių priemonių ar įsipareigojimų dėl biržos 

prekių. Grynoji pozicija (angl. net position) – skirtumas tarp tapačių finansinių priemonių ar biržos 

prekių ilgųjų ir trumpųjų pozicijų. Konvertuojamasis vertybinis popierius (angl. convertible security) 

– vertybinis popierius, kuris savininko pasirinkimu gali būti pakeistas į kitą vertybinį popierių. 

Tokios finansinės priemonės praverčia valdant investicijų likvidumą. 

Rizikos diversifikavimo teorija reikalauja, kad investuojant į finansines priemones 

investicijos būtų paskirstomos keliomis kryptimis. Atvejis, kai vienos konkrečios įmonės akcijos 

kaina sumažėja, rinkose yra dažnas ir tapęs įprastu. Investicijų nuvertėjimo rizika dėl vienos įmonės 

akcijų kainos sumažėjimo arba dėl vienos rinkos griūties gali būti išskaidoma arba sumažinama 

investuojant į keletą įmonių akcijų keliose rinkose. Akcijų skaičius, būtinas siekiant veiksmingai 

sumažinti riziką, susijusią su konkrečia priemone, gali būti skirtingas priklausomai nuo rinkos. 

Kartais, siekiant užtikrinti, kad rizika būtų pakankamai diversifikuota atsižvelgiant į bendrovę ir 

rinkas, gali prireikti nemažos investicijų sumos. 

Kadangi nuosavybės vertybinių popierių kainos kaitos rizika yra tokia, kurios joks bankas 

tiesiogiai suvaldyti negali, prie jos reikia prisitaikyti banke įdiegiant limitų sistemą. Kita vertus, 
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rinkos rizikos vidaus modeliams, kuriais remiantis įvertinamas banko kapitalo poreikis šios rūšies 

riziką absorbuoti, keliami tokie reikalavimai: 

• galimo nuostolio įvertis turi būti atsparus nepalankiems rinkos pokyčiams, susijusiems su 

įstaigos specifinių akcijų paketų ilgalaikės rizikos pobūdžiu. Duomenys, kuriais 

parodomas grąžos pasiskirstymas, turi apimti ilgiausią imties laikotarpį, kuriam turima 

duomenų, prasmingai parodančių įstaigos specifinių nuosavybės vertybių popierių 

pozicijų ilgalaikės rizikos pobūdį. Naudojamų duomenų turi pakakti, kad būtų galima 

nustatyti konservatyvius, statistiškai patikimus ir tikslius nuostolio įverčius, pagrįstus ne 

tik subjektyviais svarstymais ar nuomonėmis. Siekdama gauti modelio rezultatus, 

pasižyminčius reikiamu realumo ir konservatyvumo lygiu, įstaiga turimų duomenų 

empirinę analizę turi derinti su koregavimais, grindžiamais veiksnių įvairove. Kurdamos 

rizikos vertės (VaR) modelius, kuriais įvertinami galimi ketvirčio nuostoliai, įstaigos gali 

remtis ketvirčio duomenimis arba perskaičiuoti trumpesnio laikotarpio duomenis į 

ketvirčio duomenis, taikydamos tinkamą, empiriniais įrodymais pagrįstą metodą ir 

pasitelkdamos parengtus ir dokumentais patvirtintus procesus bei analizę. Toks metodas 

konservatyviai ir nuosekliai taikomas laikui bėgant. 

• taikomi modeliai turi tinkamai aprėpti visas reikšmingas rizikos rūšis, būdingas 

nuosavybės vertybinių popierių grąžai, įskaitant įstaigos nuosavybės vertybinių popierių 

portfelio tiek bendrąją rinkos riziką, tiek specifinę riziką. Vidaus modeliais tinkamai 

paaiškinami istoriniai kainų svyravimai, šie modeliai turi aprėpti galimų koncentracijų 

dydį bei jų sudėties pokyčius ir turi būti atsparūs nepalankiai rinkos aplinkai. Rizikos 

pozicijų, kuriomis remiamasi atrenkant įverčiams naudojamus duomenis, grupė turi būti 

glaudžiai suderinta arba bent palyginama su įstaigos nuosavybės vertybinių popierių 

pozicijomis; 

• vidaus modelis turi atitikti rizikos pobūdį ir įstaigos nuosavybės vertybinių popierių 

portfelio struktūrą. Tais atvejais, įstaiga turi reikšmingų akcijų paketų, kurių vertės yra 

daugiausia neteisinio pobūdžio, vidaus modeliai turi būti kuriami taip, kad tinkamai 

aprėptų su tokiomis priemonėmis siejamą riziką; 

• atskirų pozicijų priskyrimas tarpinėms pozicijoms, rinkos indeksams ir rizikos 

veiksniams turi būti patikimas, intuityvus ir konceptualiai tvirtas; 

• atlikdamos empirinę analizę įstaigos turi įrodyti rizikos veiksnių tinkamumą, įskaitant jų 

gebėjimą aprėpti tiek bendrąją, tiek specifinę riziką; 
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• nuosavybės vertybinių popierių pozicijų grąžos kintamumo įverčiai turi būti nustatyti 

taikant reikiamus ir turimus duomenis, informaciją ir metodus. Turi būti naudojami 

nepriklausomai patikrinti vidaus duomenys arba iš išorės šaltinių gauti duomenys, 

įskaitant bendrus grupių duomenis; 

• turi būti parengiama tiksli ir išsami testavimo nepalankiomis sąlygomis programa. 

 

Kapitalo, reikalingo specifinei nuosavybės vertybinių popierių rizikai padengti, poreikio 

apskaičiavimas 

Kapitalo, reikalingo specifinei nuosavybės vertybinių popierių rizikai padengti, poreikis 

apskaičiuojamas bendrąją poziciją padauginus iš 4% kapitalo poreikio koeficiento. Kita vertus, 2% 

nuosavybės vertybinių popierių specifinės rizikos kapitalo poreikio koeficientas taikomas 

nuosavybės vertybiniams popieriams, kurie atitinka tam tikras sąlygas. Vadovaujantis banko 

prekybinės veiklos politika, apskaičiuojant bendrąją portfelio vertę įtraukiamos pripažįstamų biržų 

likvidžių nuosavybės vertybinių popierių indeksų pozicijos, nors joms atskirai yra taikomas 2% 

kapitalo poreikio koeficientas. 

 

Kapitalo, reikalingo bendrajai nuosavybės vertybinių popierių rizikai padengti, poreikio 

apskaičiavimas 

Nustačius grynąją nuosavybės vertybinių popierių poziciją, ji dauginama iš 8% kapitalo poreikio 

koeficiento. Vertybinių popierių indekso atitinkamos ilgosios ir trumposios pozicijos turi būti 

sumuojamos, apskaičiuojant grynąją ilgąją ar trumpąją poziciją, kuriai taikomi nuosavybės 

vertybinių popierių specifinės ir bendrosios rizikos kapitalo poreikio koeficientai. Pripažįstamų biržų 

nuosavybės vertybinių popierių indeksų grynosioms pozicijoms taikomas 2% kapitalo poreikio 

koeficientas. Bendroji likvidžių nuosavybės vertybinių popierių indeksų rizika nustatoma taip: 

skaičiuojant nuosavybės vertybinių popierių bendrąją riziką, turi būti įtraukta ir nuosavybės 

vertybinių popierių indekso pozicija, nustatyta susumavus bazinių finansinių priemonių rinkos 

vertes. 

 

IV.4. Su biržos prekių kainos rizika susijusios sąvokos 

 

Su biržos prekių kainos kaita susijusi rizika yra viena iš rinkos rizikos sudedamųjų dalių. 

Priežiūros institucijos ir rinkos dalyvių pripažinta birža (angl. recognised exchange) – birža, kuri: 
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a) nuolat funkcionuoja; 

b) vadovaujasi biržos buveinės valstybės narės atitinkamų institucijų išleistomis ir 

patvirtintomis taisyklėmis, apibrėžiančiomis biržos veiklos sąlygas, patekimo į biržą 

sąlygas, taip pat sąlygas, kurias turi tenkinti sutartis, kad būtų galima sudaryti veiksmingą 

biržos sandorį; 

c) turi kliringo sistemą, per kurią sutartims taikomas kasdienės garantinės įmokos 

reikalavimas, suteikiantis reikiamą apsaugą. 

Biržos prekė (angl. commodity) – produktas, kuriuo prekiaujama arba kuriuo galima prekiauti 

antrinėje rinkoje (pvz., žemės ūkio produktai, metalai, naudingosios iškasenos, taurieji metalai). 

Biržos prekių kainos rizika (angl. commodity risk) – tikimybė, kad bankas, besiverčiantis prekyba 

biržos prekių rinkoje, gali patirti nuostolių dėl šių prekių atvirųjų pozicijų kainų pokyčių. Žaliavų 

arba kitų biržos prekių rizika – rizika, kad dėl rinkos sąlygų pasikeitimo pasikeis turimų žaliavinių 

prekių vertė. Su žaliavų kainų pokyčiais susijusi rizika skiriasi nuo palūkanų normos ir valiutos 

rizikos ir turėtų būti valdoma bei stebima dar griežčiau. Daugumos žaliavinių prekių rinkų turi tam 

tikrą pasiūlos koncentraciją, kurios pokyčiai gali sukelti nelauktų kainos svyravimų. Žaliavinės 

prekės priskiriamos prie finansinių rizikų šaltinių todėl, kad jomis prekiaujama biržose, nuolat 

kotiruojamos dvipusės, t.y. pirkimo ir pardavimo kainos. Vertybinių popierių ar biržos prekių 

skolinimas (skolinimasis) (angl. securities or commodities lending and securities or commodities 

borrowing) – operacijos, kurių metu bankas ar jo sandorio šalis perleidžia vertybinius popierius arba 

biržos prekes už atitinkamą užtikrinimo priemonę, skolininkui įsipareigojant grąžinti lygiaverčius 

vertybinius popierius arba biržos prekes nustatytu laiku ateityje arba tada, kai to pareikalauja 

perdavėjas. Vertybinių popierių arba biržos prekių perdavėjui tai yra vertybinių popierių arba biržos 

prekių skolinimas, o vertybinių popierių arba biržos prekių skolininkui – skolinimasis. 

Kadangi su prekių biržos prekių kainos kaita susijusios rizikos suvaldyti tiesiogiai beveik 

neįmanoma, tai ji valdoma pasyviai, t.y. prisitaikant prie jos. .Su prekių biržos prekių kainos kaita 

susijusią riziką bankuose įprasta valdyti taikant limitų sistemą. Banko atstovams biržoje (dileriams, 

makleriams) dažniausiai būna nustatyti limitai, kurių jie negali viršyti sudarinėdami sandorius su 

kitais rinkos dalyviais, o sandoriai sudarinėjami tik atlikus išsamią investicijų galimybių ir situacijos 

rinkoje, kuri nuolat kinta, analizę. 

Aukso ir aukso išvestinių priemonių pozicijoms iškyla tokia pat rizika kaip ir užsienio 

valiutos pozicijoms, ir jų rinkos rizika turi būti vertinama kaip užsienio valiutos kurso rizika arba 

taikant vidaus rinkos rizikos vertinimo metodus. Vertinant šią rizikos rūšį standartizuotuoju būdu, 
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kapitalo, reikalingo biržos prekių kainos rizikai padengti, poreikis yra apskaičiuojamas taikant 

terminų atitikimo metodą. 

 

Terminų atitikimo metodas 

Kiekviena biržos prekių pozicija turi būti išreikšta standartiniu matavimo vienetu. Kiekviena biržos 

prekė turi būti priskirta vienai iš septynių terminų grupių, pateiktų 25 lentelėje. Ilgosios ir 

trumposios tam tikros biržos prekės pozicijos suderinamos, kai terminas skiriasi 10 dienų. Tokių 

pozicijų nebūtina įtraukti į terminų grupes. Terminų grupės ir skirtumo normos pateiktos 30 

lentelėje: 

 
30 lentelė 

Terminų grupė Skirtumo norma, % 
0 mėn. ≤ 1 mėn. 1,5 
>1 mėn. ≤ 3 mėn. 1,5 
> 3 mėn. ≤ 6 mėn. 1,5 
> 6 mėn. ≤ 12 mėn. 1,5 

> 1 m. ≤ 2 m. 1,5 
> 2 m. ≤ 3 m. 1,5 

> 3 m. 1,5 
Šaltinis: Lietuvos banko valdybos 2006 m. lapkričio 9 d. nutarimas Nr. 138 „Kapitalo pakankamumo skaičiavimo 
bendrosios nuostatos“. 
 

Kapitalo poreikis apskaičiuojamas taip: 

• suderinamos kiekvienos terminų grupės ilgosios ir trumposios pozicijos. 

• pozicijų suma (t.y. ir ilgosios, ir trumposios pozicijos) dauginama iš atitinkamos biržos 

prekės rinkos vertės. 

• gautas skaičius dauginamas iš terminų grupės skirtumo normos (1,5%). 

Likusios nesuderintos pozicijos perkeliamos į kitą terminų grupę ir atitinkamai derinamos ir t.t. 

Pozicijų dalims, perkeliamoms į kitą terminų grupę, papildomai yra taikomas 0,6% kapitalo poreikio 

koeficientas. 15% kapitalo poreikio koeficientas yra taikomas likusiai atvirų pozicijų daliai (atlikus 

visus suderinimus). 

 

IV.5. Su užskaita ir apsidraudimu susijusios sąvokos 
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Su užskaita ir apsidraudimu susijusi rizika yra viena iš rinkos rizikos sudedamųjų dalių. 

Užskaitos grupė (angl. netting set) – su viena sandorio šalimi sudaromi sandoriai, kuriems taikoma 

teisinėmis priemonėmis vykdoma dvišalės užskaitos tvarka ir kurių užskaita pagal šias nuostatas 

galima. Kiekvienas sandoris, kuriam netaikoma teisinėmis priemonėmis vykdoma ir pagal šias 

nuostatas galima dvišalės užskaitos tvarka, šiose nuostatose laikomas atskira užskaitos grupe. 

Rizikos pozicija (angl. risk position) – rizikos lygis, kuriam pagal standartizuotą metodą taikant 

nustatytą algoritmą priskiriamas sandoris. Apsidraudimo grupė (angl. hedging set) – su vienos 

užskaitos grupės sandoriais susijusios rizikos pozicijos, kurių vertė nustatoma pagal standartizuotą 

metodą, atsižvelgiant tik į šios užskaitos grupės pozicijų skirtumą (jų balansą). Susitarimas dėl 

garantinės įmokos (angl. margin agreement) – įpareigojantis susitarimas (susitarimo nuostatos), 

pagal kurį viena sandorio šalis pateikia užstatą kitai sandorio šaliai, jeigu tos kitos šalies keliama 

pozicijos rizika viršija nustatytą lygį. Garantinės įmokos riba (angl. margin threshold) – didžiausia 

pozicijos suma, kuri lieka neapdrausta tol, kol viena šalis turi teisę pareikalauti užtikrinimo 

priemonės. Garantinės įmokos rizikos laikotarpis (angl. margin period of risk) – laikotarpis nuo 

paskutinio pasikeitimo užstatu, kuriuo užtikrinami užskaitos grupės sandoriai su įsipareigojimų 

nevykdančia sandorio šalimi, iki tol, kol įsipareigojimų nevykdanti šalis likviduojama, o atitinkama 

rinkos rizika apdraudžiama iš naujo. Faktinis terminas taikant vidaus modelio metodą (angl. effective 

maturity under the internal model method) (taikomas užskaitos grupei, kurios terminas ilgesnis nei 

vieneri metai) – santykis, apskaičiuojamas nerizikinga palūkanų norma diskontuotą tikėtinų pozicijų 

sumą per visą užskaitos grupės sandorių laikotarpį padalinus iš nerizikinga palūkanų norma 

diskontuotų tikėtinų pozicijų sumos per vienerius užskaitos grupės sandorių metus. Šis faktinis 

terminas gali būti pakoreguotas taip, kad atspindėtų perkėlimo riziką, kuri kyla keičiant tikėtiną 

poziciją faktine tikėtina pozicija, siekiant pateikti prognozę trumpesniam nei vienerių metų 

laikotarpiui. Kryžminė produktų užskaita (angl. cross-product netting) – skirtingų produktų 

kategorijų sandorių įtraukimas į tą pačią užskaitos grupę vadovaujantis šiose nuostatose išdėstytais 

kryžminės produktų užskaitos reikalavimais. Dabartinė rinkos vertė (angl. current market value, 

CMV) – su sandorio šalimi sudarytų užskaitos grupės sandorių portfelio grynoji rinkos vertė. 

Apskaičiuojant dabartinę rinkos vertę naudojamos ir teigiamos, ir neigiamos vertės. 

 

IV.6. Su pasiskirstymu susijusios sąvokos 
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Rinkos verčių pasiskirstymas (angl. distribution of market value) – remiantis istoriniais 

duomenimis atlikta užskaitos grupės sandorių grynosios rinkos vertės pasiskirstymо prognozė tam 

tikrą dieną ateityje, esant tam tikrai tikimybei. Pozicijų pasiskirstymas (angl. distribution of 

exposures) – rinkos vertės pasiskirstymo, nustačius nulinį prognozuojamų neigiamų grynųjų rinkos 

verčių lygį, prognozė, esant tam tikrai tikimybei. 

a) Neutralus rizikos atžvilgiu pasiskirstymas (angl. risk-neutral distribution) – rinkos verčių ar 

pozicijų pasiskirstymas tam tikrą dieną ateityje, apskaičiuojamas taikant teorines rinkos 

vertes (pvz., teorinius svyravimus). 

a) Faktinis pasiskirstymas (angl. actual distribution) – rinkos verčių arba pozicijų 

pasiskirstymas tam tikrą dieną ateityje, apskaičiuojamas remiantis istoriniais duomenimis 

(pvz., pagal istorinius duomenis apskaičiuoti kainos svyravimai ar kurso pokyčiai). 

Klasikinė turto paskirstymo (dar kartais vadinamo alokacija) samprata yra turto rūšių 

pasirinkimas ir jų dalių paskirstymas vertybinių popierių portfelyje. Vertinant investicijų riziką ir 

paskirstant vertybinius popierius renkamasi iš įvairių jų rūšių, kurių dalis finansinių priemonių 

portfelyje lemia investicinio portfelio riziką. Siekiant tinkamai paskirstyti riziką, nebūtinai turi būti 

naudojamos visos įmanomos vertybinių popierių rūšys, dažniausiai atsirenkama keletas finansinių 

priemonių arba pagrindinės turto klasės, iš kurių formuojamas vertybinių popierių portfelis. 

Jei turto paskirstymas atlieka naudojant skolos vertybinius popierius ir akcijas, tai 

pagrindiniai kriterijai vertinant skolos vertybinius popierius yra obligacijų trukmė, palūkanų pokyčių 

perspektyvos, pajamingumų vertinimai, priskirti kredito reitingai. Sprendžiant pasirinkimo 

galimybes dėl investicijų į akcijas, didelę svarbą turi apsisprendimas, ar būtų investuojama į atskirų 

įmonių akcijas, ar būtų sekamas rinkos indeksas, kokiame regione būtų investuojama, kokio 

sektoriaus akcijos būtų perkamos. Taip pat gali būti nustatomi reikalingi rodikliai, pavyzdžiui P/E 

(angl price to earnings), dividendų pajamingumas ir panašiai. Paskirstant turtą gali būti nustatomi 

apribojimai ar reikalavimai valiutai, kuri dažniausiai priskiriama atskirai turto klasei. 

Turto paskirstymas įprastai nėra reglamentuojamas priežiūros institucijų, ir ji priklauso 

kiekvieno banko ir portfelio valdytojo kompetencijai. Vertybinių popierių paskirstymas portfelyje 

priklauso nuo bankui priimtinos rizikos, į kurią orientuojantis parenkamos atitinkamos finansinės 

priemonės. Tas pats rizikos lygis gali būti pasiekiamas investuojant ir į daug finansinių priemonių, ir 

tik į dvi ar tris, kurios nekoreliuoja tarpusavyje. Lygiai taip pat riziką galima skirstyti ir tos pačios 

turto klasės viduje, jei rinkoje galima rasti vertybinių popierių, kurie nekoreliuoja arba yra mažai 

susiję tarpusavyje. Finansų praktikoje ir teorijoje laikoma, kad jei investuojama į 15 įmonių akcijas, 
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kurios yra kotiruojamos vienoje vertybinių popierių biržoje, tai toks portfelis visiškai apibrėžia 

rinkos pokyčius ir gali būti laikomas indekso portfeliu. 

 

IV.7. Su pozicijų koregavimu susijusios sąvokos 

 

Pozicija (angl. exposure) – banko turto arba nebalansinių pretenzijų straipsnis. Pozicijos 

vertė (angl. exposure value) – banko turto ir nebalansinių pretenzijų dydis. Grynoji pozicijos vertė 

(angl. net exposure value) – vertė, apskaičiuojama iš bendrosios pozicijos vertės atėmus vertės 

sumažėjimą, iš ilgalaikio materialiojo turto – nusidėvėjimą, iš nematerialiojo turto – amortizaciją. 

Perskaičiavimo veiksnys (angl. conversion factor, CF) – šiuo metu nepanaudotos skolininko 

įsipareigojimo dalies, kuri įsipareigojimų neįvykdymo momentu gali būti panaudota ir nesugrąžinta, 

ir šiuo metu nepanaudoto įsipareigojimo santykis, išreikštas procentais. Atnaujinamoji pozicija 

(angl. revolving exposures) – pozicija, kai skolininko neapmokėtas likutis gali kisti atsižvelgiant į 

skolininko sprendimą skolintis ir grąžinti, laikantis banko nustatyto rekomenduojamo limito. 

Dabartinė pozicija (angl. current exposure) – sandorio ar užskaitos grupės sandorių su konkrečia 

sandorio šalimi portfelio didesnė už nulį arba rinkos vertė, kuri būtų prarasta, jei sandorio šalis 

neįvykdytų įsipareigojimų, esant prielaidai, kad jokios šių sandorių vertės nepavyktų atgauti 

bankroto procedūros metu. Maksimali pozicija (angl. peak exposure) – pozicijų pasiskirstymo 

didžiausia santykinė dalis tam tikrą dieną ateityje prieš ilgiausio užskaitos grupės sandorio terminą. 

Tikėtina pozicija (angl. expected exposure, EE) – pozicijų pasiskirstymo tam tikrą dieną ateityje 

prieš ilgiausio užskaitos grupės sandorio terminą vidurkis. Konkrečios dienos faktinė tikėtina 

pozicija (angl. effective expected exposure at a specified date), toliau – faktinė EE – maksimali 

tikėtina tos arba bet kurios ankstesnės dienos pozicija. Konkrečios dienos faktinę EE taip pat galima 

apibrėžti kaip tikėtiną tos dienos poziciją arba ankstesnės dienos faktinę poziciją, atsižvelgiant į tai, 

kuri iš jų yra didesnė. Tikėtina teigiama pozicija (angl. expected positive exposure, EPE) – tam tikro 

laikotarpio tikėtinos pozicijos svertinis vidurkis, kai svertiniu koeficientu laikoma viso laikotarpio 

atskiros tikėtinos pozicijos dalis. Apskaičiuojant kapitalo poreikį, taikomas pirmųjų metų vidurkis. 

Jei visų užskaitos grupės sandorių terminas yra trumpesnis nei vieneri metai, taikomas ilgiausio 

užskaitos grupės sandorio laikotarpio vidurkis. Faktinė tikėtina teigiama pozicija (angl. effective 

expected positive exposure), toliau – faktinė EPE – tikėtinos pozicijos pirmųjų metų svertinis 

vidurkis arba, jei visų užskaitos grupės sandorių terminas trumpesnis nei vieneri metai, – ilgiausio 

užskaitos grupės sandorio laikotarpio svertinis vidurkis, kai svertiniu koeficientu laikoma viso 
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laikotarpio atskiros tikėtinos pozicijos dalis. Kredito vertinimo koregavimas (angl. credit valuation 

adjustment) – sandorių su konkrečia sandorio šalimi portfelio vertinimo koregavimas, kol 

pasiekiama vidutinė rinkos vertė. Šis koregavimas parodo kredito rizikos dėl bet kokio 

įpareigojančio susitarimo su sandorio šalimi neįvykdymo pozicijų rinkos vertę. Koregavimas gali 

parodyti su sandorio šalimi susijusios kredito rizikos pozicijų rinkos vertę arba bendrą su banku ir 

sandorio šalimi susijusios kredito rizikos pozicijų rinkos vertę. Vienpusis kredito vertinimo 

koregavimas (angl. one-sided credit valuation adjustment) – kredito vertinimo koregavimas, 

parodantis su sandorio šalimi susijusios banko kredito rizikos pozicijų rinkos vertę, tačiau 

neatspindintis su banku susijusios kredito rizikos, kuri kyla sandorio šaliai, pozicijų rinkos vertės. 

 

IV.8. Su prekybos knyga susijusios sąvokos 

 

Prekybos knygoje įvardyta rizika (angl. trading book risk) – rinkos rizika, sandorio šalies 

kredito rizika, atsiskaitymų rizika, prekybos knygos didelių pozicijų rizika. Prekybos tikslais 

laikomos pozicijos (angl. positions held with trading intent) − pozicijos, kurios laikomos ketinant 

per trumpą laikotarpį jas perparduoti ir (arba) tikintis gauti pelno dėl dabartinių ir (arba) tikėtinų 

pirkimo ir pardavimo kainų skirtumų arba dėl kitų kainų ar palūkanų normų pasikeitimų. Sąvoka 

„pozicijos“ apima savo sąskaita įgytas pozicijas ir pozicijas, atsiradusias aptarnaujant klientus ir 

formuojant rinką. Suderintų sumų sandoris (angl. matched principal transaction) – sandoris, kurį 

rinkoje gali sudaryti tik įgaliotieji rinkos dalyviai (bankai). Sandoris sudaromas dalyvio (banko) 

vardu, neatsižvelgiant į tai, kad jis yra sudaromas kliento užsakymu, todėl yra suderinamas įgaliotojo 

rinkos dalyvio (banko) ir kliento sandoriu. 
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V skyrius. Operacinės rizikos valdymas 

 

V.1. Pagrindinės operacinės rizikos sąvokos 

 

Nuolat kintančios ir pateikiančios naujovių finansų sektoriaus dalyvių veiklos sąlygos, 

griežtėjantys priežiūros institucijų reikalavimai, auganti konkurencija lemia didėjantį bankų dėmesį 

vidinių procesų efektyvumui užtikrinti. Vis sudėtingesnės bankų veiklos procedūros ir intensyvesnis 

vidinių procesų vyksmas sukuria prielaidas gausesnėms klaidoms vidinėse banko sistemose, dėl ko 

atsiranda banko veiklos sutrikimo grėsmė, galinti išsirutulioti į banko veiklos krizę. Šios priežastys 

verčia vis daugiau dėmesio skirti operacinės rizikos valdymui, kurio efektyvumas daro didelę įtaką 

banko konkurencingumui ir sėkmei rinkoje. Dėmesį operacinės rizikos valdymui bankuose skatina 

tarptautinių finansų institucijų, pirmiausia – Baselio komiteto – teigiamas požiūris į formalizuotą ir 

racionalų operacinės rizikos valdymą, galintį padidinti banko veiklos efektyvumą ir sumažinti 

kritinių nuostolių tikimybę. Kita vertus, dar nėra iki galo įsisąmoninta, kad operacinės rizikos 

valdymas suteikia bankui pridėtinę vertę, nors ir žinoma, kad nevaldoma operacinė rizika bankui gali 

kainuoti ypatingai daug. 

Operacinė rizika (angl. operational risk), kitaip dar vadinama veiklos rizika – tikimybė patirti 

nuostolių dėl žmonių, sistemų, netinkamų ar nepavykusių vidaus procesų arba dėl išorės įvykių 

įtakos, įskaitant teisinę riziką. Ji atsiranda savaime nesitikint pelno ar kitokios naudos, ir mažai 

priklauso nuo finansų institucijos veiklos rezultatų. Operacinė rizika gali atsirasti bet kuriame banko 

struktūriniame padalinyje. Ši rizikos rūšis skiriasi nuo kitų rizikų tuo, kad didžiąja dalimi ji yra ne 

prisiimama tikintis gauti atlygį, o egzistuoja banko veikloje. Su operacine rizika gali susidurti 

kiekvienas banko darbuotojas. Identifikavus ir išmatavus operacinę riziką, banke sudaromi 

specialieji atidėjiniai. Operacinės rizikos specifika pasireiškia finansinių nuostolių atsiradimu ne tik 

vykdant finansines operacijas, bet apima visą einamąją finansų institucijos veiklą, orientuotą į verslo 

procesus, jų kontrolę ir numatytų įvairių reikalavimų atitiktį. Baselio komiteto rekomendacijose 

“International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework“, 

June 2004, operacinė rizika apibrėžiama kaip rizika patirti nuostolių dėl netinkamų arba 

neįgyvendintų vidaus kontrolės procesų, darbuotojų klaidų ir (ar) neteisėtų veiksmų bei informacinių 

sistemų veiklos sutrikimų arba dėl išorės įvykių įtakos. Šis apibrėžimas apima teisinę riziką, bet 
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neapima strateginės ir reputacijos rizikos. Šiai rizikos rūšiai taip pat priklauso informacinių 

technologijų, teisinė ir suderinamumo (integrity) rizika. Operacinės rizikos vertinimas yra 

pakankamai nauja bankų veiklos sritis, kuriai pastaruoju metu skiriama vis daugiau dėmesio. 

Praėjusio amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje laikyta viena iš daugelio antraeilių rizikos formų, 

XXI amžiuje operacinė rizika pradedama interpretuoti kaip viena svarbiausių banko veiklai įtakos 

turinčių rizikų, kurios valdymas yra būtina ir neatsiejama visos finansų institucijos rizikos valdymo 

dalis. 

Prieš adaptuojant bankų veikloje Baselio komiteto rekomenduojamus operacinės rizikos 

vertinimo metodus, būtina ištirti šių metodų specifiką ir pritaikomumą konkretaus banko veikloje bei 

išanalizuoti operacinės rizikos vertinimo metodų naudojimo ypatybes operacinės rizikos valdymo 

priežiūros kontekste. Tokio tyrimo poreikis grindžiamas tuo, kad operacinės rizikos valdymo 

procesas neatsiejamas nuo bankų priežiūros sistemos, skirtos rizikos valdymo proceso efektyvumui 

užtikrinti. Iš čia atsiranda bankų priežiūros sistemų, taikomų skirtinguose finansų sektoriuose, 

pozicijos operacinės rizikos valdymo srityje analizės aktualumas, kurį tikslinga susieti su Baselio 

komiteto rekomenduojamų operacinės rizikos valdymo metodų analize, kadangi šie metodai gali būti 

interpretuojami kaip operacinės rizikos valdymo bankuose rekomendacijų pagrindas. 

Kartu su bankų vadybininkų pastangomis valdyti operacinę riziką finansų institucijų 

priežiūros tarnybos pradeda vis daugiau dėmesio skirti reikalavimų operacinės rizikos valdymo 

procesui formuoti. Įvertinus galimų operacinės rizikos nuostolių dydį ir jų pasireiškimo tikimybę, 

galima teigti, kad finansų institucijų priežiūros tarnybos, atsižvelgdamos į pavojų, kylantį dėl 

netinkamo operacinės rizikos traktavimo ir galimų nuostolių neatitinkamo dėmesio operacinės 

rizikos valdymui bankuose, turi pripažinti operacinę riziką kaip vieną svarbiausių rizikos formų, 

veikiančių bankų sektoriuje, ir vykdydamos bankų veiklos priežiūrą operacinės rizikos valdymo 

kontrolei skirti tokį patį dėmesį kaip ir kredito rizikos kontrolei. 

Pagrindinės problemos, kylančios dėl didėjančio dėmesio operacinės rizikos valdymui 

poreikio, rodo, kad dėmesys operacinės rizikos valdymui iki šiol buvo ir iš dalies yra nepakankamas, 

todėl būtina daugiau dėmesio skirti jos valdymo priežiūrai, suformuluoti tikslius griežtu 

reikalavimus operacinei rizikai bankuose valdyti. Tik galimiems nuostoliams adekvatus dėmesys 

operacinės rizikos valdymo priežiūrai gali sukurti realią finansų sektoriaus apsaugą nuo krizės, 

galinčios kilti iš operacinės rizikos šaltinių. 

Baselio komitetas operacinę riziką sieja su rizika, atsirandančia iš netinkamų ar nesėkmingų 

vidinių verslo procesų, žmonių veiklos ar sistemų funkcionavimo arba dėl išorinių įvykių. Remiantis 
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šiuo apibrėžimu, operacinės rizikos valdymo rekomendacijose išskiriamos septynios galimos 

operacinės rizikos šaltinių grupės: 

1. vidinės apgavystės (angl. internal fraud); 

2. išorinės apgavystės (angl. external fraud); 

3. įdarbinimo praktika ir darbo vietų saugumas (angl. employment practices and workplace 

safety); 

4. klientai, produktai ir verslo praktika (angl. clients, products and business practices); 

5. materialiojo turto sugadinimas (angl. damage to physical assets); 

6. veiklos žlugimas ir sistemų sutrikimai (angl. business disruption and system failures); 

7. atlikimas, pristatymas ir procesų valdymas (angl. execution, delivery and process 

management). 

 

Operacinės rizikos priežastimi gali būti informacijos stygius, neaiškios atsakomybės ir neaiškiai 

suformuluotos užduotys, neinformavimas arba nepakankamas informavimas, neteisėti veiksmai, 

vagystės, pinigų plovimas, klaidos, taikom informacinių sistemų nepakankamas saugumas, veikimas 

arba neveikimas, tinkamų technologijų stygius, kriminaliniai veiksmai, paslaugų pirkimas iš išorės, 

nelaimės, katastrofos, netinkamas perimto turto valdymas, neišsami teisinė dokumentacija, 

netinkamas partnerių darbas ir t.t. Dažniausiai pasitaikančios operacinės rizikos atsiradimo 

priežastys gali būti klasifikuojamos taip: 

• nepakankama finansų institucijos personalo kvalifikacija ir reguliarų apmokymų 

trūkumas. Žmogiškas veiksnys iki šiol yra pagrindinė problema vidiniuose verslo 

procesuose, nes dauguma darbuotojų nėra apmokinta kvalifikuotam informacinės 

technologijų taikymui; 

• informacinio saugumo svarbos nesupratimas ir esamų pavojų neįvertinimas. Atsainus 

vadovybės požiūris lemia rizikos valdymo sistemos silpnėjimą, finansavimo trūkumą; 

• rizikos valdymo procedūrų nagrinėjimo ir saugumo politikos trūkumas ar nebuvimas. 

Veiksmų plano nebuvimas atsirandant vienai ar kitai rizikai lemia neracionalius 

operatyvinius sprendimus, o dažnai ir nežinojimą, kaip apskritai spręsti atsiradusią 

problemą; 

• informacinių aktyvų saugumo sistemos nebuvimas. Banko saugumas lygus pačios 

silpniausios jo vietos saugumui. Piktadariui pakanka surasti tik vieną silpnybę rizikos 

valdymo sistemoje, ir jis sugebėtų padaryti žalą bankui. 

 232 



Bankų ir draudimo bendrovių išskiriamos bendros galimos operacinės rizikos atsiradimo priežastys: 

• valstybių skolų didėjimo galimybė; 

• darbo rinkos problemos (struktūrinių nesubalansuotumų ir besitęsiančios gyventojų 

emigracijos);  

• informacinių sistemų sutrikimai; 

• galimų elektroninių atakų prieš elektroninės bankininkystės klientus suaktyvėjimas; 

• finansų institucijos skolų refinansavimo rizika; 

• politinis klimatas bei galimi geriausios ekonominės praktikos neatitinkantys sprendimai 

(viešųjų finansų konsolidacijos tęstinumo klausimas, trumpalaikės naudos siekiantys 

(populistiniai) sprendimai tvirtinant šalies biudžetą). Susirūpinimą finansų institucijoms 

kelia infliacijos didėjimas, politinės aplinkos nestabilumas, pradėtų reformų ir viešųjų 

finansų konsolidavimo tęstinumo užtikrinimas. 

Taip pat negalima pamiršti ir nuostolių, kurie susiję su žmonių, sistemų veiksmais. Be to, reikia 

įvertinti ir teisinę riziką. Visi šie aspektai susiję su vadinamąja operacine rizika. Kita vertus, 

nepaisant atliekamos finansų institucijų priežiūros, išlieka rizika, kad ir priežiūros institucija daro 

klaidų arba ko nors sąmoningai arba nesąmoningai nepastebi. Nuo tokios rizikos iš esmės niekas 

neapsaugo. Kadangi, skirtingai nuo finansinių rizikų, operacinė rizika išsiskiria ypatinga jos šaltinių 

gausa, tai, siekiant apibrėžtumo ir sistemingo vertinimo, naudinga ją klasifikuoti. Praktikoje yra 

sukurta nemažai operacinės rizikos klasifikavimo būdų, kurie priklauso nuo banko nustatytos jos 

valdymo politikos ir prioritetų. Detalesnis kiekvienos operacinės rizikos šaltinių grupės 

apibūdinimas pateikiamas 31 lentelėje: 

31 lentelė. Nuostolingų įvykių suskirstymas į kategorijas 

Įvykis Apibūdinimas Kategorijos Veiklos pavyzdžiai 

Vidinės 
apgavystės 

Nuostoliai dėl veiklos, 
susijusios su ketinimu 
apgauti, pasisavinti 
nuosavybę ar nepaklusti 
taisyklėms, teisei arba 
kompanijos politikai, 
nepriskiriant 
diskriminacijos įvykių, 
kurie apima vieną vidaus 
įvykį 

Neleistina 
(nesankcionuota) 
veikla 

Sandoriai, apie kuriuos tyčia 
yra nepranešta; neleistinas 
sandoris (su lėšų praradimu); 
pasinaudojimas padėtimi 
(tyčinis) 

Vagystė arba 
apgaulė 

Apgaulė / kreditinė apgaulė/ 
beverčiai indėliai; vagystė / 
apiplėšimas/ grobstymas/ 
plėšikavimas; neteisėtas turto 
pasisavinimas; klastotė; 
fiktyvūs čekiai; kontrabanda; 
sąskaitos perėmimas / 
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apsimetimas, ir t.t.; mokesčių 
nemokėjimas/ išvengimas 
(sąmoningas); kyšiai; prekyba 
saviems (nesudarant firmos 
sąskaitos) 

Išorinės 
apgavystės 

Nuostoliai, atsirandantys 
dėl veiklos, susijusios su 
ketinimu apgauti, 
pasisavinti nuosavybę ar 
apeiti įstatymą, po trečio 
įvykio 

Vagystė ir apgaulė Vagystė / apiplėšimas; 
klastojimas; fiktyvūs čekiai 

Sistemos saugumas Įsibrovimo į duomenų bazę 
žala; informacijos vagystė (su 
piniginiu nuostoliu) 

Darbuotojų 
veikla ir 
darbo 
vietos 
saugumas 

Nuostoliai, atsirandantys 
dėl veiklos, 
nesuderinamos su 
įdarbinimu, sveikata ar 
saugumo įstatymais arba 
susitarimais, iš personalo 
kylančių pretenzijų dėl 
užmokesčio, arba dėl 
diskriminacijos atvejų 

Darbuotojų ryšiai Kompensacija, nauda, ginčų 
baigtis; organizuotas darbo 
aktyvumas 

Saugi aplinka Visuotinė atsakomybė 
(nerūpestingumas ir pan.); 
darbuotojų sveikata ir saugumo 
taisyklės; darbuotojų 
kompensacijos 

Diskriminacija  Visi diskriminacijos tipai 

Klientai, 
produktai 
ir verslo 
paslaugos 

Nuostoliai, atsirandantys 
dėl netyčinės ar 
neatsargios nesėkmės 
pateikiant tam tikrą 
įsipareigojimą konkrečiam 
klientui (įskaitant 
pagrįstus pasitikėjimu ir 
tinkamus reikalavimus), 
arba dėl produkto 
pobūdžio ar dizaino 

Tinkamumas, 
demaskavimas ir 
pagrįstas 
pasitikėjimas 

Pasitikėjimo sulaužymas / 
nurodymų pažeidimai; 
tinkamumas; mažmeninio 
pardavimo kliento 
demaskavimo pažeidimai; 
privatumo pažeidimai; 
agresyvūs pardavimai; 
piktnaudžiavimas; 
konfidencialia informacija; 
kreditoriaus atsakomybė 

Nesąžiningas verslas 
ir rinkos praktikos 

Antimonopolinimas; 
nesąžininga prekyba / rinkos 
praktika; rinkos manipuliacija; 
prekyba saviems (įmonės 
sąskaita); nelicencijuota veikla; 
pinigų plovimas 

Nekokybiški 
produktai 

Produkto defektai (neteisėti ir 
pan.); modelio klaidos 

Parinkimas, rėmimas 
ir neapsaugojimas 

Nesėkmė tyrinėjant klientus 
pagal nurodymus; kliento 
limitų viršijimas 
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Konsultacinė veikla Diskusijos dėl atlikimo ar 
konsultacinė veikla 

Materialioj
o turto 
sugadinima
s 

Nuostoliai, atsirandantys 
dėl materialiojo turto 
nuostolio ar žalos dėl 
stichinių nelaimių ar kitų 
įvykių 

Stichinės nelaimės ir 
kiti įvykiai 

Stichinių nelaimių nuostoliai; 
žmogaus išorinėmis 
priežastimis sukelti nuostoliai 
(terorizmas, vandalizmas) 

Veiklos 
sutrikimai 
ir sistemos 
gedimai 

Nuostoliai, atsirandantys 
dėl sandėrio žlugimo ar 
sistemos gedimų 

Sistemos  Techninė įranga; programinė 
įranga; telekomunikacijos; 
komunalinių paslaugų 
sustabdymas 

Atlikimo, 
pristatymo 
ir valdymo 
procesų 
sutrikimai 

Nuostoliai dėl 
nepasisekusių sandorio 
įvykdymo, dėl proceso 
valdymo, dėl ryšių su 
prekybos tarpininkais ir 
prekiautojais 

Sandorio sudarymas, 
atlikimas ir 
išlaikymas 

Nekomunikabilumas; duomenų 
įtraukimo į sąrašą, išlaikymo 
klaidos; galutinio termino ar 
mokumo praleidimas; sistemos 
neveikimas; skaičiavimo 
klaidos. 

Kitų užduočių neatlikimas; 
pristatymo nesėkmės; įkeisto 
turto valdymo klaidos; 
informacinių duomenų 
priežiūra 

Kontrolė ir 
ataskaitos 

Nepavykęs pagrindinis 
ataskaitinis įsipareigojimas; 
klaidinga išorinė ataskaita 
(patirti nuostoliai) 

Kliento priėmimas ir 
dokumentacija 

Kliento leidimas / 
nepripažinimas; teisinių 
dokumentų trūkumas / 
nepakankamumas 

Pirkėjo/kliento 
sąskaitos valdymas 

Nepatvirtintas leidimas prieiti 
prie sąskaitų; neteisingi klientų 
įrašai (patirti nuostoliai); 
aplaidus žalos ar nuostolių 
padarymas kliento turtui 

Prekybos tarpininkai Nepatraukli tarpininkų veikla; 
įvairūs neklientiniai tarpininkų 
ginčai 

Pardavėjai ir tiekėjai Subrangovai; pardavėjų ginčai 
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Šaltinis: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. Basel Committee on Banking 
Supervision, Bank for International Settlements, Basel, June 2004. 
 

Remiantis šia klasifikacija, galima tiksliai identifikuoti operacinės rizikos židinius ir kiekybiškai 

įvertinti operacinės rizikos rūšiai priklausančius nuostolius. 

Stambiuose tarptautiniuose bankuose išskiriamos trys pagrindinės nefinansinės rizikos, 

kurios, priklausomai nuo bankų vadovybės požiūrio, visuomenės kompiuterinio raštingumo ir 

dydžio, skirstomos į: 

• operacinę riziką; 

• IT93 (COBIT,94 ITIL standartai95, ISACA96); 

• užsakomosios paslaugos - IT paslaugų, bankomatų serviso, veikloje naudojamų pastatų, 

saugos ar valymo funkcijų perdavimas trečiajai šaliai (angl. outsourcing). Strategiškai iš 

išvardintų sričių svarbiausia yra IT paslaugų pirkimas, dar vadinamas debesų 

kompiuterija97. Kita vertus, su šiuo procesu susijusi rizika savaime nei yra sumažinama, 

nei išnyksta, tiesiog atsakomybė už ją perkeliama paslaugų teikėjui. Siekdamas tinkamai 

įvertinti su užsakomosiomis paslaugomis susijusią operacinę riziką, bankas turi 

atsižvelgti į tokius pagrindinius rizikos aspektus, susijusius su banko veiklą papildančių 

paslaugų teikimu: 

a) strateginę riziką (pvz., tikimybė, kad banko veiklą papildančių paslaugų teikėjo 

savarankiška veikla nesuderinama su banko strateginiais tikslais; neužtikrinama 

banko teisė tinkamai kontroliuoti paslaugų teikimo procesą ir pan.); 

b) reputacijos riziką - esamą arba numatomą riziką, galinčią neigiamai paveikti banko 

pajamas ir (ar) kapitalą dėl nepalankios nuomonės apie finansų įstaigos reputaciją, 

kurią susidaro verslo partneriai, indėlininkai, investuotojai; (pvz., prasta banko 

veiklą papildančių paslaugų teikėjo paslaugų kokybė; sąveika su klientais neatitinka 

banko taikomų standartų ir pan.); 

93  Informacinės technologijos (toliau – IT). 
94 CoBIT (angl. CoBIT - Control objectives for information and related technologies) standartas, skirtas - pamatuoti, 
kiek  įmonės informacinės technologijos yra paruoštos įmonės strategijai gyvendinti. 
95 ITIL standartai (angl. Information Technology Infrastucture Library) - tai populiariausia pasaulyje IT  įmonių bei 
įmonių IT padalinių valdymo metodologija, kombinuojanti paprastumą su gana išsamiais verslo įsipareigojimais bei IT 
veiklos optimizavimas. 
96 ISACA (angl. Information Systems Audit and Control Association) – pasaulinė organizacija, tarnaujanti IT valdymo 
specialistams. Ji yra įsipareigojusi teikti reikalingą informaciją siekiant išsaugoti konkurencinį pranašumą taikomų IT 
srityje. 
97 Debesų kompiuterija (angl. cloud computing) – paslaugų, naudojančių informacines technologijas, teikimo būdas, 
atskiriantis šių paslaugų vartotojus nuo rūpinimosi pačiomis informacinėmis technologijomis. 

 236 

                                                 



c) operacinę riziką (pvz., technologijų sutrikimai; nepakankamas banko veiklą 

papildančių paslaugų teikėjo finansinis pajėgumas tinkamai vykdyti prisiimtus 

įsipareigojimus; klaidos ir sukčiavimo atvejai ir pan.); 

d) teisinę riziką (pvz., tikimybė, kad banko veiklą papildančių paslaugų teikėjas gali 

nesilaikyti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų; neįdiegtos tinkamos kontrolės 

priemonės ir pan.); 

e) pasitraukimo strategijos riziką (pvz., bankas nėra numatęs alternatyvių paslaugų 

teikimo būdų tuo atveju, jei esamas paslaugų teikėjas nesugebėtų užtikrinti veiklos 

tęstinumo); 

f) šalies riziką (pvz., tikimybė, kad atsiranda papildoma rizika dėl politinės ir teisinės 

aplinkos skirtumų, kai paslaugų teikėjas veikia kitoje šalyje; sudėtingesnis veiklos 

uodžio tęstinumo planavimas 

g) koncentracijos ir sisteminę riziką (pvz., vienas ir tas pats banko veiklą papildančių 

paslaugų teikėjas teikia paslaugas daugeliui bankų; kiekvienas bankas vykdo 

nepakankamą paslaugų teikėjo kontrolę ir pan.). 

h) atitikties rizika, t.y. rizika, atsirandanti dėl banko vidaus taisyklių ar veiklos 

nesuderinamumo su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. 

Informacinių technologijų ir kitos užsakomosios paslaugos Lietuvoje iki šiol kol kas suprantamos 

kaip operacinė rizika. 2001 m. Lietuvos banko valdyba patvirtino Elektroninės bankininkystės 

rizikos stebėjimo ir valdymo bendrąsias nuostatas.98 Šiuo dokumentu bankai įpareigoti atsižvelgdami 

į savo technines galimybes ir teikiamų elektroninės bankininkystės paslaugų apimtį sukurti patikimą 

šios veiklos srities rizikos stebėjimo ir valdymo sistemą. Nuostatose reglamentuoti pagrindiniai 

elektroninės bankininkystės saugumo kontrolės aspektai, banko elektroninės bankininkystės išorinių 

ryšių ir priklausomybės nuo trečiųjų šalių priežiūros sistemos sukūrimas, priemonės, garantuojančios 

informacijos konfidencialumą, sandorių, įrašų ir informacijos vientisumas bei kliento tapatybės 

nustatymo metodai. Bankas susiduria su skirtingomis rizikos aplinkybėmis. Jos skiriasi vieta, 

atsiradimo momentu, išorinių ir vidinių veiksnių visuma, todėl skiriasi ir jų analizės metodai. 

Taip pat verta išskirti teisinę (angl. legal risk) riziką. Kitaip tariant, teisinė rizika yra rizika, 

kad sutartys nebus vykdomos. Ši rizikos rūšis minima kaip viena iš operacinės rizikos sudedamųjų 

dalių. Teisinė rizika atsiranda tais atvejais, kai yra tikimybė, kad bus neįmanoma trečią šalį priversti 

98 Išsamiau žr. Lietuvos banko valdybos 2001 gruodžio 6 d. nutarimą Nr. 178 „Dėl bendrųjų banko vidaus kontrolės 
organizavimo nuostatų“, kuris pakeistas kitu nutarimu Lietuvos banko valdybos 2001 rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149 
„Dėl vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų“. 
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vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Susiduriama su teisine rizika, kai pasirašoma sutartis su kita 

šalimi, nežinant, ar bus įvykdyti sutartyje numatyti įsipareigojimai, jei kita šalis tampa nemokia arba 

dėl kitų priežasčių. Be to, tai apima riziką, kad nebus sutvarkoma dokumentacija, kad primetamas 

sutarčių sąlygų nesilaikymas ar nepatvirtinamas teisėtumas, ir rizika, kad nebus įvykdyti sutartyje 

numatyti garantijų reikalavimai, tokie kaip užstato įkeitimas ar kas mėnesį atliekamos tarpusavio 

skolų užskaitos. Teisinė rizika apima mokestinės aplinkos bei norminių aktų kaitos riziką. 

Sudėtingiausios teisinės rizikos problemos atsiranda išvestinių finansinių priemonių 

sandoriuose. Finansų rinkų istorijoje buvo atvejų, kai išleisti vienos finansų institucijos išvestinių 

priemonių sandoriai, bankrutavus vienai sutarties šaliai, buvo pripažinti negaliojančiais, nes ta 

finansų institucija neturėjo teisės teisėtai prisiimti įsipareigojimus tokių sutarčių pagrindu. Taip visi 

bankrutavusios finansų institucijos prisiimti įsipareigojimai per išvestines priemones gali tapti 

niekiniai visoms su tuo susijusioms finansų institucijoms99. Taigi galima daryti išvadą, kad daugelis 

šių laikų išvestinių finansinių priemonių dar nėra gerai patikrintos teisiškai. Mokslinės literatūros 

analizė leidžia teigti, kad teisinės rizikos kiekybinio matavimo problemos yra esminės100. Kaip ir 

kitų rizikos rūšių vertinimo ir valdymo atvejais, teisinė rizika matuojama kaip tam tikri nuostoliai dėl 

nepalankaus įvykio ir to įvykio tikimybė. Susiduriama su „klasikiniais“ matematiniais sunkumais 

skaitiškai išreiškiant teisinės rizikos sąnaudas ir tokio pobūdžio įvykių tikimybes. Tačiau remiantis 

istoriniais duomenimis, galima įvertinti, kokios yra vidutinės sutartyje numatytų įsipareigojimų 

nevykdymo sąnaudos, į kurias įtraukiama išlaidos teisminiams procesams, banko vadovybės 

sugaištas laikas teisinei problemai spręsti, prarastų pagrindinės veiklos rezultatų nuostoliai, įvaizdžio 

sumenkinimas, pavojus reputacijai ir pan. 

Taigi, likvidumo, operacinė ir teisinė rizikos rūšys gali būti įvertintos rizikos vertės rodikliu, 

bet tik taikant tam tikras prielaidas. Įvertinant rizikos vertės rodiklį šioms rizikos rūšims būtina 

daryti prielaidas apie, pavyzdžiui, turto likvidavimo, darbuotojų klaidų ar sutarčių nevykdymo 

sąnaudas. Šios sąnaudos gali būti įvertintos empiriškai arba parametriniu būdu. Galimų nepalankių 

įvykių rizikos nuostolių tikimybės gaunamos iš duomenų, surinktų faktinių nepalankių įvykių 

registruose, arba neparametriniu būdu. 

 

V.2. Operacinės rizikos vertinimas 

 

99 1991 m. Jungtinės Karalystės Lordų rūmai priėmė tokį sprendimą 1980 m. bankrutavus „Borough of Hammersmith 
and Fulham“ bankui. 
100 Išsamiau žr., pvz., McCormick, R. Legal Risk in the Financial Markets, Oxford University Press, 2010. 
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Operacinės rizikos vertinimas yra vis dar pakankamai nauja lyginant su kitomis bankų rizikos 

valdymo sritis, kuriai pastaruoju metu skiriama vis daugiau dėmesio. Analizuojant Baselio komiteto 

teikiamas operacinės rizikos valdymo rekomendacijas, daugiausia dėmesio turi būti skiriama 

išsamaus operacinės rizikos vertinimo metodo diegimui bankuose. Šio metodo pagrindą sudaro 

galimybė laisvai pasirinkti operacinės rizikos lygio matavimo metodą, kuris turi būti suderintas su 

Baselio komiteto rekomendacijomis operacinės rizikos identifikavimo, matavimo, monitoringo ir 

kontrolės/mažinimo procedūroms, iš kurių kaip svarbiausios gali būti išskirtos šios: 

1. ganėtinai daug duomenų, sukauptų per palyginti ilgą laikotarpį, kuris leidžia užtikrinti 

operacinės rizikos matavimo tikslumą; 

2. 99,9% rizikos lygio matavimo tikslumo užtikrinimas, kuris yra būtina efektyvaus 

operacinės rizikos matavimo proceso sąlyga; 

3. ribotos operacinės rizikos nuostolių dengimo draudimo ar analogiškomis išmokoms 

galimybės, šį reikalavimą grindžiant nepakankamu draudimo nuo operacinės rizikos atveju 

patiriamų nuostolių patikimumu, kurį sąlygoja draudimo rinkos dalyvių veiklos 

neapibrėžtumas. 

Baselio komiteto rekomendacijomis bankams suteikiama galimybė laisvai pasirinkti 

operacinės rizikos matavimo priemones. Nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės, operacinė 

rizika turi būti matuojama visoje banko veikloje, detalizuojant pagal verslo linijas. Būtini operacinės 

rizikos matavimo elementai, remiantis Baselio II, yra vidinius ar išorinius nuostolius sukėlusių 

įvykių apskaitos duomenys, operacinės rizikos vertinimui rekomenduojamos naudoti scenarijaus 

analizės rezultatai ir banko aplinkos bei vidinių valdymo procesų vertinimas. Šių elementų pagrindu 

nustatomas tikėtinas metinis nuostolių dėl operacinės rizikos dydis, tiesiogiai susiejamas su 

minimalaus kapitalo poreikiu. Nustatant operacinės rizikos lygį, į matavimo procesą įtraukiamos dvi 

operacinės rizikos nuostolių kategorijos: tikėtini ir netikėtini nuostoliai101. 

Baselio bankų priežiūros komitetas rekomenduoja tokias operacinės rizikos įvertinimo 

priemones: 

• savianalizę. Bankas turi atlikti operacinės rizikos analizę, remdamasis tam tikrais 

kriterijais, klausimynais ir pan., pateikiamais atitinkamiems savo padaliniams, kad 

įvertintų savo silpnąsias vietas. Tai organizacijos savianalizė, kai kiekvienas padalinys 

įvairiame valdymo struktūros lygmenyje atlieka savianalizę pagal atitinkamai adaptuotus 

klausimus; 

101 Ši nuostata taikoma valdant ir kitas rizikos formas (kredito ar rinkos), todėl jos tikslingumas gali būti grindžiamas 
rizikos valdytojų turima patirtimi. 
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• rizikos „žemėlapio“ sudarymą. Operacinė rizika struktūrizuojama pagal padalinius ir 

funkcijas. Tai padeda nustatyti tolesnių rizikos valdymo veiksmų eiliškumą; 

• pagrindinių rizikos veiksnių analizė. Statistiniai duomenys, reguliariai kaupiami ir 

analizuojami bent kartą per ketvirtį (pavyzdžiui, bandymų įsilaužti į banko informacinę 

sistemą skaičius); 

• apskaitos lenteles. Tai - priemonė, padedanti paversti kokybinę informaciją kiekybine; 

• tiesioginį nuostolio matavimą. Ši priemonė prieinama tik tiems bankams, kurie jau turi 

galimybę naudotis savo istoriniais nuostolių duomenimis. Viso bankų sektoriaus mastu 

turėtų būti sudaryta bendra visaapimanti istorinių nuostolių duomenų bazė. 

Finansų institucijoms, siekiančioms tiksliai vertinti potencialius nuostolius ir nustatyti minimalaus 

kapitalo poreikį Baselio komitetas rekomenduoja taikyti tris metodus: 

1. bazinio indikatoriaus metodą, kuris apibūdinamas kaip paprasčiausias ir mažiausiai 

pastangų reikalaujantis minimalaus kapitalo, reikalingo operacinei rizikai padengti, 

nustatymo metodas. Indikatorius – tai finansų institucijos trejų metų grynųjų palūkanų 

pajamų ir grynųjų ne palūkanų pajamų sumos vidurkis. Trejų metų vidurkis 

apskaičiuojamas imant paskutinius tris dvylikos mėnesių trukmės duomenis kiekvienų 

finansinių metų pabaigoje. Jei įmonė neturi nepriklausomo audito patvirtintų duomenų, tai 

galima naudoti neaudituotus duomenis. Pagal bazinio indikatoriaus metodą nuosavų lėšų 

poreikis operacinei rizikai yra lygus 15% atitinkamo rodiklio trejų metų vidurkio: 

100
15

⋅= BIKOpR ;      (28) 

čia BI – bazinis indikatorius. Indikatorius (dar vadinamas atitinkamu rodikliu) išreiškiamas 

kaip suma elementų, įtraukiamų su savo teigiamu arba neigiamu ženklu: 

a) gautinos palūkanos ir panašios pajamos; 

b) mokėtinos palūkanos ir panašios sąnaudos; 

c) pajamos iš akcijų, kitų dalinių teisių ir duodančių pastovias palūkanas /neduodančių 

pastovių palūkanų vertybinių popierių; 

d) gautini komisiniai; 

e) mokėtini komisiniai; 

f) grynasis pelnas arba grynasis nuostolis iš finansinių operacijų; 

g) kitos veiklos pajamos. 

Indikatorių finansų institucijos apskaičiuoja prieš atidėjinių ir veiklos išlaidų atskaitymą. Į 

veiklos išlaidas įstaigos įskaičiuoja mokesčius už užsakomųjų paslaugų pirkimą iš trečiųjų 
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asmenų. Be to, jos gali sumažinti indikatorių išlaidų už užsakomųjų paslaugų pirkimą iš 

trečiųjų asmenų suma. 

2. standartizuotą metodą, kuris rekomenduojamas siekiant tiksliau įvertinti operacinę riziką, 

nustatyti kapitalo poreikį ir yra pagrįstas banko procesų išskaidymu į Baselio komiteto 

detalizuotas aštuonias verslo linijas. Kiekvienos verslo linijos metinis nuosavų lėšų poreikis 

yra lygus toje lentelėje nurodyto atitinkamo beta koeficiento ir atitinkamo rodiklio dalies, 

priskirtos esamai verslo linijai, sandaugai. Šiuo atveju finansų institucijos turi suskirstyti 

savo veiklą į verslo linijas, nustatytas 32 lentelėje: 

 

32 lentelė. Verslo linijų detalizavimas 

Verslo linija Veiklos rūšių sąrašas Daugiklis (beta 
koeficientas),% 

Įmonių finansai Finansinių priemonių emisijos organizavimas 
ir vykdymas arba jų platinimas rinkoje bankui 
emitentui tvirtai įsipareigojus pirkti 
Paslaugos, susijusios su finansinių priemonių 
emisijos organizavimu ir vykdymu 
Investicinės konsultacijos 
Įmonėms teikiamos konsultacijos dėl kapitalo 
struktūros, pramonės strategijos ir su tuo 
susijusių reikalų, taip pat konsultacijos ir 
paslaugos, susijusios su įmonių susijungimais 
ir pirkimu 
Investiciniai moksliniai tyrimai ir finansų 
analizė bei kitos bendrų rekomendacijų 
formos, susijusios su finansinių priemonių 
sandoriais 

18% 

Prekybinė veikla Pirkimas (pardavimas) savo sąskaita 
Tarpininkavimas pinigų rinkoje 
Nurodymų dėl vienos ar daugiau negu vienos 
finansinės priemonės priėmimas ir 
perdavimas 
Nurodymų vykdymas klientų vardu 
Finansinių priemonių emisijos platinimas 
rinkoje bankui emitentui neįsipareigojus 
pirkti 
Daugiašalių prekybos priemonių operacija 

18% 

Tarpininkavimo (brokerio) 
paslaugos mažmeniniams 
klientams (veikla su 
individualiais fiziniais 
asmenimis arba mažosiomis ir 
vidutinėmis įmonėmis, kurie 
atitinka 

Nurodymų dėl vienos ar daugiau negu vienos 
finansinės priemonės priėmimas ir 
perdavimas 
Nurodymų vykdymas klientų vardu 
Finansinių priemonių emisijos platinimas 
rinkoje bankui emitentui neįsipareigojus 
pirkti 

12% 
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Komercinė bankininkystė Indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas 
Skolinimas 
Finansinė nuoma 
Garantijos ir laidavimai 

15% 

Mažmeninė bankininkystė 
(veikla su fiziniais asmenimis 
arba mažosiomis ir vidutinėmis 
įmonėmis) 

Indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas 
Skolinimas 
Finansinė nuoma 
Garantijos ir laidavimai 

12% 

Mokėjimai ir atsiskaitymai Pinigų pervedimo paslaugos 
Mokėjimo priemonių išleidimas ir tvarkymas 

18% 

Tarpininkavimo (agento) 
paslaugos 

Finansinių priemonių saugojimas ir 
tvarkymas klientų sąskaita, įskaitant tų 
finansinių priemonių pirkimą, pardavimą ir 
gavimą pagal kliento pateiktus nurodymus bei 
su tuo susijusią veiklą, pavyzdžiui, grynųjų 
pinigų ir (arba) užtikrinimo priemonių 
valdymas 

15% 

Turto valdymas Portfelio valdymas 
KIPVPS valdymas 
Kitos turto valdymo formos 

12% 

Šaltinis: Europos parlamento ir tarybos reglamentas dėl rizikos ribojimo reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms 
įmonėms. Briuselis, 2011.07.20. 
 

3. pažangųjį operacinės rizikos vertinimo metodą (AMA), kuris interpretuojamas kaip 

pagrindinis operacinės rizikos vertinimo metodas, rekomenduojamas visiems bankams, 

turintiems pakankamai išteklių sudėtingoms operacinės rizikos valdymo sistemoms diegti. 

Šiam metodui įdiegti ir banko vidinei veiklos rizikos matavimo sistemai keliami aukšti 

reikalavimai. Šiuo atveju finansų institucijos vidaus operacinės rizikos vertinimo sistema 

turi būti glaudžiai integruota į kasdienius rizikos valdymo procesus. Jose turi būti 

nepriklausoma operacinės rizikos valdymo funkcija ir įdiegta reguliari ataskaitų apie 

operacinės rizikos pozicijas ir patirtus nuostolius teikimo tvarka bei procedūros, kuriomis 

nustatoma, kaip imtis atitinkamų taisomųjų veiksmų. Be to, įstaigos rizikos valdymo 

sistema privalo būti gerai pagrįsta dokumentais, joje turi būti nusistovėjusi tvarka, pagal 

kurią užtikrinama atitiktis, ir neatitikimų šalinimo politiką. Operacinės rizikos valdymo 

procesų ir vertinimo sistemų reguliarius patikrinimus turi atlikti vidaus arba išorės 

auditoriai. Vienas svarbiausių reikalavimų bankams, siekiantiems įdiegti pažangiojo 

operacinės rizikos vertinimo metodą, yra įrodyti priežiūros tarnybai, kad bankas atitinka 

šias Baselio komiteto rekomendacijas: 

a) priklausomai nuo funkcijų paskirstymo, banko taryba ar valdyba yra įtraukta į 

operacinės rizikos valdymo sistemą; 
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b) banke yra operacinės rizikos valdymo sistema, kuri konceptualiai pagrįsta ir vientisai 

diegiama; 

c) bankas turi pakankamai išteklių pasirinktam metodui taikyti pagal verslo linijas bei 

kontrolės ir audito procedūroms. 

Išvardytus kriterijus atitinkantis bankas gali savo veikloje taikyti AMA metodą, tačiau, jį 

įdiegęs, turi atitikti Baselio komiteto išsamiai apibrėžtus operacinės rizikos valdymo principus, kurių 

pagrindu Baselio komitetas formuoja efektyvaus operacinės rizikos valdymo struktūrą. Baselio 

komitetas pateikia dešimt pagrindinių operacinės rizikos valdymo principų, nusakančių 

rekomenduojamas banko valdytojų pareigas ir funkcijas, orientuotas į operacinės rizikos valdymą, 

kuris traktuojamas kaip procesas, apimantis rizikos identifikavimą, vertinimą, monitoringą ir 

kontrolę/mažinimą. 

Bankai, pasirinkę pažangiojo operacinės rizikos vertinimo metodą, operacinės rizikos 

nuostolių tikimybės ir dydžio bei minimalaus kapitalo poreikio apskaičiavimams naudoja 

individualius metodus, adaptuotus konkretaus banko verslo procesams. Todėl Baselio komitetas šiuo 

atveju nedetalizuoja minimalaus kapitalo poreikio apskaičiavimo metodikos, o sutelkia dėmesį į 

administracinius operacinės rizikos valdymo procesus. Tokia Baselio komiteto pozicija gali būti 

traktuojama kaip dalinės laisvės suteikimas bankams, siekiantiems savarankiškumo valdant rizikas. 

Bankas, siekiantis taikyti AMA metodą vertindamas kapitalo pakankamumą, privalo tenkinti 

bendruosius rizikos valdymo standartus ir AMA metodui taikomus kokybinius bei kiekybinius 

kriterijus, kaip tai yra nustatyta Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų XI skirsnyje. 

Bankas turi būti įdiegęs vidaus AMA metodo patikimumo vertinimo procesą, leidžiantį išsamiai 

įvertinti, ar visos operacinės rizikos valdymo sistemos sudedamosios dalys veikia tinkamai ir 

patikimai. AMA metodas taikomas ne vien tik siekiant įvertinti kapitalo pakankamumą (pvz., bankas 

sugeba parodyti, kokiu būdu įvesties duomenys, įverčiai, prognozės arba operacinės rizikos 

vertinimo sistemos generuojami rezultatai taikomi priimant sprendimus; parodyti, kaip rizikos 

vertinimo sistema taikoma valdant operacinę riziką atskirose verslo linijose). AMA metodo taikymas 

padeda vykdyti ir stiprina operacinės rizikos valdymą banke (pvz., bankas sugeba parodyti, kokie yra 

priimti sprendimai dėl procesų ir kontrolės tobulinimo; parodyti, kad banko vidaus padaliniai yra 

susipažinę su operacinės rizikos valdymo tikslais ir veikla). Be to, šio metodo taikymas suteikia 

galimybę stiprinti finansų institucijos operacinės rizikos kontrolę (pvz., bankas gali parodyti, kad jo 

valdyba ėmėsi veiksmų po to, kai buvo gauta informacija iš rizikos vertinimo sistemos; parodyti, kad 

AMA metodas didina veiklos skaidrumą, rizikos supratimą ir operacinės rizikos valdymo 

kompetenciją, skatina tobulinti operacinės rizikos valdymą banke). 
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Banko operacinės rizikos valdymo sistemos patikimumo vertinimas apima šiuos pagrindinius 

elementus: 

• tikrinama, ar banko vidaus patikimumo vertinimo procesas vyksta tinkamai; 

• įsitikinama, kad duomenų srautai ir verslo procesai, susiję su rizikos valdymo 

sistema, yra skaidrūs ir prieinami. 

Vertinant AMA metodo patikimumą tikrinama, kaip laikomasi bendrų kokybinių reikalavimų, 

taikomų duomenims: 

• bankas turi nusistatyti savo duomenų kokybės standartus ir juos nuolat peržiūrėti bei 

tobulinti. Bankas turi sugebėti parodyti, kad sukaupti duomenys, viršijantys 

nusistatytas minimalias ribas, atitinka išsamumo, tinkamumo ir tikslumo 

reikalavimus; 

• banke turi būti atliekama nepriklausoma duomenų kokybės peržiūra, apimanti 

kontrolės procedūras ir sistemas, užtikrinančias banko duomenų kokybės standartų 

laikymąsi; 

• turi būti atliekama nepriklausoma vidaus duomenų išsamumo ir taikomų išorės 

duomenų tinkamumo peržiūra. Bankas privalo būti parengęs vidaus politiką dėl 

vidaus duomenų trūkumo toleravimo. 

Banko AMA modelis turi atitikti šiuos kokybinius reikalavimus: 

• modelis turi būti taikomas nuosekliai, derinant su banko apibrėžtomis operacinės 

rizikos klasėmis; 

• modelio įvesties duomenys turi būti skaidrūs ir paprastai patikrinami; 

• modelis turi būti patikimas, t.y. apimti visus reikšmingus banko prisiimamos 

operacinės rizikos veiksnius, ir jautriai reaguojantis į reikšmingus banko operacinės 

rizikos pobūdžio pokyčius. 

Banko operacinės rizikos vertinimo sistemoje turi būti taikomi visi keturi pagrindiniai elementai: 

• vidaus duomenys, 

• išorės duomenys, 

• scenarijų analizė, 

• veiksniai, susiję su verslo aplinka bei vidaus kontrolės sistemomis. 

Bankas turi apsispręsti, koks lyginamasis svoris jo operacinės rizikos vertinimo sistemoje tenka 

kiekvienam iš minėtų elementų ir kokiu būdu jie suderinami tarpusavyje. 
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Kadangi operacinės rizikos vertinimo ir valdymo metodai dar yra nevisiškai nusistovėję ir 

tobulintini, taisykles, įskaitant taisykles, susijusias su įvairioms verslo linijoms taikomais kapitalo 

poreikio koeficientais ir rizikos mažinimo metodų pripažinimu, reikia reguliariai tikrinti ir prireikus 

atnaujinti. Šiuo atžvilgiu verta atkreipti dėmesį į tai, kad taikant paprastus metodus, kuriais 

įvertinamas su operacine rizika susijęs banko kapitalo poreikis, būtų atsižvelgiama į draudimą. 

Analizuojant Baselio II rekomendacijas operacinei rizikai valdyti, galima pastebėti, kad iš 

esmės visos Baselio komiteto principinės nuostatos, susijusios su operacinės rizikos valdymo 

procesu, yra skirtos bankams, diegiantiems AMA metodą, nes kiti du metodai (bazinio indikatoriaus 

ir standartizuotas) nereikalauja detalaus operacinės rizikos valdymo aptarimo, kadangi jie pagrįsti 

minimalaus kapitalo poreikio nustatymu pagal banko grynąsias pajamas, neatsižvelgiant į operacinės 

rizikos lygį banke. Vadinasi, Baselio komiteto pateikiamos rekomendacijos operacinei rizikai valdyti 

yra orientuotos į AMA metodo adaptavimą banke. 

Finansų institucija gali taikyti įvairius metodus operacinės rizikos valdymui ir kontrolei. Tie 

metodai atitinka skirtingus tikslus, jiems reikalinga skirtingo pobūdžio informacija, skiriasi jų 

gaunami rezultatai, tačiau taikomi kartu sukuria vieningą operacinės rizikos valdymo ir kontrolės 

sistemą. 

 

 

Kokybiniai kriterijai: 

• Banko vidaus operacinės rizikos vertinimo sistema turi būti integruota į kasdienį rizikos 

valdymo procesą. 

• Bankas turi turėti nepriklausomą operacinės rizikos valdymo funkciją. 

• Banke turi būti įdiegta reguliari atskaitomybė apie operacinės rizikos dydį ir patirtus su 

operacine rizika susijusius nuostolius. Banke turi būti apibrėžtos procedūros, 

nustatančios, kaip imtis atitinkamų koregavimo priemonių. 

• Banko rizikos valdymo sistema turi būti tinkamai pagrįsta dokumentais. Bankas privalo 

turėti nusistovėjusią ir stabilią tvarką, pagal kurią užtikrinama atitiktis ir neatitikčių 

šalinimo politika. 

• Vidaus ir (arba) išorės auditoriai turi reguliariai įvertinti banko operacinės rizikos 

valdymo procesus ir operacinės rizikos vertinimo sistemas. 

 

Kiekybiniai kriterijai: 
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• Procesas. Bankas turi skaičiuoti kapitalo poreikį operacinei rizikai padengti, įvertindamas 

ir tikėtinus, ir netikėtus nuostolius, nebent jis gali įrodyti, kad tikėtini nuostoliai jau yra 

atitinkamai fiksuojami vidaus verslo praktikoje. Operacinės rizikos įvertinimas turi 

apimti galimus ypač rimtų nuostolių įvykius, priklausančius didelių nuokrypių zonai, 

pasiekiant patikimumo standartą, palyginamą su 99,9% pasitikėjimo lygmeniu per 

vienerių metų laikotarpį. 

• Vidaus duomenys. Banko vidaus sistemose generuojami operacinės rizikos įverčiai turi 

būti pagrįsti mažiausiai penkerių metų istoriniais stebėjimų duomenimis102. 

• Išorės duomenys. Banko operacinės rizikos vertinimo sistemoje turi būti naudojamasi 

tinkamais išorės duomenimis, ypač tais atvejais, kai yra priežasčių tikėtis, kad bankas gali 

patirti retai pasitaikančių, tačiau galimai didelių nuostolių. 

• Scenarijaus analizė. Bankas gali taikyti eksperto nuomonės scenarijaus analizę kartu su 

išorės duomenimis, siekdamas įvertinti savo riziką patirti didelių nuostolių nepalankių 

įvykių atveju. 

• Verslo aplinka ir vidaus kontrolės veiksniai. Banko, taip pat ir banko grupės 

kontroliuojamų finansų įmonių rizikos valdymo metodika privalo apimti svarbiausius 

verslo aplinkos ir vidaus kontrolės veiksnius, kurie galėtų pakeisti banko operacinės 

rizikos pobūdį. 

Apibendrinant Baselio II rekomenduojamų operacinės rizikos vertinimo metodų specifikos 

apžvalgą, galima teigti, kad labiausiai tikėtinas yra didelis bankų dėmesys pažangiojo operacinės 

rizikos vertinimo metodui, kuris įgalina banką savarankiškai formuoti operacinės rizikos valdymo 

sistemą, o tai gali būti teigiamas veiksnys banko savarankiškumui ir sąnaudoms. Todėl tikėtina, kad 

išsamaus operacinės rizikos vertinimo metodas taps pagrindiniu operacinės rizikos valdymo metodu 

bankuose, ir jo pagrindu formuosis bankų priežiūros tarnybų nuostatai operacinės rizikos valdymo 

reikalavimams. 

 

V.3. Operacinės rizikos valdymo aplinka 

 

Banke operacinė rizika valdoma siekiant užtikrinti, kad stabilaus ir nepertraukiamo banko 

darbo nepaveiktų darbuotojų klaidos ar sukčiavimai, informacinių sistemų veiklos sutrikimai, bei 

102 Kai bankas pirmą kartą pradeda taikyti pažangųjį vertinimo metodą, priimtinas trejų metų istorinis stebėjimo 
laikotarpis. 
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išorinių veiksmų, kurių neįmanoma kontroliuoti, poveikis. Be to, operacinė rizika valdoma 

užtikrinant tinkamą vidinės kontrolės sistemą. Banke turi būti griežtai atskirtos funkcijos, susijusios 

su banko įsipareigojimų prisiėmimu, lėšų išmokėjimu, turto ir įsipareigojimų apskaita. Įgyvendinant 

griežtą vidinės kontrolės sistemą yra reikalaujama, kad bankų operacijos būtų atliekamos pagal 

patvirtintas taisykles, procedūras ir įgaliojimus bei siekiama, kad banko apskaitos sistema vadovybei 

reikiamą informaciją pateiktų laiku, išsamiai ir korektiškai. 

Banko valdyba privalo užtikrinti, kad banke būtų sukurta veiksminga operacinės rizikos 

valdymo sistema, apimanti visas reikšmingas banko veiklos sritis. Formuojant operacinės rizikos 

valdymo politiką finansų institucijoje svarbu suprasti kiekvieno valdymo proceso etapo svarbą bei 

pasirinkti kiekvienam etapui tinkamiausias priemones ir sprendimo būdus. Galima išskirti tokius 

operacinės rizikos valdymo proceso etapus (kurie iš esmės nesiskiria ir nuo finansinių rizikų 

valdymo etapų): 

• operacinės rizikos nustatymas; 

• operacinės rizikos įvertinimas; 

• operacinės rizikos stebėjimas ir ribojimas; 

• operacinės rizikos valdymas; 

• operacinės rizikos kontrolė. 

Banko valdybos patvirtinta operacinės rizikos valdymo politika turi būti įtraukta į bendrą banko 

rizikos valdymo politiką. Banko vadovybė turi būti informuojama apie pagrindinius operacinės 

rizikos, kaip atskiros rizikos rūšies, aspektus. 

Banko valdyba privalo užtikrinti, kad banko vidaus kontrolė, be visų kitų sričių, apimtų ir 

operacinės rizikos valdymo aspektus, įskaitant operacinės rizikos šaltinių nustatymą, įvertinimą bei 

stebėjimą, pasirinktų operacinės rizikos valdymo metodų tinkamumo bei pagrįstumo įvertinimą, 

istorinių duomenų apie operacinę riziką kaupimo proceso įvertinimą ir kitus svarbius aspektus. 

Banko valdyba turi užtikrinti, kad vidaus kontrolė apimtų visą verslo aplinką, kurioje gali atsirasti 

operacinė rizika. 

Vadovaudamasi banko vidaus audito organizavimo bendrosiomis nuostatomis, banko 

vadovybė turi užtikrinti tinkamas sąlygas išsamiam operacinės rizikos valdymo vidaus auditui, kurio 

mastas ir periodiškumas atitiktų banko operacinės rizikos lygį. Banko vidaus audito padalinys neturi 

būti tiesiogiai atsakingas už operacinės rizikos valdymą. 

30 paveikslas. Tipinė operacinės rizikos valdymo banke schema 
 

Išorės ir vidaus duomenys 
apie nuostolius 

Problemos 
valdymas 
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31 paveikslas. Operacinės rizikos valdymo ciklas 
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Vadovaudamiesi banko valdybos patvirtinta operacinės rizikos valdymo politika ir šią 

politiką detalizuojančia tvarka, atsakingi banko darbuotojai turi nustatyti konkrečias reikšmingų 

banko veiklos sričių operacinės rizikos valdymo procedūras. Kadangi operacinės rizikos valdymo 

sistema diegiama visame banke, visi banko darbuotojai tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai įtraukiami į 

operacinės rizikos valdymą, nustatomos aiškios jų atsakomybės ribos. 

Dažniausiai komerciniuose bankuose operacinė rizika valdoma taikant kompleksinę 

operacinės rizikos valdymo sistemą. Pagrindinė šios sistemos sudedamoji dalis – operacinės rizikos 

įvykių registras. Kiekviename banko padalinyje ir dukterinėse įmonėse paskirti už operacinę riziką 

atsakingi darbuotojai, kurie pildo operacinės rizikos įvykių registrą, detaliai aprašydami tam tikrame 

padalinyje atsitikusius operacinės rizikos įvykius. Operacinės rizikos registro duomenų bazės 

sukūrimo tikslas - visus operacinės rizikos nuostolius struktūriškai užregistruoti vienoje duomenų 

bazėje, grupuojant juos pagal priežastį, poveikį ir padarytos žalos apimtį. Visi įregistruoti ir aprašyti 

įvykiai vėliau centralizuotai sisteminami bei analizuojami. Tokie duomenys padeda prognozuoti 

potencialių nuostolių dėl operacinės rizikos apimtį artimiausioje ateityje. Siekiant identifikuoti 
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rizikas, svarbu išsiaiškinti visas aplinkybes, dėl kurių jos kilo. Neapibrėžtus veiksmus galima 

suskirstyti į: 

• atsitinkančius dažnai ir sukeliančius nedidelius nuostolius; 

• atsitinkančius retai, bet galinčius sukelti didelius nuostolius. 

Taigi, operacinės rizikos valdymas turėtų sujungti ir kokybines, ir kiekybines metodikas vertinant 

rizikas. Pavyzdžiui, atsiskaitymų klaidos buhalterijoje atsitinka pakankamai reguliariai, todėl juos 

galima būtų modeliuoti statistiniais metodais. Kiti neapibrėžtumai paveikia įmones nedažnai ir yra 

nepastovios prigimties, kas daro operacinės rizikos analizę sudėtingą ir nesistemingą. Pavyzdžiui, tai 

gali būti teroristiniai veiksmai, stichinės nelaimės, ir prekybininkų sukčiavimai. Kokybines 

metodikas sudaro: 

• nuostolingų įvykių ataskaitos; 

• valdytojų priežiūra; 

• darbuotojų anketos; 

• valdytojų savianalizė (angl. self-assessment); 

• vidaus auditas. 

Valdydamas operacinę riziką bankas taip pat taiko savianalizę, taikydamas apklausų anketas. 

Anketų analizės išvados suteikia galimybių nustatyti rizikingiausias banke vykstančių procesų ir 

banko struktūros vietas bei imtis prevencinių priemonių. Svarbiausia operacinės rizikos valdymo 

prevencijos priemonė yra draudimas, kuris leidžia minimizuoti nuostolius, susidariusius dėl 

materialaus turto netekčių. Operacinės rizikos valdymas tampa iš dalies komplikuotas dėl šių 

priežasčių: 

• pozityvi patirtis šioje sferoje yra nepakankama. Kita vertus, ypatingai įsimintini įvykiai, 

kurie turi daugiausia mokomosios įtakos, yra ganėtinai reti; 

• sudėtinga, netgi neįmanoma kiekybiškai įvertinti konkrečią operacinę rizikos žalą. 

Dažnai pasitaiko situacijų, kai sunku paruošti vienareikšmį atsakymą į klausimą, kiek 

tiksliai, pvz., finansų institucijai kainuoja jo kasdienei veiklai reikalingos IT sistemos 

gedimas arba elektros energijos tiekimas arba interneto jungties trukdžiai, 

• sudaromi kapitalo atidėjiniai operacinei rizikai gali sukelti paradoksalų rizikos 

skatinimo efektą. Formuojant atidėjinius operacinei rizikai gali kilti paskata nustatyti 

juos mažesnius nei būtina. Suprantama, kad ši rizikos rūšis banko veikloje atsižvelgiant 

į atidėjinių apimtį gali pasirodyti ganėtinai „nereikšminga“ lyginant su finansinės 

rizikos rūšimis, tačiau reikalauja daug dėmesio, darbo ir laiko bei finansinių resursų, 
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taigi, atsiranda pagrindas abejonėms dėl investicijų į operacinės rizikos valdymo 

tobulinimą tikslingumo ir efektyvumo. Jei operacinei rizikai skirti atidėjiniai yra 

nedideli, gali pasirodyti paprasčiau juos tiesiog suformuoti iš esmės neinvestuojant į 

operacinės rizikos mažinimą ateityje; 

• kaip ir kiekviena komercinė įstaiga, bankas savaime nėra suinteresuotas didinti 

atidėjinius bei investicijas operacinės rizikos mažinimui ir taip mažinti pagrindinei 

investavimo veiklai skirtą kapitalą. Todėl atsainus požiūris, nesuinteresuotumas skirti 

pakankamo lygio atidėjinius gali apsunkinti šios rizikos valdymą kritiniais atvejais, 

kurie, nors ir reti, vis dėlto bankininkystės versle pasitaiko.  

Siekiant efektyviai valdyti operacinę riziką, reikalingas aiškus atsakomybės ir pareigų atskyrimas, 

stipri vidaus kontrolė, turėtų būti įdiegtas reguliarus ypatingų situacijų planavimas. Operacinę riziką 

galima sumažinti įvairiais būdais. Vidinės kontrolės metodai yra tokie: 

• funkcijų atskyrimas (pavyzdžiui, sandorius sudarantys asmenys neturi atlikti ir 

sandorio, ir mokėjimo); 

• dvigubinimas (pavyzdžiui, sandorį turi patvirtinti ir dilerio pateikta sandorio išklotinė, 

ir apskaitos padalinio darbuotojas); 

• perskaičiavimas (pavyzdžiui, dilerio apskaičiuotos prekybos pelnas turi būti lyginamas 

su rizikos valdymo padalinio skaičiavimais); 

• perspėjimo sistema (pavyzdžiui, svarbios datos, kai reiki atlikti mokėjimus ar baigiasi 

sandoris, turi būti įtrauktos į sistemą, kuri priimtų apie artėjantį įvykį iš anksto); 

• priedų kontrolė (kiekvienas priedas prie sutarties turi būti lygiai taip pat griežtai 

vertinamas, kaip ir pati sutartis). 

Galimi tokie išorinės kontrolės metodais: 

• patvirtinimas (sandorį turi patvirtinti ir kita sandorio šalis); 

• kainų patikrinimas (sandorių kainos turi būti patikrinamos per antrą, nepriklausomą nuo 

sandorį sudarančių asmenų kainų šaltinį); 

• autorizacija (turi būti kitos šalies sandorius sudaryti teisę turinčių asmenų ir leidžiamų 

operacijų sąrašas). 

Remiantis Baselio komiteto rekomendacijomis “Sound Practices for the Management and 

Supervision of Operational Risk“, February 2003, sprendimai dėl operacinės rizikos valdymo gali 

būti tokie: 

 251 



• Prisiimti. Tai suvokiama kaip sąmoningas operacinės rizikos prisiėmimas. Pagrindinis 

apsidraudimo priemonių pasirinkimo principas – apsidraudimo priemonės kainos ir 

rizikos masto palyginimas. Jei rizikos valdymo priemonės kaina, t.y. išlaidos, lygios 

įmonės rizikos mastui, t.y. galimiems nuostoliams, tai apsidraudimas ekonomiškai 

neefektyvus, o rizikos mastas gali ne tik nesumažėti, bet kai kuriais atvejais ir padidėti. 

• Mažinti. Rizikos mažinimas suprantamas kaip potencialių sąnaudų mažinimas, 

pavyzdžiui, apsidraudžiant arba investuojant į informacinių technologijų apsaugą, 

žmogiškųjų išteklių vystymą, organizacinės struktūros tobulinimą. Geresnė kontrolė 

gali sumažinti nuostolių scenarijų pasitvirtinimo dažnį, o nenumatytų atvejų planas gali 

sumažinti galimų nuostolių apimtį. 

• Perkelti. Tai suprantama kaip rizikos perkėlimas trečiosioms šalims, siekiant sumažinti 

galimus nuostolius, atsižvelgus į visus nuostolio sumą lemiančius veiksnius. Rizika 

perkeliama, pavyzdžiui, draudžiantis arba perkant tam tikras paslaugas iš trečiųjų šalių. 

Priimant tokius sprendimus, reikia atsižvelgti į rizikos perkėlimo kaštus, pavyzdžiui, 

draudimo įmokas. 

• Išvengti. Jei rizikos mažinimo priemonėmis ir rizikos perkėlimo instrumentais iki 

priimtino lygio neįmanoma sumažinti operacinės rizikos, ypatingais atvejais gali būti 

priimamas sprendimas visiškai pasitraukti iš tam tikros produktų grupės ar verslo 

linijos. 

Esant rimtoms paskatoms diegti operacinės rizikos valdymo sistemą ir turint banko vadovybės 

palaikymą, operacinės rizikos valdymas suteikia vis daugiau vertės visam verslo procesų valdymui. 

Kita vertus, diegiant tokias rizikos valdymo sistemas, investuotojams kyla abejonių ir su jomis 

susijusių klausimų, ar tikrai verta investuoti į banko operacinės rizikos valdymą, nes nėra 

akivaizdžių įrodymų, kad tai tikrai naudinga finansų institucijai. Keletas priežasčių, sukeliančių 

rizikos valdytojams abejonių: 

• Didėjančios reikalavimų laikymosi sąnaudos. Operacinės rizikos valdymo sistemos 

kaip norminio ir ekonominio kapitalo struktūros modelio kūrimas yra sudėtingas ir 

užima daug laiko. Bendrai sutariama, kad pagrindinė operacinės rizikos valdymo 

problema yra tuo tikslu didėjančios išlaidos. 

• Informacijos ir ataskaitų pasiekiamumas. Veiksmingas operacinės rizikos 

valdymas reikalauja įvairaus pobūdžio informacijos iš skirtingų šaltinių, įskaitant, 

rizikos ataskaitas, rizikos ir kontrolės profilius, operacinės rizikos įvykius, 

 252 



pagrindinius rizikos rodiklius rizikos lygio žemėlapius ir reguliacinio kapitalo ir 

ekonominio kapitalo ataskaitų taisykles bei apibrėžimus. 

• Nuostolių duomenų bazės vystymas. Pakankamai gerai struktūrizuota operacinės 

rizikos valdymo sistema reikalauja, kad verslo linijų duomenų bazių vystymo, kad 

būtų užfiksuoti nuostoliai įvykių, priskirtinų įvairių kategorijų operacinei rizikai 

padengti. Baselio II-ajame susitarime specialiai reikalaujama bent trejų metų 

duomenų siekiant pradinės valdymo sistemos įgyvendinimu, ir penkerių metų AMA 

metodo įgyvendinimui. Istorinių duomenų (įskaitant išorinius duomenis) poreikis yra 

viena iš svarbiausių problemų, su kuriomis susiduriama kiekybiškai vertinant 

operacinę riziką. 

• Sisteminės operacinės rizikos matavimo priemonės trūkumas. Daugelis finansų 

institucijų teigia, kad jų padaliniai vertina operacinę riziką, tačiau tik nedaugelis iš jų 

sugebėjo atitikti Baselio II kiekybinius reikalavimus arba galutinai įteisinti vertinimo 

procesą pagal Baselio II reikalavimus. 

• Operacinės rizikos valdymo sistemų diegimas. Nepaisydamos priežiūros institucijų 

pastangų nuolat gerinti bankininkystės sektoriaus atsparumą operacinei rizikai ir jo 

pasekmes veiksmingesniam finansiniam tarpininkavimui, daugelis finansų institucijų 

ieško netradicinių metodų, kuriais būtų galima įgyvendinti konsoliduotą operacinės 

rizikos valdymo sistemą visuose banko verslo procesuose, sukuriančiuose pridėtinę 

vertę. Operacinės rizikos valdymo modelio vystymas kaip norminio ir ekonominio 

kapitalo vertinimo struktūros vystymas yra sudėtingas ir užima daug laiko. Kai kurie 

bankai gali vis dar nepritaiko “Geros operacinės rizikos valdymo praktikos”, kurioje 

pristatomi operacinės rizikos valdymo principai, arba vis dar gali nepasirūpino 

reikiamu operacinės rizikos valdymo arba jo sistema. Tokie veiksniai kaip 

nesugebėjimas suprasti ir taikyti ateityje atsirasiančių technologijų, nesugebėjimas 

įtikinti banko vadovybės operacinės rizikos valdymo nauda, išaugęs darbo 

produktyvumas ir pagerėjusi kokybė, kaip ir nuostolių mažinimas, prasmingų ir laiku 

pateiktų duomenų verslo vieneto ir produktų linijų lygiu daro operacinės rizikos 

valdymo sistemos diegimą dar sudėtingesnį. 

• Banko vadovybės požiūris. Efektyvus operacinės rizikos valdymas prasideda nuo 

banko vadovybės požiūrio, kuris perduodamas banko darbuotojams. Jei banko 
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vadovybė suvokia operacinės rizikos valdymą tik kaip reguliavimo įgaliojimus, o ne 

kaip svarbią priemonę didinant finansų institucijos konkurencingumą ir veiklos 

rezultatus, jie gali būti linkę mažiau remti tokias pastangas. Banko valdyba turi 

suprasti operacinės rizikos svarbą, įrodyti savo paramą operacinės rizikos valdymui, 

ir parinkti tinkamą valdymo struktūrą. Visa tai yra dalis viso banko verslo valdymo 

sistemos.  

 

V.4. Operacinės rizikos nustatymo, įvertinimo, stebėjimo, kontrolės ir valdymo procedūros 

 

Operacinės rizikos valdymo politikoje numatomi operacinės rizikos vertinimo metodai. 

Vadovaujantis banko operacinės rizikos valdymo politika, nustatoma ir vertinama visų reikšmingų 

banko veiklos sričių, procesų ir sistemų operacinė rizika. Prieš bankui pradedant vykdyti naujas 

operacijas, įvertinama prisiimama galima operacinė rizika. 

Siekiant laiku nustatyti ir įvertinti operacinę riziką, banke ji turi būti nuolat stebima. Apie 

stebėjimo proceso rezultatus periodiškai informuojama banko valdyba. Banke turi būti patvirtintos 

operacinės rizikos kontrolės procedūros. Atsižvelgiant į bendrą rizikos lygį, periodiškai peržiūrimi 

nustatyti limitai ir kitos kontrolės procedūros. Be to, banko vadovybė turi užtikrinti, kad, be visų kitų 

sričių, į banko testavimą nepalankiomis sąlygomis būtų įtrauktas ir operacinės rizikos testavimas. 

Nustatant, vertinant, stebint ir kontroliuojant operacinę riziką, reikia atsižvelgti ir į tai, kad ji gali 

sudaryti sąlygas atsirasti ir kitoms rizikos rūšims arba operacinė rizika gali atsirasti dėl kitų rizikos 

rūšių ir netgi pastangų jas mažinti. 

33 lentelėje pateikiama tipinė operacinės rizikos nuostolių klasifikacija atsižvelgiant į 

atsitikusių įvykių prigimtį. 

 

33 lentelė. Nuostolio įvykių rūšių klasifikacija 
Įvykio rūšis Apibrėžimas 

Sukčiavimas įmonėje Nuostoliai dėl pasikėsinimo sukčiauti, pasisavinti turtą arba apeiti 
reglamentus, įstatymus arba bendrovės politiką, išskyrus diversifikavimo ir 
(arba) diskriminavimo atvejus, kurie susiję su bent viena šalimi įmonėje 

Sukčiavimas už 
įmonės ribų 

Nuostoliai dėl trečiosios šalies pasikėsinimo sukčiauti, pasisavinti turtą 
arba apeiti įstatymus  

Darbo praktika ir 
darbo vietos sauga 

Nuostoliai, atsiradę dėl nesuderinamumo su darbo, sveikatos arba saugos 
įstatymais ir susitarimais, dėl reikalavimų atlyginti žalą asmens sužalojimo 
atveju arba dėl diversifikavimo ir (arba) diskriminavimo atvejų  

Klientai, produktai ir Nuostoliai, atsiradę dėl netyčinio arba neapdairaus profesinių pareigų 
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verslo praktika nevykdymo konkrečių klientų atžvilgiu (įskaitant tarpusavio pasitikėjimo ir 
tinkamumo reikalavimus) arba dėl produkto pobūdžio ar dizaino 

Žala fiziniam turtui Nuostoliai, atsiradę dėl fizinio turto praradimo arba sugadinimo dėl 
stichinės nelaimės arba kitų įvykių 

Verslo sutrikdymas ir 
sistemos trikdžiai 

Nuostoliai, atsiradę dėl verslo sutrikdymo arba sistemos trikdžių 

Vykdymas, 
pristatymas ir proceso 
valdymas 

Nuostoliai dėl žlugusio sandorio tvarkymo arba proceso valdymo, dėl 
santykių su prekybos partneriais ir pardavėjais 

Šaltinis: Europos parlamento ir tarybos reglamentas dėl rizikos ribojimo reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms 
įmonėms. Briuselis, 2011.07.20. 
 

Operacinės rizikos nustatymas. Vadovaujantis banko operacinės rizikos valdymo politika, 

nustatoma visų reikšmingų banko veiklos sričių, procesų ir sistemų operacinė rizika. Operacinė 

rizika iš esmės bet kurioje įmonėje turi būti nustatoma nuolat. Savalaikis ir tikslus operacinės rizikos 

identifikavimas palengvina ataskaitų ruošimą, atidėjinių operacinei rizikai planavimą, rizikos 

mažinimo ir kontrolės sistemos įdiegimą, užtikrina, kad vadovybė informuojama apie didėjančių 

operacinės rizikos įvykių nuostolių šaltinius. Operacinei rizikai nustatyti taikomi: 

• rizikos inventorizacijos metodai. Rizikos inventorizacija yra sisteminis jau 

egzistuojančių operacinės rizikos valdymo sistemų ir procesų nustatymas ir 

įvertinimas. Taikomi du rizikos inventorizacijos metodai: 

a) operacinės rizikos žemėlapis, dar vadinamas "iš viršaus į apačią" (angl. top – down) 

metodas. Operacinės rizikos identifikavimo modeliai „Iš viršaus į apačią" apjungia 

nuostolių ir pajamų kintamumo duomenis finansų institucijos lygiu nepriklausomai 

nuo faktinių pinigų srautų, pasiekti numanomus rizikos įvertinimus verslo vienete 

kaip visumoje. Tokie modeliai yra lengviau realizuojami nei „kylantys“, bet yra 

nejautrūs faktinėms verslo proceso realizacijoms. Dėmesio sutelkimas tiesiogiai į 

nuostolių dėl operacinės rizikos duomenis verslo finansų institucijoje skatina taikyti 

„Iš viršaus į apačią" modelį. Operacinė rizika šiuo atveju interpretuojama kaip 

visiška nustatyto esamų numatytų nuostolių dėl operacinių nesėkmių nepastovumo 

vertė. Taikant šį metodą atsižvelgiama į tokias išlaidas kaip baudos mokėjimus 

nepalankių įvykių atveju. Taikant šį metodą siekiama sukurti tokį rizikos žemėlapį, 

kuris parodytų bendrą operacinės rizikos situaciją finansų institucijoje jos vadovų 

požiūriu. Sudarant tokį žemėlapį, operacinė rizika nustatoma ją grupuojant pagal 

verslo linijas ir rizikos kategorijas. Rizika įvertinama pagal potencialų nuostolių 

dydį kiekvienam rizikos scenarijui, atsižvelgiant į egzistuojančias ir patikrintas 
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rizikos mažinimo priemones. Susumavus rezultatus ir sudarius rizikos žemėlapį, 

išaiškinamos silpniausios banko veiklos sritys operacinės rizikos atžvilgiu (verslo 

linijos, kuriose rizika patirti nuostolių yra didžiausia). Tokie operacinės rizikos 

inventorizacijos rezultatai suteikia galimybių tolimesniam šios rizikos valdymui 

priimant tinkamus konkrečiu atveju sprendimus. 

 

34 lentelė. Metodologijos „Iš viršaus į apačią“ taikymo pavyzdžiai 
Metodas Operacinės rizikos matavimo būdas 

Bazinio indikatoriaus 
Daroma prielaida, kad, pavyzdžiui, pajamos ar 
sąnaudos yra indikatorius, kurio dalis laikoma 
kaip banko veiklos riziką nusakanti rizikos vertė 
(ar reikiamas kapitalas). 

CAPM103 metodas 

Visos banko patiriamos rizikos rūšys vertinamos 
remiantis kapitalo turto įkainojimo modeliu 
(CAPM). Šiuo atveju rinkos ir kredito rizikos, 
išmatuotos atskirai, atimamos iš visų rizikų 
sumos, apskaičiuotos CAPM modeliu. 

Kintamumo 

Pajamų kintamumas interpretuojamas kaip 
rizika. Pavyzdžiui, bandoma nustatyti 
nepalūkaninių pajamų dėl įvairių priežasčių 
atsirandantį kintamumą, kuris laikomas 
operacinės rizikos dalimi. 

 

b) savianalizės metodas, dar vadinamas „iš apačios į viršų" (angl. bottom-up) metodu. 

„Iš apačios į viršų" modeliai reiškia verslo operacijų ir darbo srautų, kuriuose gali 

kilti nepalankūs įvykiai, identifikavimą. Šiuo būdu inventorizuojant operacinę 

riziką siekiama nustatyti aiškius priežastingumo ryšius tarp banko veikloje 

pasitaikiusių nesklandumų ir jų sukeltų nuostolių. Jie yra jautrūs proceso 

tobulinimui, be to, gana sudėtingai įgyvendinami. „Iš apačios į viršų" operacinės 

rizikos inventorizacija pradedama nuo vidinių verslo procesų srautų nustatymo 

kiekvienoje sandorio sudėtinėje dalyje. Kiekviename banko veiklos etape, kuriame 

gali atsitikti operacinių nesklandumų, sudarant kontrolės ataskaitą įvertinamas 

nuostolingų įvykių dažnis. Tuomet taikant šios ataskaitos informaciją įvertinama 

potencialų nuostolių apimtis, apskaita kiekvienam rizikos perkėlimui, tokiam kaip 

draudimas. Darbo srautų elementų suskaidymas operacinės rizikos inventorizacijos 

tikslais gali būti pasirinktas priklausomai nuo konkrečios situacijos; 

103 CAPM (angl. Capital Asset Pricing Model) - teorinis turto vertinimo modelis, kuriuo analizuojamas ryšys tarp 
laukiamo pelno ir rizikos konkurencinėje rinkoje. 
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35 lentelė. Metodologijos „Iš apačios į viršų“ taikymo pavyzdžiai 
Metodas Operacinės rizikos matavimo būdas 

Statistinis 

Operacinės rizikos nuostolių apimtis vertinama 
remiantis duomenimis apie nepalankius įvykius, 
atsižvelgiant į jų dažnį ir nuostolių dydį, taikant 
Monte Carlo simuliaciją ar kitus statistinius 
modelius. 

Scenarijų analizė 
Retai atsitinkantiems įvykiams, sukeliantiems 
didelę žalą, nuostoliai nustatomi remiantis 
scenarijais, įvertinant įvykius kituose bankuose. 

Faktorinė analizė 
Veiksniai, susiję su nuostoliais, tokie kaip 
operacijų skaičius ar klaidų santykinė dalis ir 
pan., pasirenkami bei skaičiuojami įvertinant 
tarpusavio statistinę priklausomybę. 

Bayeso104 tinklai 
Modeliuojami operacinės rizikos atvejai ir 
pasekmes. Šis metodas dažniausiai tai taikomas 
atsiskaitymų rizikos valdymui. 

 

• operacinės rizikos indikatoriai. „Prevenciniai" rizikos indikatoriai - tai rodiklių sistema, 

padedanti atpažinti didėjančią riziką dėl netinkamų ar neveikiančių procesų, technologijų, 

darbuotojų veiksmų ir išorinių veiksnių. Tokio metodo taikymo tikslas - pasinaudojant 

tam tikrais rodikliais (pavyzdžiui, pranešimų apie informacinės sistemos sutrikimus, 

darbuotojų kaitos rodikliu, klaidų, aplaidumų dažnių), surinkti informaciją apie 

prisiimamą operacinę riziką prevenciškai, siekiant, kad būtų galima efektyviai ją įvertinti 

ir imtis sumažinimo ar visiško eliminavimo priemonių. Atlikus operacinės rizikos 

indikatorių analizę, gali būti nustatomi limitai bei ruošiamos ataskaitos, kuriose būtų 

galima stebėti pavojingai didėjančią operacinę riziką ir jau įdiegtų eliminavimo 

priemonių efektyvumą. 

• nuostolių duomenų bazėje sukaupti istoriniai duomenys, netiesiogiai naudojami 

operacinei rizikai atpažinti ir savianalizės ir rizikos indikatorių metodų rezultatų 

istoriniam palyginimui. 

 

Siekiant užtikrinti nepertraukiamą banko veiklą ir apriboti nuostolius tais atvejais, jei 

pasitaikytų rimtų veiklos sutrikimų, banke turi būti parengti nepaprastosios padėties ir veiklos 

tęstinumo planai. Tokie planai turi būti periodiškai testuojami siekiant įsitikinti, ar jų veikla yra 

gyvybinga susiklosčius kritinei situacijai banke. Bendras veiksmų nenumatytomis aplinkybėmis 

104 Thomas Bayes (1702–1761) – anglų matematikas. 
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planas peržiūrimas ir atnaujinamas, atsižvelgiant į verslo aplinkos, rinkos, produktų ir informacinių 

sistemų pokyčius. Banko valdyba privalo užtikrinti, kad banke įdiegtos tinkamai parengtos IT 

sistemos, atitinkančios banko veiklos pobūdį ir operacijų mastą. Banko darbuotojai turėtų būti 

paruošti organizuoti darbą be nesklandumų ir tais atvejais, kai neveikia banko informacinės 

sistemos. Taip pat turi būti siekiama, kad informacinių sistemų, kaip ir visų kitų banko grandžių, 

veikla nepriklausytų nuo vieno asmens, ir tai nesudarytų prielaidų darbuotojams piktnaudžiauti tokia 

padėtimi. Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą ir veiksmingą IT sistemų funkcionavimą bei sumažinti 

operacinę riziką, susijusią su informacinėmis sistemomis, banko valdybos nustatyta tvarka ir 

periodiškumu įvertinamos šios IT sistemų kontrolės ir saugumo užtikrinimo priemonės: 

• administracinės ir organizacinės vidaus kontrolės priemonės (IT organizacinė struktūra, 

IT veiklą reglamentuojanti politika, standartai, procedūros ir pan.); 

• techninės ir programinės įrangos apsaugos priemonės (priešgaisrinė apsauga, fizinis 

saugumas, priemonės veiklos tęstinumui užtikrinti esant ekstremalioms sąlygoms ir pan.); 

• informacijos apsaugos priemonės (tinkamas vidaus ir išorės vartotojų prieigos teisių 

administravimas, nesankcionuoto informacijos naudojimo prevencija, saugus ir 

reglamentuotas informacijos perdavimas ir pan.); 

• informacijos patikimumo užtikrinimas (duomenų įvedimo kontrolė, duomenų pakeitimo 

arba sunaikinimo prevencija ir pan.); 

• apsauga nuo nesankcionuotų operacijų (priemonės, užkertančios kelią atlikti 

nesankcionuotus sandorius, taikant banko informacinę sistemą, apsauga nuo neteisėtų 

programinės įrangos pakeitimų ir pan.). 

Banke turi būti įdiegta elektroninių duomenų įrašymo, perdavimo, apdorojimo ir saugojimo vidaus 

kontrolė ir siekiant užtikrinti duomenų konfidencialumą ir siekiant neprarasti aktualios su veikla 

susijusios informacijos. Banko IT sistemos turi užtikrinti: 

• galimybę nekliudomai naudotis šiose duomenų bazėse saugoma informacija ir atlikti jų 

priežiūrą; 

• galimybę modeliuoti ir apskaičiuoti duomenų bazių talpos poreikį;  

• galimybę tinkamai kontroliuoti duomenų kaupimo procesą. 

Siekiant užtikrinti galimybę, reikalui esant atkurti būtiną informaciją, šios IT sistemos turi būti 

įtrauktos į bendrus banko nepaprastosios padėties ir veiklos tęstinumo planus (angl. contingency 

plans). Įdiegtos kontrolės procedūros turi užkirsti kelią pasinaudoti nesankcionuoto priėjimo prie 

duomenų galimybe ir užtikrinti duomenų vientisumą. 
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Dar vienas iš operacinės rizikos valdymo metodų – tokios rizikos draudimas. Šios dalies 

nuostatos parengtos atsižvelgus į Europos bankininkystės priežiūros institucijų komiteto 2009 m. 

gruodžio 22 d. operacinės rizikos mažinimo priemonių gairėse (angl. CEBS Guidelines on 

operational risk mitigation techniques) pateiktas rekomendacijas. Bankas, siekiantis pripažinti 

draudimo ir kitų rizikos perkėlimo priemonių įtaką kapitalo poreikio dėl operacinės rizikos 

mažinimui, turi gebėti įrodyti, kad jas taikant pasiekiamas ženklus rizikos mažinimo poveikis ir 

priežiūros institucija su tuo sutinka. Banko taikomos operacinės rizikos draudimo priemonės turi 

atitikti tam tikrus reikalavimus: 

• pradinis draudimo poliso terminas turi būti ne trumpesnis nei vieneri metai. Polisams, 

kurių likutinė trukmė yra trumpesnė nei vieneri metai, bankas privalo atlikti atitinkamus 

patikslinimus, parodančius trumpėjantį poliso likutinį terminą, iki 100% patikslinimo 

polisams, kurių likutinis terminas yra 90 arba mažiau dienų; 

• draudimo poliso minimalus pranešimo apie sutarties nutraukimą laikotarpis yra 90 dienų; 

• draudimo polisui netaikomos išimtys arba apribojimai, kuriuos lemia priežiūros veiksmai 

arba, banko bankroto atveju, kurie neleidžia kredito įstaigai, bankrutavusios institucijos 

administratoriui arba likvidatoriui atgauti patirtus nuostolius arba kredito įstaigos patirtas 

išlaidas, išskyrus įvykius po bankrutavusios kredito įstaigos administratoriaus paskyrimo 

arba likvidavimo proceso kredito įstaigai inicijavimo; draudimo polisas gali nenumatyti 

jokios baudos, delspinigių ar piniginės žalos atlyginimo dėl kompetentingų institucijų 

veiksmų; 

• rizikos mažinimo įvertinimas turi skaidriai parodyti draudimą ir atitikti draudimo 

padengimą atsižvelgiant į faktinę nuostolio tikimybę bei poveikį, taikomą nustatant 

bendrą operacinės rizikos kapitalo poreikį; 

• draudimą teikia trečioji šalis. Draudimo paslaugų teikėjas turi būti nepriklausoma 

trečiosios šalies įmonė, t.y. nepriklausanti tai pačiai grupei kaip ir draudimo apsaugą 

siekiantis įsigyti bankas ir kitaip nesusijusi su banku tarpusavyje susijusių klientų grupės 

ryšiais. Kai draudimo paslaugų teikėjas yra banko grupės kontroliuojama įmonė, 

draudiminė apsauga turi būti perduota nepriklausomos trečiosios šalies įmonei, 

pavyzdžiui, perdraudimo įmonei, kuri atitinka pripažinimo kriterijus; 

• draudimo pripažinimo sistema yra tinkamai pagrįsta ir pagrįsta dokumentais. Draudimo 

pripažinimo metodika turi būti parengta įvertinus šiuos tikslinančius veiksnius, 

atspindinčius mažėjantį draudimo, kaip riziką mažinančios priemonės, poveikį: 
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o likutinę draudimo poliso trukmę, kai ji trumpesnis kaip 1 metai; 

o draudimo poliso nutraukimo terminus, jeigu jie yra trumpesni kaip 1 metai. 

o išmokų neapibrėžtumą, t. y. riziką, kad draudimo išmokos dėl įvairių priežasčių 

(pavyzdžiui, skirtingo draudimo sutarties sąlygų interpretavimo, užtrukusio žalos 

vertinimo arba atsiskaitymų proceso, sandorio šalies rizikos ir pan.) gali vėluoti ir 

nebus išmokėtos laikantis terminų, kaip tikisi bankas, ir polisų draudimo 

padengimo neatitikimus, atsirandančius, kai draudimo padengimas nevisiškai 

atitinka banko operacinės rizikos pobūdį, t.y. jis nesuteikia pageidaujamo riziką 

mažinančio poveikio ir neapima tam tikrų įvykių. 

Draudimo, kaip veiklos riziką mažinančios priemonės, poveikio tikslinimas dėl draudimo paslaugas 

teikiančios įmonės, kredito rizikos atliekamas atsižvelgiant į tos draudimo įmonės, kuri atsakinga už 

draudimo polise nurodytų įsipareigojimų vykdymą, kredito reitingą, net jeigu jos patronuojanti 

įmonė turi geresnį reitingą arba rizika yra perkelta trečiajai šaliai. Draudimo įmonei, turinčiai 

žemesnį ilgalaikį kredito reitingą, daromi didesni patikslinimai negu draudimo įmonei, turinčiai 

aukštesnį ilgalaikį kredito reitingą. Kapitalo sumažinimas, atsirandantis dėl draudimo ir kitų rizikos 

perkėlimo priemonių pripažinimo, neturi viršyti 20% operacinės rizikos kapitalo poreikio, 

apskaičiuoto iki riziką mažinančių priemonių pritaikymo. 

Banko perkamos ne draudimo, o kitos rizikos perkėlimo priemonės (pavyzdžiui, tiesioginis 

kredito užtikrinimas, garantijos, išvestinės finansinės priemonės) pripažįstamos tinkamomis 

operacinės rizikos kapitalo poreikiui sumažinti, jei jos taikomos tik rizikai valdyti ir, kiek įmanoma, 

atitinka tokius pačius reikalavimus kaip ir draudimo įmonė bei reikalavimus dėl kredito rizikos 

užtikrinimo priemonių pripažinimo. Be to, reikalaujama, kad bankas turėtų išankstinę jų taikymo 

patirtį ir būtų sukaupęs vidaus bei išorės duomenis apie tikėtiną padengimo lygį ir mokėjimo terminų 

pagal šių priemonių sutartis laikymąsi. Draudimo, kaip riziką mažinančios priemonės, pripažinimo 

sistema turi būti tinkamai pagrįsta ir dokumentuota. Draudimo pripažinimo metodika turi būti 

parengta įvertinus veiksnius, parodančius mažėjantį draudimo, kaip riziką mažinančios priemonės, 

poveikį. Kapitalo sumažinimas, atsirandantis dėl draudimo ir kitų rizikos perkėlimo priemonių 

pripažinimo, neturi viršyti 20% operacinės rizikos kapitalo poreikio, įvertinto iki riziką mažinančių 

priemonių taikymo. Kita vertus, banko veiklą papildančių paslaugų pirkimas nepriskiriamas rizikos 

perkėlimo priemonių kategorijai. Todėl bankas turi nuolat sekti, kaip taikomos draudimo ir kitos 

operacinės rizikos perkėlimo priemonės bei perskaičiuoti kapitalo, reikalingo operacinei rizikai 

padengti, poreikį, jeigu minėtų priemonių naudojimo sąlygos ir taikymo mastas reikšmingai 

pasikeičia. 
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Operacinės rizikos valdymas turi būti nuolat atnaujinamas, tobulinamas, atsižvelgiant į 

besikeičiančią finansų institucijos veiklą ir aplinką, kuriamu naujus finansinius sprendimus ir 

orientaciją į naujus rinkos segmentus, technologinę pažangą, išaugusį darbuotojų kvalifikacijos 

poreikį, operacinės rizikos metodų pažangą. Efektyvus operacinės rizikos valdymo procesas apima ir 

kiekybinės, ir kokybinės jos vertinimo metodus. Kita vertus, bankai palyginti su kitomis verslo 

įmonėmis, dar galėtų „pasitempti“ diegdami kokybės vadybos (ir aplinkosaugos) sistemas ir taip 

vystyti subalansuotą bankininkystę. Subalansuotos bankininkystės samprata reikalauja, kad 

klientams, savo veikloje skirtingu lygiu įdiegusiems darnaus vystymosi principus, bankai turėtų 

taikyti skirtingas bankinių paslaugų kainas, taip plėtodami optimalią operacinės rizikos valdymo ir 

aplinkosaugos prasme veiklą. Valdydami žinias apie aplinkosaugos ir finansinę riziką, bankai 

mažina informacijos asimetriją tarp rinkos dalyvių – kuo daugiau patikimesnės informacijos apie 

savo klientą žino bankas, tuo individualesnes finansavimo sąlygas gali jam pritaikyti, pavyzdžiui, 

aplinkosaugos aspektu rizikingas klientas dažniausiai bankui mokės didesnes palūkanas už paskolas 

nei aplinkosauginius veiklos aspektus valdantis klientas. Be rizikos įvertinimo, darnaus vystymosi 

principais besivadovaujantis bankas savo veikloje turėtų laikytis ir tam tikrų principų, kurie. Vienas 

galimų būdų – diegti subalansuotos bankininkystės principus yra kokybės ir aplinkosaugos vadybos 

sistemos diegimas ir sertifikavimas. Tai gana sudėtingas procesas, reikalaujantis nemažai išteklių ir 

susijęs su rizika, kad investicijos į valdymą taps neatsiperkančiomis išlaidomis. 

Bankas visuomenei skelbiamoje informacijoje turi atskleisti pagrindinius operacinės rizikos 

šaltinius banke, operacinės rizikos mažinimo (prevencines) priemones, kitą reikšmingą informaciją, 

susijusią su operacinės rizikos valdymu. Apibendrintai galim reziumuoti, kad tinkamas operacinės 

rizikos valdymas finansų institucijai padeda išvengti nuostolių, kurie gali atsirasti dėl einamosios 

veiklos, orientuoti verslo veiklos procesų kontrolę bei šių procesų ir saugos reikalavimų atitikimą. 
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VI. Skirtingų rizikos rūšių identifikavimo problemos ir jų tarpusavio 

sąveika 

 

Nepaisant to, kad ir rizikos valdymo praktikų, ir teoretikų ir priežiūros institucijų pastangos 

yra nukreipiamos į rizikos identifikavimą, tikėtinų nuostolių ir kitokių atitinkamos rūšies rizikos 

parametrų įvertinimą, išlieka įvairių rizikos vertinimo ir valdymo problemų. Viena iš jų yra tai, kad 

skirtingų rūšių rizikos dažnai neatsiejamai susijusios viena su kita. Visos rizikos rūšys yra susijusios, 

ir nors formaliai gali būti atskirtos viena nuo kitos, realiai to padaryti beveik neįmanoma. Vienos 

rizikos rūšies pokyčiai lemia beveik visų rizikos rūšių pokyčius, o tai savo ruožtu apsunkina rizikos 

analizės metodo pasirinkimą. Operacinės rizikos mažinimas gali sukurti kitų rizikos rūšių šaltinius 

(taip pat žr. V.4 poskyrį) arba priešingai - dėl kitų rizikos rūšių ir pastangų jas mažinti gali atsirasti 

arba padidėti operacinė rinkos rizika. Koncentracijos rizika tarp skirtingų rizikos rūšių – tikimybė, 

kad rizikos koncentracijos lygis tarp skirtingų rizikos rūšių (pvz., kredito ir likvidumo rizikos, 

prekybos knygoje įvardijamos ir likvidumo rizikos) gali būti pakankamai aukštas, kad sukeltų 

bankui nuostolių dėl skirtingos rizikos pozicijų tarpusavio sąveikos. 

Bankas privalo užtikrinti koncentracijos rizikos valdymą dviem lygiais: 

• koncentracijos rizikos kitų rizikos rūšių viduje (angl. intra-risk concentrations) valdymą. 

Koncentracijos rizika kitų rizikos rūšių viduje – tikimybė, kad rizikos koncentracijos 

lygis tam tikros rūšies rizikos (pvz., kredito, prekybos knygoje įvardijamos rizikos) 

viduje gali būti pakankamai aukštas, kad sukeltų bankui nepageidaujamų nuostolių dėl 

tos rūšies rizikos pozicijų tarpusavio sąveikos; 

• koncentracijos rizikos tarp skirtingų rizikos rūšių (angl. inter-risk concentrations) 

valdymą. Koncentracijos rizika tarp skirtingų rizikos rūšių – tikimybė, kad rizikos 

koncentracijos lygis tarp skirtingų rizikos rūšių (pvz., kredito ir likvidumo rizikos, 

prekybos knygoje įvardijamos ir likvidumo rizikos) gali būti pakankamai aukštas, kad 

sukeltų bankui nepageidaujamų nuostolių dėl skirtingos rizikos pozicijų tarpusavio 

sąveikos; 

Banko valdyba arba jos paskirtas padalinys, užtikrindama koncentracijos rizikos tarp skirtingų 

rizikos rūšių valdymą, tvirtina metodologiją, kuria vadovaudamiesi atsakingų banko padalinių 

darbuotojai galėtų valdyti koncentracijos lygį vertindami: 
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• kredito rizikos ir likvidumo rizikos koreliaciją, atsižvelgus į tai, kad skolininko finansinės 

būklės pablogėjimas gali turėti neigiamos įtakos banko pinigų srautams ir atitinkamai 

banko gebėjimui laiku vykdyti įsipareigojimus; 

• prekybos knygoje įvardijamos rizikos ir likvidumo rizikos koreliaciją, atsižvelgus į tai, 

kad tokių rinkos kintamųjų, kaip valiutų kursai, palūkanų normos, biržos prekių kainos ir 

kitų svyravimai, taip pat sandorio šalies finansinė būklė, atsiskaitymų rizikos veiksniai, 

didelės pozicijos prekybos knygoje gali turėti neigiamą poveikį banko gebėjimui laiku 

vykdyti įsipareigojimus (taip pat žr. III.2 poskyrį); 

• prekybos knygoje įvardijamos rizikos ir kredito rizikos koreliaciją, atsižvelgus į tai, kad 

tokių rinkos kintamųjų, kaip valiutų kursai, palūkanų normos, biržos prekių kainos ir kitų, 

svyravimai, taip pat sandorio šalies finansinė būklė, atsiskaitymų rizikos veiksniai, 

didelės pozicijos prekybos knygoje gali turėti neigiamą įtaką banko veiklos rezultatams; 

• operacinės rizikos ir kredito rizikos koreliaciją, atsižvelgiant į tai, kad operacinės rizikos 

įvykiai, susiję su sukčiavimu, darbo sauga, žala fiziniam turtui, verslo sutrikdymu ir 

sistemų trikdžiais, taip pat kredito rizikos mažinimo priemonių (pvz., draudimo) taikymas 

ir kredito rizikos mažinimo priemonių teikėjo patikimumas gali turėti neigiamos įtakos 

banko veiklos rezultatams; 

• kitas reikšmingas koreliacijas tarp skirtingų rizikos rūšių, galinčias turėti neigiamos 

įtakos banko veiklai. 

Skirtumas tarp rinkos ir kredito rizikos ne visada būna aiškus. Pavyzdžiui, kurios nors 

įmonės – banko skolininkės - skolos vertybiniams popieriams būdingos abiejų tipų rizikos, kadangi 

jų vertė priklauso ir nuo palūkanų normų lygio, ir nuo emitento patikimumo. Be to, abi rizikos gali 

sąveikauti, nes įmonės turto rinkos vertės pokyčiai gali turėti įtakos jos galimybėms apmokėti skolą: 

• bendroji neteisingų sprendimų rizika (angl. general wrong-way risk) – rizika, kai 

tikimybės, kad sandorio šalis neįvykdys įsipareigojimų, ir bendrų rinkos rizikos veiksnių 

tarpusavio koreliacija yra teigiama; 

• specifinė neteisingų sprendimų rizika (angl. specific wrong-way risk) – rizika, kai tam 

tikros sandorio šalies rizikos ir tikimybės, kad dėl sandorių su sandorio šalimi pobūdžio 

sandorio šalis neįvykdys įsipareigojimų, tarpusavio koreliacija yra teigiama. Laikoma, 

kad bankas susiduria su specifine neteisingų sprendimų rizika, jei yra tikimybė, kad 

sandorio šalis neįvykdys įsipareigojimų, ir dėl konkrečios sandorio šalies kylanti rizika 

bus reikšminga. 
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Jau buvo minėta (žr. III skyrių), kad likvidumo rizika yra tampriai susijusi su rinkos rizika ir 

palūkanų pokyčių, ir valiutos kurso pokyčių, ir vertybinių popierių kainų pokyčių atveju, nes nuo 

finansinių instrumentų vertės priklauso jų likvidumo lygis. Kita vertus, sandorio šalies kredito 

reitingai ir informacija apie jų kaitą taip pat gali lemti kredito ir rinkos pokyčių rizikų susiliejimą: 

gavę signalą apie reitingų pokyčius, rinkos dalyviai reaguoja, dėl ko keičiasi susijusių skolos 

vertybinių popierių kaina, o tai savo ruožtu lemia atitinkamo termino pajamingumus ir kredito 

maržas. Šie dydžiai turi tiesioginę įtaką skolininko (skolos vertybinių popierių emitento) finansinei 

būklei ir gebėjimui vykdyti skolinius įsipareigojimus. 

Bankai, teikiantys paskolas užsienio valiuta, susiduria su netiesiogine valiutos kurso rizika 

(kaip su kredito rizikos dalimi) dėl valiutos neatitikimų savo klientų balansuose. Smarkiai nuvertėjus 

nacionalinei valiutai, padidėja negrąžintos skolos nacionaline valiuta vertė (tai taikoma ir užstato 

vertei) bei paskolos aptarnavimo mokesčiai. Esant tokiai situacijai, šalyje sutrinka kredito gavėjų, 

kurių rizika neapdrausta, pajėgumas vykdyti savo skolinius įsipareigojimus, o tai labai pablogina 

privačiojo sektoriaus finansų būklę. Sumažėjusios kredito gavėjų galimybės vykdyti savo skolinius 

įsipareigojimus105 ir mažesnis paskolų grąžinimo rodiklis veikia paskolų portfelio kokybę, didina 

bankų paskolų nuostolius ir mažina pajamas bei kapitalo atsargas. Didelę riziką gali kelti dėl paskolų 

užsienio valiuta poveikio neigiamai pakitęs keitimo kursas106. 

Apskaičiuoti tikrąjį paskolų užsienio valiuta valiutos kurso (ir palūkanų normos) kitimo 

rizikos lygį sudėtinga. Taikant įprastinius rizikos skaičiavimo metodus, neatsižvelgiama į tai, kad 

rinkos ir kredito rizika nevienodai veikia bankų paskolas užsienio valiuta, suteiktas kredito 

gavėjams, kurių rizika neapdrausta107. Akademinėje literatūroje nurodoma, kaip taikant standartinius 

rizikos valdymo modelius, kai skirtingos rizikos rūšys vertinamos atskirai, gali būti smarkiai 

neįvertinta bendra rizika. Tikrasis rizikos lygis, palyginti su rodikliu, gaunamu tiesiog sudedant 

atskirai įvertintas keitimo kurso ir įsipareigojimų nevykdymo rizikas, yra bent kelis kartus didesnis. 

Be to, paskolų užsienio valiuta palūkanų normos rizika skiriasi nuo nacionaline valiuta 

denominuotų paskolų palūkanų normos rizikos. Jei paskolų užsienio valiuta palūkanų normos ciklai 

105 Šalies valiutos nuvertėjimas netgi gali mažinti kredito gavėjų norą mokėti paskolą apskritai, nes, pavyzdžiui, paskolos 
vertė viršija užstato vertę. Tačiau toks mechanizmas labiau būdingas rinkoms, kuriose bankų išieškojimai apsiriboja 
užstatu ir nenukreipia bankų į kitą kredito gavėjo turtą ir pajamas (pavyzdžiui, tai būdinga didelei daliai JAV gyventojų 
būsto paskolų rinkos). 
106 Žr. 2011 EU-wide stress test aggregate report, Europos bankininkystės institucija, 2011 m. liepos 15 d., p. 28, 
http://stress-test.eba.europa.eu/pdf/EBA_ST_2011_Summary_Report_v6.pdf. 
107 Ši problema nagrinėta Österreichische Nationalbank atliktame tyrime, kuriam vadovavo Bazelio komiteto mokslinių 
tyrimų specialios paskirties darbo grupė. Žr. Breuer, T., Jandacka, M., Rheinberger, K., Summer, M., Does adding up of 
economic capital for market- and credit risk amount to conservative risk assessment?, Journal of Banking and Finance, 
Volume 34(4), p. 703–712, 2010. 
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nukrypsta nuo paskolų nacionaline valiuta palūkanų normų ciklų, tai gali pakenkti ir paskolų 

užsienio valiuta kokybei. Tačiau keitimo kurso rizikos ir paskolų užsienio valiuta palūkanų normų 

rizikos lygis labai skiriasi, kai lyginamos skirtingų valiutų poros, arba dėl kiekvienoje šalyje 

taikomos vertinimo metodikos. 

Personalo ir moralinė rizika iš esmės yra susijusi ne vien tik su operacine, bet ir su kitomis 

rizikos rūšimis. Būtent šią rizikos rūšį suvaldyti ir toliau išlieka gana sudėtinga, ir iš esmės be 

elementarių bendražmogiškų reikalavimų padorumui ir pan. nėra jokių universalių bei patikimų 

metodų. Apskritai daugelyje sričių žmogiškojo veiksnio (taip pat ir korupcijos versle) siekiama 

išvengti automatizuojant verslo valdymo procesus, tačiau, eliminavus vieną rizikos šaltinį, sukuriami 

kiti: atsiranda priklausomybė nuo automatizuotos sistemos patikimo veikimo ir funkcionalumo, nuo 

jos tiekėjo, taip pat – nuo kvalifikacijos ir geranoriškumo banko darbuotojų, kurie prižiūri, palaiko ir 

tobulina tokias verslo valdymo sistemas. Pastaruoju dešimtmečiu pradėta propaguoti IT paslaugų 

nuomos veikla suteikia galimybę bankams atsisakyti savo IT ūkio ir kartu sumažinti dalį dėl jo 

valdymo atsirandančių sąnaudų bei rizikos šaltinių: šiuo būdu eliminuojama personalo ir moralinė 

rizika, tačiau išlieka operacinė. Tačiau nepaisant kvalifikuotai sudarytų sutarčių su išorinių paslaugų 

tiekėjais, problema vis tiek išlieka: nėra iki galo aišku ir juo labiau garantijų, kiek patikimai veiks 

tiekėjo valdomos sistemos, kaip bus garantuojamas valdomos informacijos konfidencialumas ir pan. 

Kita vertus, panašių dėsningumų galima pastebėti ir kitais rizikos valdymo atvejais: 

identifikavus vienos rizikos šaltinius ir ėmus spręsti problemas, neišvengiamai gali būti didinama 

kitos rūšies rizika. Pavyzdžiui, bankas, siekdamas kuo tikslesnio skolininkų kredito rizikos 

įvertinimo ir nusprendęs taikyti naujus metodus, investuoja į ganėtinai brangią programinę įrangą. 

Mažindamas kredito riziką jis didina operacinę riziką, nes su naujomis procedūromis, atsiranda 

papildomų grėsmių, susijusių su neaiškumu, ar bus pakankama darbuotojų kvalifikacija, ar, 

pasitelkus naujus metodus arba kuriant kredito rizikos vertinimo modelius nebus padaryta klaidų. 

Taip pat išlieka rizika dėl statistiniams kredito rizikos vertinimo modeliams daromų prielaidų. Toks 

pavyzdys yra tik vienas iš daugelio ir liudija, kad viso rizikos lygio mažinimo uždavinys išties nėra 

taip paprastai įvykdomas. 

Vidaus kapitalo pakankamumo poreikis atitinka pagrindines finansų institucijoje 

atsirandančias finansinės ir operacinės rizikos rūšis, jų lygį ir kapitalo poreikį joms padengti. 

Skirtingų rizikos rūšių sujungimas ir kapitalo poreikio apskaičiavimas atliekamas sumuojant 

apskaičiuotas kapitalo poreikio apimtis kiekvienai patiriamai rizikai. Įvertinęs individualios rizikos 

rūšis, įtraukiamas į banko vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procesą ICAAP, bankas turi jas 

sujungti, siekdamas nustatyti bendrą banko patiriamos rizikos mastą ir nustatyti kapitalo, reikalingo 

 265 



bendrai veiklos rizikai padengti, poreikį. Rizikos rūšių sujungimas atliekamas individualiai ir 

konsoliduotai banko finansinės grupės lygmeniu ir priklauso nuo banko pasirinktų rizikos vertinimo 

metodų: 

• jeigu bankas taiko standartinius rizikos vertinimo metodus, rizikos rūšys sujungiamos ir 

kapitalo poreikis skaičiuojamas sumuojant įvertintus kapitalo poreikio dydžius (kredito, 

rinkos ir operacinės rizikos) ir pridedant apskaičiuotą kapitalo, reikalingo kitoms rizikos 

rūšims padengti, poreikį; 

• jeigu bankas taiko rizikos vertinimo metodus, leidžiančius įvertinti iš karto kelias rizikos 

rūšis, pvz., VaR, rizikos rūšių sujungimas atliekamas darant tam tikras prielaidas, t.y. 

taikomi vienodi tikimybių koeficientai ir vienodas laikymo laikotarpis vertinant visas 

rizikos rūšis. 
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VII skyrius. Finansinės rizikos valdymas ir išvestinės finansinės 

priemonės 

 

Kadangi komercinis ar investicinis bankas yra tiesiog verslo įmonė, siekianti pelno, įprastą jo 

veiklą sudaro komerciniai sandoriai, atliekami dažniausiai su finansiniu turtu. Finansinės priemonės 

(angl. financial instruments) – visi sandoriai, dėl kurių viena sandorio šalis įgyja finansinio turto, o 

kita – finansinių įsipareigojimų arba nuosavybės finansinių priemonių. Išvestinės priemonės, tokios 

kaip pasirinkimo, išankstiniai, ateities ir kt. sandoriai gali būti sudaromi dėl įvairios rūšies turto – 

akcijų, obligacijų, tauriųjų metalų, valiutos ir t. t. Išvestinės priemonės gali būti naudojamos siekiant 

sumažinti investicijų riziką arba užtikrinti didesnę grąžą. Finansinės rizikos valdymui gali būti 

taikomi daugelis finansinių priemonių. Finansines priemones sudaro: 

a) prekybos tikslais laikomi nuosavybės vertybiniai popieriai; 

b) prekybos tikslais laikomi skolos vertybiniai popieriai; 

c) pinigų rinkos priemonės: iždo vertybiniai popieriai (iždo vekseliai), kurių terminas 

trumpesnis nei vieneri metai; 

d) finansiniai ateities sandoriai; 

e) susitarimai dėl išankstinio sandorio palūkanų normos (angl. forward rate agreement, 

FRA); 

f) nuosavybės vertybinių popierių ir užsienio valiutos (išskyrus trumpesnius nei 14 dienų 

užsienio valiutos ne biržos sandorius) išankstiniai sandoriai; 

g) palūkanų normos, nuosavybės vertybinių popierių ir užsienio valiutos (išskyrus 

trumpesnius nei 14 dienų užsienio valiutos ne biržos sandorius) apsikeitimo sandoriai; 

h) kredito išvestinės finansinės priemonės; 

i) atpirkimo sandoriai ir atvirkštiniai atpirkimo sandoriai; 

j) kitos finansinės priemonės, numatytos banko prekybinės veiklos politikoje. 

Išvestinės finansinės priemonės – tai priemonės, kurių vertė priklauso nuo vienos ar kelių pirminių 

priemonių (turto) arba kitų priemonių kainos. Dažniausiai išvestinių finansinių priemonių sandoriai 

gali būti skirstomi į tokias grupes: 

• išankstinius (angl. forward); 

• ateities (angl. futures); 
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• apsikeitimo (angl. swaps); 

• pasirinkimo (angl. options); 

• kitus sandorius. 

Be to, išvestinės finansinės priemonės skirstomos į priemones, kuriomis prekiaujama organizuotose 

biržose, kur sandoriai yra standartizuoti, ir į priemones, kuriomis šalys prekiauja tarpusavyje (OTC, 

angl. over the counter), sandoriai nestandartizuoti. 

Finansinės priemonės (akcijos, obligacijos, investicinių fondų vienetai, depozitoriumo 

pakvitavimai ir kitos teisės bei įsipareigojamai, kuriais prekiaujama finansinių priemonių rinkose) 

dažniausiai užtikrina teigiamą investicijų grąžą, kai už akcijas išmokami dividendai arba palūkanos 

už obligacijas. Be to, finansinių priemonių kaina (rinkos vertė) gali didėti ir mažėti palyginus su jų 

kaina arba rinkos verte investavimo metu. Kiekvienai finansinei priemonei būdinga vis kitokia 

nuostolių rizika, kadangi pelno prognozės įprastai siejamos su rizika patirti nuostolius. Kuo ilgesnis 

investavimo laikotarpis, tuo didesnį galima uždirbti pelną ar patirti didesnių nuostolių. Siekiant kuo 

labiau sumažinti nuostolių riziką, į finansines priemones gali būti investuojama įvairiai. Laikoma, kad 

saugiau investuoti ne į vieną ar vos kelias finansines priemones, o diversifikuoti investicijas įsigyjant 

kelias ar daugiau finansinių priemonių. Šios priemonės sudaro galimybę išskaidyti riziką, o ne 

koncentruoti rizikos veiksnius, kurie visi gali realizuotis vienu metu. Investuojant į užsienio valiuta 

denominuotas finansines priemones, taip pat susiduriama su valiutų keitimo rizika. 

Finansinės rizikos draudimas - tai sprendimai, leidžiantys apsidrausti nuo valiutų kursų, 

palūkanų normų bei kito finansinio turto kainos svyravimo rizikos. Bankas nustato išvestinių 

finansinių priemonių svarbą bendroje banko veiklos strategijoje, įvertina rinkas, kurias planuoja 

prisiimti ir naudoti išvestines finansines priemones, joms taikomus rizikos limitus bei šių limitų 

nustatymo tvarką. Šią veiklos kryptį tvirtina banko valdyba, su ja supažindinama banko taryba. 

Banko valdyba, atsižvelgdama į bendrą banko veiklos strategiją ir patvirtintus rizikos lygius, taip pat 

banko kapitalo pakankamumą, kiekvienais metais tvirtina išvestinių finansinių priemonių rizikos 

limitus, kurie gali būti peržiūrimi ir tais pačiais metais. Banko prisiimama rizika turi būti vertinama 

lyginant su banko kapitalu vadovaujantis Kapitalo pakankamumo skaičiavimo taisyklėmis bei kitais 

banke taikomais rizikos valdymo modeliais. Prisiimta rizika vertinama lyginant su skaičiuotinu 

banko kapitalu. Tai parodo, ar nuosavas kapitalas yra pakankamas prisiimtai rizikai sumažinti, o 

priešingu atveju, kiek reikia papildomo kapitalo. Siekdami taikyti prevencines priemones, 

neleidžiančias peržengti nustatytos rizikos ribos, banko vadovaujantys darbuotojai kasdien turi 

disponuoti pakankama informacija (apie sudarytų išvestinių finansinių priemonių sandorių 
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pasiskirstymą pagal valiutas, įvykdymo datas, sandorių šalis ir pan.). Bankui, kuris planuoja užsiimti 

veikla, susijusia su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, dėl veiklos rizikingumo 

rekomenduojama taikyti šias priemones tik rizikai valdyti, o ne spekuliaciniais tikslais. 

Kaip rodo paskutiniųjų metų tarptautinė praktika, operacijos su išvestinėmis finansinėmis 

priemonėmis gali lemti ne tik didelį pelną, bet būti ir bankų žlugimo priežastis. Todėl išvestinių 

finansinių priemonių rizikos valdymas, taip pat šių sandorių kontrolė ir reglamentavimas yra viena iš 

aktualiausių šiuolaikinės bankų priežiūros veiklos sričių. 

 

Apsikeitimo sandoris (angl. swap) - tai išvestinis finansinis instrumentas, kuriuo du rinkos dalyviai 

susitaria apsikeisti pinigų srautais. Dažniausiai šią priemonę taiko finansų institucijos ar kitos 

kompanijos, siekdamos apsikeisti pinigų srautais skirtingomis valiutomis. Šiuo atveju toks sandoris 

atstoja du valiutos keitimo sandorius. Praktikoje sumos būtų pakoreguotos atitinkamai pagal 

skirtingų valiutų palūkanų skirtumus. 

 

36 lentelė. Apsikeitimo sandorio pranašumai ir trūkumai 
Apsikeitimo sandorio pranašumai Apsikeitimo sandorio trūkumai 

Padeda efektyviai valdyti pinigų srautus Sudarius apsikeitimo sandorį, privaloma jį 
vykdyti neatsižvelgiant į tai, kad rinkoje 
palankiau atlikti reikiamas operacijas be jo. 

Apsaugo pinigų srautus ir investicijas nuo 
galimo turto kainų pokyčių ateityje 
Neprarandamos lėšos dėl turto pirkimo ar 
pardavimo kainų skirtumo 

 

Nustatant palūkanų normos keliamą riziką, apsikeitimo sandoriai vertinami taip pat kaip ir banko 

balanse apskaitomos finansinės priemonės. Todėl palūkanų normos apsikeitimo sandoriai, kuriuos 

sudarydama įstaiga gauna kintamąją palūkanų normą ir moka fiksuotąją palūkanų normą, vertinami 

kaip ekvivalenčios kintamųjų palūkanų finansinės priemonės, kurios terminas sutampa su laikotarpiu 

iki kito palūkanų nustatymo, ilgosios pozicijos ir fiksuotųjų palūkanų finansinės priemonės 

trumposios pozicijos deriniui, kai tokios finansinės priemonės trukmė sutampa su paties apsikeitimo 

sandorio trukme. 

 

Ateities sandoris (angl. future) - tai standartizuotas įsipareigojimas pirkti arba parduoti tam tikrą 

kiekį finansinio turto (vertybiniai popieriai, valiutos, akcijų indeksai, palūkanų normos, žaliavos ir 

pan.) sutarta kaina ir sutartą dieną ateityje. Pirkdamas ir parduodamas ateities sandorį klientas 

bankui moka tarpininkavimo mokestį, priklausantį nuo biržos, kurioje yra prekiaujama konkrečiais 
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ateities sandoriais, ir perkamų arba parduodamų sandorių kiekio. Visos ateities sandorio sąlygos, 

išskyrus kainą, yra standartizuotos: 

finansinis turtas (vertybiniai popieriai, valiutos, akcijų indeksai, palūkanų normos, žaliavos ir pan.); 

vieno sandorio dydis; 

paskutinė ateities sandorio prekybos diena. 

Sudarius ateities sandorį, galima: 

• apsidrausti nuo tam tikro finansinio turto vertės augimo arba smukimo, atsiribodami nuo 

galimo nuostolio arba galimo pelno dėl turto (naftos, metalų kainos ir pan.) kainos 

pokyčių; 

• nebūtina turėti visą pinigų sumą sandoriui sudaryti, užtenka turėti tam tikrą dalį lėšų 

garantiniam užstatui pateikti; 

• pasinaudoti sverto efektu – užstato dydis yra mažesnis nei tuo metu esanti finansinio turto 

vertė, todėl galima gauti didesnį pelną arba patirti didesnį nuostolį, nei investuojant 

tiesiogiai į pasirinktas finansines priemones. 

Finansinio sverto koeficientas (angl. leverage ratio) apskaičiuojamas kaip nuosavo kapitalo santykis 

su turtu. Šiuo rodikliu galima vertinti, kiek nuosavo kapitalo tenka vienam turto piniginiam vienetui. 

Tai vienas iš pagrindinių rodiklių, atskleidžiančių banko finansinio sverto lygį. Didelės šio rodiklio 

reikšmės rodo žemesnę banko kapitalo riziką. Tačiau juo neatsižvelgiama į banko turto rizikingumą. 

Jis atskleidžia banko kapitalo formavimo bei veiklos finansavimo politiką, o taip pat priklauso nuo 

kapitalo pakankamumo reguliavimo. Šis rodiklis neturėtų būti žemesnis nei 2%. Siekiant apriboti 

pernelyg didelį finansinio sverto augimą kredito įstaigos arba investicinės įmonės balanse ir taip 

padėti riboti skolinimo cikliškumą, siūloma įvesti ne rizika grindžiamą finansinio sverto koeficientą. 

Baselio komitetui sutikus, jis bus įvestas kaip įstaigų priežiūrinio tikrinimo priemonė. Šio 

koeficiento poveikis bus stebimas, siekiant nuo 2018 m. paversti jį privaloma pirmojo ramsčio 

priemone, prieš tai atlikus reikiamą peržiūrą ir patikslinus jo dydį, laikantis tarptautinių susitarimų. 

Nepaisant to, kad ateities sandoriai gali būti taikomi siekiant mažinti investicijų riziką, jie 

patys savaime yra susiję su aukštu rizikos lygiu. Sudarant ateities sandorį rizikuojama, kad dėl 

nepalankaus finansinio turto kainos pokyčio ateityje atsiras prievolė vykdyti sandorį blogesne nei 

rinkos kaina ir taip bus patirta nuostolių. 
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Riziką mažinantys pavedimai ir strategijos. Teikiami tam tikri pavedimai (kaip „stop-loss“ ar 

„stop-limit“), kurių pirminė paskirtis yra riboti nuostolius iki tam tikro lygio, gali būti neefektyvūs, 

nes esant tam tikroms rinkos sąlygoms jų įvykdyti gali būti neįmanoma. Strategijos, kuriose 

taikomos pozicijų kombinacijos (kaip, pavyzdžiui, „spread“ ar „straddle“), gali būti tiek pat 

rizikingos, kaip paprasta ilgoji (angl. long) ar trumpoji (angl. short) pozicija. 

 

37 lentelė. Ateities sandorio pranašumai ir trūkumai 
Ateities sandorio pranašumai Ateities sandorio trūkumai 
Likvidumas Reikalingas garantinis užstatas 
Galimybė sudaryti pageidaujamos apimties 
sandorį 

Standartizuotos sandorio sąlygos 

Padeda prognozuoti būsimą investicinės veiklos 
rezultatą, palengvina pajamų ir išlaidų, susijusių 
su investicijomis, planavimą 

Mažas lankstumas sudarant sandorį 

Sandoriai neapmokestinami jokiais papildomais 
mokesčiais 

 

Nereikia užstato sandorio garantijai  
Pigiausia išvestinė finansinė priemonė  

 

Išankstinis sandoris (angl. forward) - tai nestandartizuotas susitarimas tarp dviejų sandorio šalių 

ateityje pirkti ar parduoti turtą pagal sandorio sudarymo dieną sutartą kainą. Pagal kainodaros 

principus išankstinis sandoris veikia kaip draudimo sutartis, ribojanti abiejų šalių pelną ir nuostolius. 

Pagrindinis tokių sandorių pranašumas – galimybė dabar užfiksuoti kainą ateityje. Sudarius 

išankstinį sandorį, nebereikia rūpintis, į kurią pusę – pelno ar nuostolio – pakryps kaina. Ji žinoma, 

kaip ir žinoma mokėtina ar gautina suma. Todėl palengvėja pinigų srautų valdymas, išnyksta 

valiutos kurso rizika. Išankstinio sandorio terminas turi būti ne trumpesnis, kaip dvi dienos. 

Išankstinis sandoris, kaip ir neatidėliotinas sandoris, yra privalomas vykdyti. 

Šiuo atveju išankstinį sandorį, kai šalys apsikeičia visu sutartyje numatytu valiutos kiekiu. 

Išankstinio valiutos keitimo sandoris padeda lengviau planuoti būsimas pajamas ir sąnaudas bei 

padeda išvengti finansinio nuostolio dėl pasikeitusio valiutos kurso. Didelę riziką prisiimantiems 

investuotojams tai yra galimybė ne tik spekuliuoti valiutos kurso pokyčiais, bet ir apsisaugojimas 

nuo jų. 

Išankstinis sandoris yra naudingas tuo atveju, kai tiksliai žinoma, kad tam tikrą dieną ateityje 

bus gauta arba sumokėta konkreti suma už turtą. Pavyzdžiui, tokia situacija gali susiklostyti, jeigu 

banko klientas - eksportuotojas ar importuotojas grąžina paskolą užsienio valiuta. Tada galima 

gausimą valiutą parduoti iš anksto arba nusipirkti mokėtiną valiutą iš anksto fiksuotu kursu. Kita 
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vertus, šis sandoris yra galimybė spekuliacijoms valiutos kursu. Galima sudaryti, pavyzdžiui, 

valiutos pardavimo sandorį ir neturint valiutos arba nesitikint jos gauti ateityje. Tokiu atveju 

fiksuojamas valiutos kursas ir tikimasi, kad rinkos kursas vykdant sandorį bus žemesnis. Tada būtų 

galima pigiau nupirkti užsienio valiutą rinkoje ir parduoti pagal sandorį anksčiau užfiksuota didesne 

kaina. Žinoma, tokie sandoriai suteikia papildomos rizikos. 

Išankstinis sandoris valiutos, kotiruojamos su premija, pardavimui leidžia apsidrausti nuo 

nepakankamo jos kurso augimo palyginus su fiksuotu sutartyje, jų skirtumas liudija prarastą naudą. 

Išankstinis sandoris valiutos, kotiruojamos su nuolaida, pirkimui leidžia apsidrausti nuo 

nepakankamo jos kurso sumažėjimo palyginus su kursu, kuris fiksuotas sutartyje. Jų skirtumas 

reiškia papildomas išlaidas perkant valiutą. 

 

38 lentelė. Išankstinio sandorio pranašumai ir trūkumai 
Išankstinio sandorio pranašumai Išankstinio sandorio trūkumai 
Išvengiama nuostolių dėl susijusio turto kainų 
svyravimo ateityje 

Nelikvidumas 

Didelis sandorio lankstumas Didelė kredito rizika 
Padeda prognozuoti būsimą investicinės veiklos 
rezultatą, palengvina pajamų ir išlaidų, susijusių 
su investicijomis, planavimą 

Visiškai atsiribojama nuo galimybės iš 
finansinių operacijų gauti pelno 

Sandoriai neapmokestinami jokiais papildomais 
mokesčiais 

 

Nereikia užstato sandorio garantijai  
Pigiausia išvestinė finansinė priemonė  

 

Pastaba. Yra ir kitokia šio sandorio atmaina: išankstinis valiutos keitimo susitarimo sandoris (angl. 

non-deliverable forward), kai šalys apsikeičia tik skirtumu, susidariusiu dėl valiutos kurso pokyčių. 

Išankstiniai (terminuoti) sandoriai pirkimui arba pardavimui suteikia galimybę fiksuoti 

būsimą kitimo kursą ir tuo pačiu apsidrausti nuo numatyto nepalankaus pasikeitimo. Išankstinių 

sandorių efektyvumą priimta įvertinti remiantis bendrąja finansinių operacijų efektyvumo nustatymo 

formule, matuojant jį metine palūkanų norma: 

tP
Eie

360
⋅= ;     (29) 

čia E – pajamos arba nuostoliai iš operacijos, P – investuotos lėšos, t – operacijos trukmė dienomis. 

Įvertinant išankstinių sandorių efektyvumą taikoma ši formulė: 

tR
FMi

s
fm

360
⋅= ;      (30) 
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čia Rt- valiutos pirkimo arba pardavimo neatidėliotinas kursas, FM – išankstinio sandorio marža 

(pelnas arba nuostolis). (30) formulė apibrėžia santykinę išankstinės maržos reikšmę, perskaičiuotą į 

metinę palūkanų normą, ir charakterizuoja valiutos arba pardavimo efektyvumą, priklausantį nuo 

išankstinės maržos. Kiekvieno konkretaus išankstinio sandorio atveju šis dydis neturi ypatingos 

reikšmės, bet jis leidžia palyginti sandorio rezultatą su kitų reikšmių variantu perkant arba 

parduodant valiutą terminui rezultatais ir pasirinkti naudingiausią (pelningiausią arba mažiausiai 

reikalaujantį išlaidų). Išankstinis sandoris, perkant valiutą, kotiruojamas su premija, leidžia 

apsidrausti nuo jos kurso augimo iki aukštesnio lygio nei fiksuota sutartyje. Tačiau jei atsiradęs 

rinkos kursas sandorio termino pasibaigimo momentu yra mažesnis už fiksuotą sutartyje, jų 

skirtumas charakterizuoja papildomas išlaidas perkant valiutą. 

Ateities palūkanų normos sandoriai, išankstiniai palūkanų normos sandoriai bei išankstiniai 

įsipareigojimai pirkti ar parduoti skolos finansines priemones yra laikomi atitinkamų ilgųjų ir 

trumpųjų pozicijų deriniais. Todėl ilgoji ateities palūkanų normos sandorio pozicija yra laikoma 

skolinimosi, kurio terminas baigiasi ateities sandorio įvykdymo dieną, ir turimo turto, kurio terminas 

sutampa su atitinkamu pagrindinės finansinės priemonės arba tariamosios pozicijos, kuria paremtas 

minėtas ateities sandoris, terminu, deriniu. Panašiai parduotas išankstinis palūkanų normos sandoris 

laikomas ilgosios pozicijos, kurios terminas sutampa su atsiskaitymo diena pridedant sandorio 

laikotarpį, ir trumposios pozicijos, kurios terminas sutampa su atsiskaitymo diena, deriniu. 

Išankstinis įsipareigojimas pirkti skolos finansinę priemonę yra laikomas skolinimosi, kurio terminas 

baigiasi pristatymo dieną, ir pačios skolos finansinės priemonės ilgosios (dabartinės) pozicijos 

deriniu. 

 

Pasirinkimo sandoris (angl. option) - tai sandoris, suteikiantis teisę, bet ne įsipareigojimą, pirkti 

arba parduoti tam tikrą kiekį finansinio turto (vertybiniai popieriai, valiutos, akcijų indeksai, 

palūkanų normos, žaliavos ir pan.) sutarta kaina ir sutartą dieną ateityje (taip pat žr. II.6 poskyrį). 

Klientas pirkdamas pasirinkimo sandorį bankui sumoka komisinį mokestį-premiją. Sudarius 

pasirinkimo sandorį galima: 

• apsidrausti nuo tam tikro finansinio turto vertės augimo arba smukimo, nuostolį 

apribojant sumokėta premija bei pasiliekant galimybę gauti pelno iš turto kainos 

pasikeitimo (naftos, metalų kainos ir pan.); 

• nebūtina turėti visą pinigų sumą sandoriui sudaryti, užtenka turėti tam tikrą dalį lėšų 

premijai sumokėti; 
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• pasinaudoti sverto efektu - premijos dydis yra mažesnis nei tuo metu esanti finansinio 

turto vertė, tokiu būdu galite gauti didesnį pelną arba patirti didesnį nuostolį, nei 

investuodami tiesiogiai į pasirinktas finansines priemones. 

Perkant pasirinkimo sandorį rizikuojama, kad dėl nepalankaus finansinio turto kainos pokyčio 

ateityje bus prarasta tik sumokėta premija. Parduodant pasirinkimo sandorį rizikuojama, kad dėl 

nepalankaus finansinio turto kainos pokyčio ateityje yra galimybė patirti nuostolių, didesnių nei 

gauta premija. Delta koeficientas (angl. delta) – tikėtinas pasirinkimo sandorio kainos pokytis, 

proporcingas nedideliam pasirinkimo sandorio pagrindinės finansinės priemonės kainos 

pasikeitimui. 

Pasirinkimo sandorio išrašymas (angl. writing) dažniausiai yra susijęs su didesne rizika nei 

pasirinkimo sandorių pirkimas. Nors pasirinkimo sandorį išrašanti šalis gauna fiksuoto dydžio 

premiją, tačiau ji taip pat gali patirti ir nuostolį, kuris viršytų gautą premiją. Sandorio pardavėjas, 

t.y., šalis, išrašanti pasirinkimo sandorį, taip pat bus įpareigotas palaikyti reikiamą maržos lygį tam, 

kad išlaikytų poziciją, jei rinkoje kainos judės nepalankia linkme. Pasirinkimo sandorį išrašanti šalis 

taip pat susiduria su rizika, kad sandorio pirkėjas nuspręs vykdyti kontraktą. Jei pasirinkimo 

sandorio bazinis turtas yra ateities sandoris, tuomet pasirinkimo sandorį išrašanti šalis įgis ateities 

sandorio poziciją, su kuria yra susiję ir maržų įsipareigojimai. Jei pasirinkimo sandoris yra 

„padengtas“, t.y. sandorį išrašanti pusė turi atitinkamą bazinio turto ar ateities sandorio poziciją arba 

kitą pasirinkimo sandorį, tuomet rizika gali būti sumažinta. Jei pasirinkimo sandoris nėra 

„padengtas“, tuomet nuostoliai gali būti neriboti. Kai kurios biržos gali leisti atidėti pasirinkimo 

sandorio premijos sumokėjimą. Nepaisant to kontrakto pirkėjas vis dar patiria riziką netekti 

sumokėtos premijos dydžio ir sandorio mokesčių. Kai pasirinkimo sandoris vykdomas arba baigiasi 

jo galiojimo laikas, jo pirkėjui lieka įsipareigojimas sumokėti visas iki tol nesumokėtas premijas. 
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32 paveikslas. Europietiškojo pasirinkimo pirkti sandorio išmokų struktūra 

 
33 paveikslas. Europietiškojo pasirinkimo parduoti sandorio išmokų struktūra 

 
 
39 lentelė. Pasirinkimo sandorio pranašumai ir trūkumai 

Pasirinkimo sandorio pranašumai Pasirinkimo sandorio trūkumai 
Yra galimybė gauti pelno iš susijusio turto kainų 
svyravimų už tai sumokant fiksuotą premiją 

Privaloma sumokėti sandorio premiją, kuri 
nesėkmės atveju prarandama 

Apsaugomos investicijos nuo galimų nuostolių 
ateityje dėl turto kainų pokyčių 

Standartizuotos sandorių sąlygos 

Atsiskaitymas pagal sandorį vyksta jo pirkėjo 
pageidavimu 

Mažas valiutų pasirinkimas 
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Dėl nepalankios situacijos rinkoje sandorio 
galima atsisakyti be žymesnių finansinių 
nuostolių 

Nedidelė sandorio apimtis 

Galimybė pasirinkti reikiamą laikotarpį  
 

Palūkanų normų, skolos finansinių priemonių, akcijų, akcijų indeksų, finansinių ateities sandorių, 

apsikeitimo sandorių ir užsienio valiutos pasirinkimo sandoriai ir varantai yra interpretuojami kaip 

pozicijos, lygios pagrindinės pasirinkimo sandorio finansinės priemonės vertei, padaugintai iš šio 

pasirinkimo sandorio delta koeficiento. Pastarosios pozicijos gali būti tarpusavyje užskaitomos su 

visomis tapačių pagrindinių vertybinių popierių arba pagrindinių išvestinių finansinių priemonių 

priešingomis pozicijomis. Gali būti naudojamas atitinkamos biržos taikomas delta koeficientas arba 

tas, kurį apskaičiuoja kompetentingos institucijos, o tais atvejais, kai delta koeficientas nėra 

nustatytas, arba nebiržinių pasirinkimo sandorių atveju kompetentingų institucijų leidimu pačios 

įstaigos pagal tinkamą modelį apskaičiuoja delta koeficientą. Leidimas duodamas, jeigu pagal 

modelį tinkamai įvertinamas pasirinkimo sandorio arba varanto vertės pokytis atsižvelgiant į 

nedidelius pagrindinės finansinės priemonės rinkos kainos pokyčius. 

Atpirkimo (atvirkštinis atpirkimo) sandoris (angl. repurchase (reverse repurchase) agreement) – 

sandoris, pagal kurį bankas arba jo sandorio šalis perduoda vertybinius popierius, biržos prekes arba 

garantuotas teises į vertybinius popierius ar biržos prekes (jeigu tokią garantiją suteikia pripažinta 

birža, turinti teises į minėtus vertybinius popierius ar biržos prekes) ir pagal kurį bankas vienu metu 

negali perduoti arba įkeisti tam tikrų vertybinių popierių ar biržos prekių daugiau kaip vienai 

sandorio šaliai, įsipareigodamas juos (arba tos pačios rūšies vertybinių popierių ar biržos prekių 

pakaitalus) atpirkti už perdavėjo nustatytą kainą tam tikru laiku, kurį perdavėjas jau yra nurodęs arba 

dar nurodys. Vertybinius popierius arba biržos prekes parduodančiam bankui tai yra atpirkimo 

sandoris, o vertybinius popierius arba biržos prekes perkančiam bankui – atvirkštinis atpirkimo 

sandoris. 

Atpirkimo sandoris (finansinių priemonių pirkimo – pardavimo arba skolinimo), kai 

finansinės priemonės pakeičiamos grynaisiais pinigais, turi būti parodytas kaip grynųjų pinigų 

skolinimasis, t.y. kaip trumpoji pozicija emitento valstybės vyriausybės obligacijomis, kurių 

terminas yra lygus atpirkimo sandorio terminui, o atkarpos dydis yra lygus atpirkimo sandorio 

palūkanų normai. Finansines priemones, kurios buvo laikomos iki atpirkimo sandorio, taip pat reikia 

įtraukti skaičiuojant pozicijų rizikos kapitalo poreikį. 
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Atvirkštinis atpirkimo sandoris (finansinių priemonių pirkimo – pardavimo arba skolinimosi) turi 

būti parodytas kaip grynųjų pinigų skolinimas, t.y. kaip ilgoji pozicija emitento valstybės 

vyriausybės obligacijomis, kurių terminas yra lygus atvirkštinio atpirkimo sandorio terminui ir 

atkarpos dydis yra lygus atpirkimo sandorio palūkanų normai. 
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VIII skyrius. Kapitalo pakankamumas banke ir jo valdymas 

 

Banko kapitalas yra jo mokumo garantas. Per paskutiniuosius dešimtmečius besivystant 

tarptautinei ir vidaus bankininkystei bankų priežiūros institucijoms atsirado būtinybė sukurti 

tikslesnius ir universalius reikalavimus banko kapitalui. Siekiant, kad finansų sistema funkcionuotų 

veiksmingai, yra būtinas visų dalyvių tarpusavio pasitikėjimas, kuris grindžiamas kiekvieno dalyvio 

pakankamai tvirta finansų būkle ir informacijos skaidrumu. Iki šių dienų vienu iš svarbiausių tvirtos 

finansų būklės indikatoriumi laikomas nuosavas kapitalas, jo dydį lyginant su prisiimamos rizikos 

rūšimis: kredito, rinkos, operacine, šalies ir kt. Banko kapitalas (angl. bank capital) – yra kapitalas, 

apskaičiuotas priežiūros institucijos teisės aktuose nustatyta tvarka. Banko kapitalo poreikis (angl. 

capital requirement) – minimalus banko kapitalas, kurio reikia, kad būtų galima padengti kredito, 

rinkos ir operacinę riziką. Banko vidaus kapitalas (angl. internal capital) – banko vidaus tikslais 

apskaičiuotas kapitalo poreikis. Bankas, savo veikloje susidurdamas su įvairiomis rizikomis, gali 

patirti nuostolių, kurie pirmiausiai amortizuojami ne iš indėlininkų ar skolintojų lėšų (nors tokia 

galimybė egzistuoja islamiškuosiuose bankuose), o iš banko akcininkų sukaupto kapitalo. Vadinasi, 

banko kapitalas yra tarsi paskutinė „gynybos linija“, buferis nenumatytiems108 ateities nuostoliams 

padengti (kreditoriams ir indėlių draudimo institucijai apsaugoti), kad bankas galėtų tęsti savo 

veiklą. Kitaip sakant, banko kapitalo dydis kiekvienu atveju lemia tam tikrą bankroto tikimybę. 

Šiuolaikinis banko kapitalo supratimas parodytas 34 paveiksle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 Numatomiems nuostoliams sudaromi įvairūs atidėjiniai. 
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34 paveikslas. Šiuolaikinis banko kapitalo supratimas* 

 
*Nurodyti procentai yra hipotetiniai (iliustracijos tikslais). 
Šaltinis: Čiapas, L. Bankų kapitalo pakankamumo reguliavimo raida. Pinigų studijos. Lietuvos bankas, psl. 5 - 24, 1999 
(3). 
 

Nuosavas kapitalas. Banko nuosavą kapitalą sudaro 

1. įstatinis kapitalas (sumažintas supirktų savų akcijų verte) be privilegijuotųjų akcijų su 

kaupiamuoju dividendu vertės; 

2. atsargos kapitalas (atsargos rezervas); 

3. kapitalo rezervas (emisinis skirtumas); 

4. praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas arba nuostolis; 

5. ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas; 

6. finansinio turto perkainojimo rezervas; 

7. privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas; 

8. apribotas skirstomasis pelnas; 

9. einamųjų metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis); 

10. privilegijuotos akcijos su kaupiamuoju dividendu; 

11. kiti rezervai. 

Nustatytų banko nuosavo kapitalo dalių suma, išreikšta eurais pagal Lietuvos banko skelbiamą 

oficialų lito ir euro santykį, turi būti ne mažesnė kaip 5 milijonai eurų. Specializuoto banko, kuriam 
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išduota licencija suteikia teisę tik išleisti ir tvarkyti elektroninius pinigus, nustatytų nuosavo kapitalo 

dalių suma, išreikšta eurais pagal Lietuvos banko skelbiamą oficialų lito ir euro santykį, turi būti ne 

mažesnė kaip 1 milijonas eurų. Be to, bankas gali sudaryti ir naudoti finansinio turto perkainojimo 

rezervą, jeigu toks rezervas yra numatytas jo įstatuose ir apskaitos politikoje. 

Banko įstatinis kapitalas gali būti didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu iš 

nepaskirstytojo pelno, kapitalo rezervo (emisinio skirtumo), atsargos kapitalo (atsargos rezervo) ir 

kitų rezervų, išskyrus privalomąjį rezervą arba rezervinį kapitalą, specialųjį nepaskirstytąjį rezervą, 

ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervą, finansinio turto perkainojimo rezervą., išleidžiant 

naujų akcijų, kurios nemokamai perduodamos akcininkams, arba padidinant anksčiau išleistų akcijų 

nominalias vertes. Banko įstatinis kapitalas negali būti didinamas iš privalomojo rezervo arba 

rezervinio kapitalo, iš apriboto skirstomojo pelno, iš ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo 

rezervo, iš finansinio turto perkainojimo rezervo. Leidimą mažinti banko įstatinį kapitalą išduoda 

priežiūros institucija. Leidimas mažinti įstatinį kapitalą išduodamas, jei priežiūros institucija 

įsitikina, kad sumažinus banko įstatinį kapitalą jis bus ne mažesnis negu įstatymo nustatytas 

minimalus banko kapitalas ir kad jis bus pakankamas užtikrinti saugią ir patikimą banko veiklą. 

Kapitalas gali būti ir perskaičiuojamas. 

 

Skolintas kapitalas. Banko skolintą kapitalą sudaro lėšos, kurias bankas įsigijo nuosavybės teise 

pagal skolinimosi santykius išleisdamas ilgalaikius skolos vertybinius popierius (obligacijas) arba 

sudarydamas paskolos sutartis, jeigu gautų lėšų grąžinimo terminas yra ne trumpesnis kaip 2 metai ir 

skolos vertybiniai popieriai (obligacijos) bei gautos paskolos turi visus pasitikėtinės (subordinuotos) 

paskolos požymius. 

Banko kapitalo skirstymas į I-ojo ir II-ojo gio kapitalą prasidėjo 1988 metais, priėmus 

Baselio susitarimą dėl kapitalo, siekiant tarptautiniu mastu suvienodinti kapitalo pakankamumo 

skaičiavimo metodiką ir nustatyti minimalius banko kapitalo reikalavimus bankams, kurie vykdo 

plačias tarptautines operacijas. Buvo nustatyta, kad I-ojo lygio kapitalas turi sudaryti ne mažiau 50% 

banko kapitalo, o antro lygio kapitalas negali būti didesnis už pirmo lygio kapitalą. 

Nors Baselio susitarimas dėl kapitalo yra rekomendacinio pobūdžio, Lietuvoje diegiami jo 

principai šalies bankininkystėje. Nuo 1998 m. visų Lietuvoje veikiančių bankų akcinis kapitalas 

neturi būti mažesnis nei 5 mln. eurų. Šis dydis atitinka Europos Sąjungos direktyvos (Dėl kredito 

įstaigų įsikūrimo ir jų veiklos) minimalaus kapitalo reikalavimus. 

 

Banko kapitalai ir rezervai: 
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1. Banko atsargos kapitalas (atsargos rezervas) sudaromas iš banko akcininkų papildomų 

įnašų ar atskaitymų iš banko pelno. Banko atsargos kapitalo (atsargos rezervo) paskirtis – 

garantuoti banko finansinį stabilumą. Banko atsargos kapitalas eilinio visuotinio 

akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti panaudojamas banko veiklos nuostoliams 

padengti ir didinant banko įstatinį kapitalą. 

2. Banko kapitalo rezervas (emisinis skirtumas) sudaromas iš pajamų skirtumo, gauto 

pardavus naujai išleistas akcijas emisijos kaina, aukštesne nei jų nominali vertė, arba iš 

banko savininkų kitų piniginių įnašų už teisės įsigyti banko akcijų įsigijimą. Pasibaigus 

finansiniams metams, kapitalo rezervas (emisinis skirtumas) banko eilinio visuotinio 

akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti panaudotas nuostoliams, patirtiems dėl 

operacijų, susijusių su savo išleistų akcijų pirkimu–pardavimu, dengti ir įskaitytas į 

paskirstytinąjį rezultatą ar panaudotas banko įstatiniam kapitalui padidinti. 

3. Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas – ilgalaikio materialiojo turto 

vertės padidėjimo suma, gauta perkainojus turtą. Ilgalaikio materialiojo turto 

perkainojimo rezervas mažinamas, kai perkainotas turtas nurašomas, nudėvimas, 

nukainojamas ar perleidžiamas kitiems asmenims. Rezervo dalis, likusi nepanaudota 

nurašius, nudėvėjus ar perleidus kitiems asmenims ilgalaikį materialųjį turtą, 

finansiniams metams pasibaigus gali būti pervedama į paskirstytinąjį rezultatą. Ilgalaikio 

materialiojo turto perkainojimo rezervas negali būti tiesiogiai naudojamas banko veiklos 

nuostoliams padengti. 

4. Finansinio turto perkainojimo rezervas – tikrąja verte įvertinto ir perkainojamo banko 

finansinio turto, kuris priskirtinas galimam pardavimui, vertės pokyčiai. 

5. Privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas sudaromas iš banko grynojo pelno 

atskaitymų. Atskaitymai į privalomąjį rezervą arba rezervinį kapitalą yra privalomi ir 

negali būti mažesni kaip 1/20 paskirstytinojo pelno. Privalomasis rezervas arba rezervinis 

kapitalas banko eilinio arba neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali 

būti panaudojamas tik banko veiklos nuostoliams padengti. 

6. Kiti banko rezervai – rezervai, kurių sudarymas ir naudojimas numatytas banko 

įstatuose. 

Bankams pakankamo dydžio kapitalas reikalingas ne tik todėl, kad jo veikla būtų ekonomiškai 

patraukli, bet ir todėl, kad jie galėtų išlaikyti fiksuotą turtą, apsaugoti indėlininkus ir kreditorius nuo 

nelauktų nuostolių, kuriuos gali patirti bankas, taip pat didinti visuomenės pasitikėjimą jais. Taigi 

kapitalo pakankamumas atlieka lemiamą vaidmenį įvertinant vieną ar kitą banko veiklą. Banko 
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kapitalo pakankamumas išreiškiamas skaičiuotino kapitalo ir turto (aktyvų) bei nebalansinių 

įsipareigojimų, įvertintų pagal riziką, santykiu (žr. (31) formulę). 

Banko I-ojo lygio kapitalą sudaro: 

• įstatinis kapitalas be privilegijuotųjų akcijų, 

• kapitalo rezervas (emisinis skirtumas), 

• atsargos kapitalas (atsargos rezervas), 

• praėjusių metų nepaskirstytinojo pelno dalis, kurios nenumatoma išmokėti dividendais, 

arba praėjusių metų nuostolis, 

• einamųjų metų nepaskirstytasis pelnas, 

• bendrieji rezervai turto nuostoliams padengti, 

• privilegijuotosios akcijos be kaupiamojo dividendo, 

• privalomasis rezervas. 

 

Banko II-ojo lygio kapitalą sudaro: 

• neterminuotosios subordinuotos paskolos, 

• neterminuotieji skolos vertybiniai popieriai, 

• neterminuotosios privilegijuotosios akcijos, 

• ilgalaikio turto ar finansinio turto perkainojimo rezervai, 

• apribotasis (skirstomasis) pelnas, 

• nustatyto termino subordinuotos paskolos, 

• nustatyto termino kaupiamosios privilegijuotosios akcijos ir kt. 

 

Banko III-ojo lygio kapitalą sudaro: 

• trumpalaikės subordinuotosios paskolos; 

• grynasis prekybos knygos pelnas, atėmus numatomus mokėti mokesčius ir dividendus, 

arba nuostolis. 

 

Šios banko kapitalo sudedamosios dalys sudaro sąlygas padidinti banko kapitalą iki reikalingo 

dydžio ir sumažinti banko kapitalo rizikos lygį. Tuo pat metu šios kapitalo didinimo priemonės 

sudaro sąlygas nesumažinti nuosavo kapitalo grąžos bei rinkos vertės rodiklių. 

Tikimasi, kad keliamas reikalavimas – 7% pagrindinio I-ojo lygio kapitalo pakankamumo 

rodiklis bus iššūkis ir galimybė daugeliui bankų. Bankams, kurių I-ojo lygio kapitalas vos atitinka šį 
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rodiklį, gali būti problemų net ir turint omenyje, kad numatytas šios reformos pereinamasis 

laikotarpis baigsis 2018 m. pabaigoje. Tokių sunkumų gali kilti todėl, kad siekiama „išgryninti“ ir 

„kristalizuoti“ I-ojo lygio kapitalo kokybiškiausius elementus. Anksčiau interpretuoti kaip 

pakankamos kokybės elementai, tokie kaip atidėtojo mokesčio turtas, yra palaipsniui eliminuojami iš 

I-ojo lygio kapitalo. Korekciniai koeficientai, taikomi bankų turto pakils daugeliu atvejų, padidinant 

santykio vardiklį. Finansų krizės metu daugelis iki tol intensyviai rinkose veikusių bankų, kurių 

nemenką kapitalo dalį sudarė ne nuosavos lėšos (kaip antai hibridinės skolos), pasirodė esantys 

silpni, nes patiriami nuostoliai sparčiai naikino jų menkas jų kapitalo atsargas. Dėl šios priežasties 

rinkoje veikiantys investuotojai pradėjo kur kas įdėmiau analizuoti, kiek stipri yra banko I-ojo lygio 

kapitalo bazė ir I-ojo lygio kapitalo pakankamumas. Šia prasme finansų rinkų reguliavimo ir 

priežiūros institucijos tik pavėluotai reagavo į rinkos poreikius. 

Vertinant kapitalo pakankamumą sudėtingiausia nustatyti specialiųjų atidėjinių, reikalingų 

nuostoliams dėl nesėkmingų investicijų padengti ir ypač neveiksnioms paskoloms padengti, dydį ir 

jo pakankamumą. Didžiausi nesutarimai tarp priežiūros institucijų ir bankų administracijos atsiranda 

dėl reikalingo specialiųjų atidėjinių dydžio. Atidėjiniai abejotinos kokybės turtui reiškia nuostolius, 

kurie neigiamai veikia banko finansinį rezultatą, sumažina jo nuosavą kapitalą, o tai savo ruožtu 

mažina banko kapitalo pakankamumo rodiklio reikšmę. Todėl komerciniai bankų valdytojai (tai iš 

dalies susijusi problema su moraline rizika) gali būti linkę slėpti savo abejotinos kokybės turtą (ypač 

informaciją apie neveiksnias paskolas). Dažniausiai tai daroma atidedant abejotinų paskolų 

grąžinimą vėlesnį laiką. Tokie veiksmai retai išsprendžia problemą, o tik atideda tikro nuostolių 

dydžio, kartu ir kapitalo praradimo fiksavimą finansinėse ataskaitose (t.y., gali būti manipuliuojama 

siekiant laimėti daugiau laiko). Kita vertus, didelė nuosavo kapitalo ir turto, įvertinto atsižvelgiant į 

riziką, santykio reikšmė parodo, kad bankas dėl vienų ar kitų priežasčių neturi patrauklių 

investavimo galimybių arba tiesiog vengia aktyviai investuoti, dėl to jam sunkiau pasiekti 

pageidaujamą veiklos pelningumo lygį, kadangi turtas, pasižymintis nedidele rizika, įprastai 

generuoja mažos apimties pelną. Todėl vis dažniau kalbama apie optimalų kapitalo pakankamumo 

lygį, nors pats „optimalumas“ nėra iki galo aiški sąvoka. 

 

Kapitalo apribojimai 

1. Privilegijuotosios akcijos be kaupiamojo dividendo neturi sudaryti daugiau kaip15% I 

lygio kapitalo. 

2. II-ojo lygio kapitalas, naudojamas bankinės knygos kapitalo pakankamumui, neturi 

viršyti 100% I-ojo lygio kapitalo, naudojamo tuo pačiu tikslu (atėmus 
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 supirktas nuosavas akcijas (nominaliąja verte), nematerialųjį turtą (grynąja verte), 

einamųjų metų nuostolį). Jei II-ojo lygio kapitalas viršija I-ojo lygio kapitalą, tai į 

skaičiuotiną banko kapitalą įtraukiama tik II lygio kapitalo dalis, atitinkanti I lygio 

kapitalo dydį, atėmus likusių straipsnių pozicijas. 

3. II-ojo lygio papildomas kapitalas neturi viršyti 50% I-ojo lygio kapitalo (atėmus 

 supirktas nuosavas akcijas (nominaliąja verte), nematerialųjį turtą (grynąja verte), 

einamųjų metų nuostolį). 

4. II-ojo ir III-ojo lygio kapitalas, naudojamas prekybos knygos kapitalo pakankamumui, 

neturi viršyti 200% I-ojo lygio kapitalo, naudojamo tuo pačiu tikslu (atėmus 

 supirktas nuosavas akcijas (nominaliąja verte), nematerialųjį turtą (grynąja verte), 

einamųjų metų nuostolį). 

5. II-ojo ir III-ojo lygio kapitalo suma neturi viršyti I-ojo lygio kapitalo (atėmus 

 supirktas nuosavas akcijas (nominaliąja verte), nematerialųjį turtą (grynąja verte), 

einamųjų metų nuostolį). 

6. Taikant didelių pozicijų (paskolų) normatyvus banko kapitalas turi būti nustatomas: 

a) neatimant tikėtino nuostolio, sumos ir vertės koregavimų sumos skirtumo, jei vertės 

koregavimų suma yra mažesnė už tikėtino nuostolio sumą; 

b) neatimant nuosavybės vertybinių popierių pozicijų tikėtino nuostolio sumos; 

c) neatimant pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų, kurioms priskiriamas 1250% 

rizikos koeficientas, vertės; 

d) nepridedant vertės koregavimų sumos ir tikėtino nuostolio sumos skirtumo, 

neviršijančio 0,6% pagal riziką įvertintų pozicijų sumų, jei vertės koregavimų suma 

yra didesnė už tikėtino nuostolio sumą. 

7. Kai bankas pagal riziką įvertintas pozicijų vertes apskaičiuoja taikydamas IRB metodą, 

vertės koregavimai, atlikti atsižvelgiant į sandorio šalies kredito riziką, neįtraukiami į 

banko kapitalą. 

 

Prasidėjus paskutinio dešimtmečio finansų krizei finansų institucijos neturėjo pakankamo kiekio 

kokybiško kapitalo. Vertinant pagal patirtą riziką daugelis įstaigų neturėjo pakankamo kiekio 

aukščiausios kokybės kapitalo priemonių, kad galėtų veiksmingai padengti patirtus nuostolius ir 

išsaugoti savo veiklos tęstinumą. Paaiškėjo, kad mišrios I-ojo lygio kapitalo priemonės (mišrios 

priemonės), kurios anksčiau buvo laikomos priemonėmis, kuriomis galima padengti nuostolius 

tęsiant veiklą, praktikoje nėra veiksmingos. II-ojo lygio kapitalo priemonių funkcijomis nebuvo 
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galima pasinaudoti nuostoliams padengti, finansų institucijai tapus nemokia, nes dažnai finansų 

institucijoms nebuvo leidžiama bankrutuoti. Paaiškėjo, kad nenumatytiems nuostoliams dėl rizikos, 

susijusios su prekybos knyga, padengti reikalingų kapitalo priemonių kokybė turi būti tokia pat 

aukšta kaip ne prekybos knygos rizikai padengti, o III-ojo lygio kapitalo priemonės nebuvo 

pakankamos kokybės. Siekdamos išsaugoti finansinį stabilumą daugelio šalių vyriausybės bankų 

sektoriui skyrė precedento neturinčią finansinę paramą. Šią padėtį paaštrino tai, kad ES vis dar 

nepakankamai suderintas kapitalo apibrėžimas. Be to, valstybėse narėse iki šiol skirtingai vertinama, 

kurios kapitalo sudedamosios dalys turėtų būti priskiriamos arba nepriskiriamos prie nuosavų lėšų. 

Tokia padėtis ir tai, kad priežiūros teisės aktuose nustatytos kapitalo pakankamumo normos 

netiksliai apibrėžė tikrąjį įstaigų gebėjimą padengti nuostolius, susilpnino rinkos galimybes tiksliai ir 

nuosekliai įvertinti ES įstaigų mokumą. Tai padidino ES finansinį nestabilumą. 

Kai kurių rinkos dalyvių turima informacija vienas kito atžvilgiu dažnai būna asimetriška, 

apdraustų indėlių banke savininkai nėra jautrūs banko rizikos valdymo pobūdžiui ir struktūrai, o 

banko akcininkai ir vadovai gali būti suinteresuoti labiau rizikuoti nedidindami savo kapitalo dalies. 

Todėl didelį vaidmenį, užtikrinant finansų sektoriaus patikimumą, atlieka kapitalo pakankamumo 

reikalavimai, kuriais istoriškai mėginama atsakyti į klausimą, kiek mažiausiai užtenka kapitalo 

bankui norint su pakankama (priimtina) tikimybe apsidrausti nuo bankroto? Tarpusavyje glaudžiai 

susijusios problemos, ieškant optimalaus sprendimo, yra teisingas rizikos kiekybinis įvertinimas ir 

priimtinos tikimybės nustatymas. Pavyzdžiui, net ir nustačius banko pelno (nuostolio) tikimybinio 

tankio funkciją, kyla klausimas, kokį (95%, 99% ar kitą) reikia nustatyti patikimumo intervalą? 

Visiškai apsidrausti nuo bankroto neįmanoma net ir tuo atveju, jei visus banko išteklius sudarytų 

akcininkų kapitalas. 

Bankai visada siekia nustatyti optimalų kapitalo lygį, maksimizuojantį banko rinkos vertę, o 

priežiūros institucijos – mažiausią priimtiną. Tokie nevienodi motyvai gali nulemti nepageidaujamus 

padarinius, jei bankai būtų priversti turėti daugiau kapitalo, negu reikia jų veiklos rizikai apdrausti ir 

kitiems rinkos dalyviams „patenkinti“ (kitais žodžiais, jei reguliacinis kapitalas didesnis už 

ekonominį109). Tokiu atveju tikėtina, kad padidėtų banko vidutinės svertinės kapitalo sąnaudos 

WACC (angl. weighted averaged cost of capital) ir bankas atsisakytų kai kurių „ribinių“ projektų, 

nes iki tol buvusi jų teigiama dabartinė vertė taptų neigiama. Tai būtų ypač ryšku tuose bankuose, 

kur egzistuoja veiksmingas vidinis kapitalo paskirstymas, ir kapitalas yra paskirstomas konkretiems 

padaliniams ir net produktams. Pavyzdžiui, manoma, kad kapitalo pakankamumo reguliavimas 

109 Tai yra labiau idealizuota sąvoka, nusakanti, kiek bankui tiksliai reikia kapitalo pagal prisiimamas rizikas. 
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galėjo turėti įtakos 1997 m. Pietryčių Azijos krizės „gilumui“ dėl palankesnio trumpalaikių paskolų 

traktavimo ir devintojo dešimtmečio pradžios G-10 grupės šalių ekonominiam sąstingiui dėl kapitalo 

pakankamumo reikalavimų nulemto skolinimo apimčių tempo sumažėjimo. 

Veiksmingų kapitalo pakankamumo reikalavimų reikšmę ir poreikį nusako ir tai, jog 

daugelyje šalių, įskaitant Lietuvą, net techniškai mokiam bankui (kurio turtas didesnis už 

įsipareigojimus) gali būti keliamos bankroto bylos, jei jis nevykdo nustatyto kapitalo pakankamumo 

normatyvo. Taip ex ante konstatuojamas nemokumas, nors dar išlieka tikimybė, kad bankas 

„išsikapstys“. Reziumuojant galima išskirti tokius tris kritinius veiksmingų kapitalo pakankamumo 

reikalavimų požymius: 

• teisingas visos banko rizikos įvertinimas110; 

• reikalavimų lankstumas, kad prisiimamos rizikos atitiktų kapitalo dydį ir struktūrą111; 

• skaidrumas ir suprantamumas, užtikrinantis „antros priežiūros institucijos“ – rinkos – 

veiklos efektyvumą. 

Turint omenyje, kad laikui bėgant kito ir rizikos struktūra, ir jos supratimas bei įvertinimas, kapitalo 

pakankamumo reikalavimai taip pat buvo keičiami. 

 

Pirmasis etapas: iki Baselio komiteto sukūrimo 

 

Kuriantis pirmiesiems bankams, didžiausios jų įsteigimo kliūtys buvo ne ekonominės, o politinės. 

Valstybės dar nebuvo prisiėmusios bankų priežiūros funkcijų, todėl, gavus valdžios leidimą, 

bankams nereikėjo vykdyti beveik jokių rizikos ribojimo reikalavimų. 

Vėliau, bankams stambėjant ir pradėjus suprasti, kad jų stabilumas labai svarbus visai valstybei, 

pamažu imta griežčiau reglamentuoti jų steigimą ir veiklą. Pirmasis mėginimas apriboti bankų 

mokumo riziką buvo minimalaus kapitalo reikalavimai, išreikšti absoliučiomis pinigų sumomis. 

Pavyzdžiui, JAV toks reikalavimas atsirado 1863 m. priėmus Bankininkystės įstatymą. Natūralu, 

jog, taikant tokį reikalavimą, neatsižvelgiama į banko riziką, tačiau jis turi ir teigiamų bruožų. 

Pavyzdžiui, jis automatiškai apriboja labai smulkių bankų (kuriems dažnai trūksta profesionalių 

vadovų) steigimąsi ir padidina savininkų motyvaciją ir atsakomybę, tiesiogiai proporcingą jų 

kapitalo daliai. Taip tarsi nustatoma „priverstinė“ masto ekonomija, nes bankas, surinkęs 

reikalaujamą kapitalą ir neišsiplėtęs, nesugebės rentabiliai dirbti. Minimalaus pradinio kapitalo 

110 Kadangi vargu ar kada nors bus galima įvertinti visą riziką, yra priimtina  teisingai įvertinti svarbiausias rizikos rūšis. 
111 Egzistuoja dvi viena kitos neeliminuojančios lankstumo užtikrinimo kryptys: a) nustatant nevienodus normatyvų 
dydžius skirtingiems bankams ir b) siekiant tiksliai įvertinti turto ar nebalansinių straipsnių riziką; pastaroji labiau 
paplitusi. 
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reikalavimai yra išlikę iki šių dienų ir labai plačiai taikomi visose šalyse. Pavyzdžiui, pagal Antrąją 

ES bankininkystės direktyvą 89/646/EEC112 kiekviena kredito įstaiga turi turėti minimalų 5 mln. 

eurų įstatinį kapitalą. 

Po minimalaus kapitalo reikalavimų rodiklio (arba kartu) pradėtas skaičiuoti visų indėlių ir 

kapitalo santykis. Pavyzdžiui, JAV šiuo santykiu pirmiausia buvo siekiama apriboti pinigų kiekio 

didėjimą, kai nėra centrinio banko. Šiuo reikalavimu taip pat siekta apginti indėlininkų interesus. Kai 

kuriose šalyse įvairioms indėlių rūšims buvo nustatyti nevienodi minimalūs reikalavimai, 

pavyzdžiui, indėliams iki pareikalavimo jie įprastai būdavo didesni. 

Vėliau, bankams diversifikuojant savo turtą ir įgyjant daugiau rizikingų aktyvų, buvo 

atkreiptas dėmesys į kitą balanso pusę – turto straipsnius. Atsirado papildomas apribojimas – 

minimalus kapitalo ir turto santykis. Pavyzdžiui, Norvegijoje komerciniams bankams iki 1991 m. 

buvo taikomas minimalus 6,5% kapitalo ir turto santykis. JAV indėlių draudimo agentūra FDIC iki 

šiol iš bankų reikalauja, kad jie išlaikytų ne mažesnį kaip 3% pirmojo lygio kapitalo ir viso turto 

santykį (ne mažesnį kaip 4%, jei CAMEL reitingas mažesnis už 1). Taikant šį rodiklį, siekiama 

apriboti per didelę banko plėtrą, kad paskolų apimtis nedidėtų jų kokybės sąskaita, tačiau jis 

neužkerta kelio kapitalo arbitražui, t. y. rizikos padidinimui nekeičiant kapitalo dydžio. 

 

Antrasis etapas: Baselio komiteto įkūrimas ir 1988 m. „Susitarimas dėl kapitalo“ 

 

Atsiradimo priežastys. 1973 m. žlugus Bretton Woods fiksuotų valiutos kursų sistemai, bankams 

atėjo sunkūs laikai, nes išorės ekonominė aplinka (palūkanų normos ir valiutų kursai) tapo labai 

nestabili. To padarinių neteko ilgai laukti. Nors tuo metu bankrutavo labai daug bankų, kelių iš jų 

žlugimas privertė „atsigręžti“ viso pasaulio finansų visuomenę. 1974 m. bankrutavęs nedidelis 

K ӧlno bankas Bankhaus Herstatt trumpam sustabdė CHIPS (angl. Clearing House Interbank 

Payments System) atsiskaitymų sistemos darbą. Dar po keturių mėnesių bankrutavo didelis Niujorko 

bankas Franklin National Bank, kurio turto vertė siekė 3,6 mlrd. JAV dolerių. Abiejų bankų 

bankrotai padarė daug nuostolių kitiems bankams – jų partneriams užsienio valiutų rinkose. 

Svarbiausia yra tai, kad šių bankų bankrotai išryškino tarptautinės bankų sistemos pažeidžiamumą, 

parodė, kad „tarptautinė bankų sistema yra tvirta tiek, kiek tvirtas yra jos silpniausias narys“. 

Nereikia pamiršti, jog devintąjį dešimtmetį pasauliniu mastu mažėjo bankų nuosavas kapitalas, ypač 

Prancūzijos ir Japonijos bankuose. Tai įvyko ir dėl bankų patirtų nuostolių kredituojant 

112 Išsamiau žr. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1989:386:0001:0013:EN:PDF. 
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besivystančias šalis, ir dėl liberalizavimo nulemto tarptautinės ir vidaus konkurencijos padidėjimo. 

Įvairių valstybių bankų priežiūros institucijoms supratus, jog išvengti tokių globalių 

sukrėtimų galima tik glaudžiai bendradarbiaujant tarptautiniu mastu, 1974 m. sukurtas Baselio bankų 

priežiūros komitetas. Į jo sudėtį įėjo G-10 grupės šalių ir Liuksemburgo atstovai. Vienas iš 

svarbiausių ir didžiausią įtaką tarptautinei bankininkystei turėjusių šio komiteto parengtų dokumentų 

yra 1988 m. liepos mėn. priimtas Baselio „Susitarimas dėl kapitalo“. Jame nustatyti minimalūs 

kapitalo pakankamumo reikalavimai tarptautiniams bankams. Europos Sąjungoje netrukus buvo 

priimtos dvi analogiškos direktyvos: 89/299/EEC113 ir 89/647/EEC114. Šių direktyvų taikymo sritis 

yra ne tik tarptautiniai, bet visi ES šalyse veikiantys bankai, ir jos iš esmės atkartoja pagrindinius 

Baselio susitarimo principus. 

Pagrindinės Baselio susitarimo ypatybės. Susitarimo preambulėje jo kūrėjai suformulavo du 

pagrindinius tikslus: 

1. „sustiprinti tarptautinės bankų sistemos stabilumą ir saugumą“. Šis tikslas rodo 

pagrindinės kapitalo funkcijos – nenumatytų nuostolių amortizavimo – svarbą, 

2. „suvienodinti tarptautinių bankų konkurencines sąlygas“. Komitetas siekia panaikinti 

nevienodų kapitalo pakankamumo taisyklių įtaką tarptautiniam konkurencingumui, t.y. 

įvairiose šalyse registruoti bankai neturėtų konkuruoti saugumo sąskaita. 

Baselio I-jame susitarime griežtai apibrėžti kapitalo straipsniai priežiūros tikslais. Jis 

suskirstytas į pirmojo ir antrojo lygio kapitalą. Pirmojo lygio kapitalui priskiriami stabiliausi, 

praktiškai neliečiami, aiškiai balanse išskiriami straipsniai, kurie bet kuriuo momentu gali būti 

panaudoti nuostoliams amortizuoti – tai akcinis kapitalas ir atskleisti rezervai115, sudaryti 

nenumatytiems nuostoliams amortizuoti. Griežtas kapitalo skirstymas į du lygius paskatino bankus 

ieškoti įvairių hibridinių priemonių, kurios „turėjo atrodyti kaip skola mokesčių tarnyboms, tačiau 

kaip akcinis kapitalas priežiūros institucijoms“. Pagrindine inovacija šioje srityje tapo ilgalaikės 

obligacijos su pirmalaikio atšaukimo galimybe ir palūkanų normos padidėjimu po tam tikro 

laikotarpio (angl. step-up), kad jų išleidėjas turėtų svarų motyvą jas atšaukti. Kadangi kai kurios 

valstybės leido bankams tokias priemones įskaityti į pirmojo lygio kapitalą (nuo 1996 m. JAV 

bankams leista įskaityti 30 metų kapitalo priemones, kurių palūkanos buvo išskaitomos iš 

apmokestinamojo pelno ir turinčias pirmalaikio atšaukimo po 10 metų galimybę), kilo nemažai 

113 Išsamiau žr. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1989:124:0016:0020:EN:PDF. 
114 Išsamiau žr. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1989:386:0014:0022:EN:PDF. 
115 Jų priešingybė – neatskleisti  rezervai, t.y. atidėjiniai, didesni už realius poreikius, arba  istorine verte apskaitomo 
turto rinkos vertės padidėjimas. 
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tarptautinių ginčų. Tik 1998 m. spalio mėn. Baselio komitetas išleido trumpą pranešimą, kuriame yra 

išsamiau išvardyti pirmojo lygio kapitalo priemonių požymiai: 

• visiškai apmokėtos; 

• nekaupiamosios; 

• galinčios bet kuriuo momentu absorbuoti nuostolius; 

• subordinuotos indėlininkų, skolintojų ir subordinuotų paskolų atžvilgiu; 

• pastovios (angl. permanent)116; 

• negarantuotos atskiru banko (ar susijusio subjekto) turtu ar bendra 

• garantija; 

• atšaukiamos banko iniciatyva anksčiausiai po 5 metų, esant priežiūros institucijų 

sutikimui ir sąlygai, kad jie bus pakeisti tokios pačios ar geresnės kokybės priemonėmis. 

Vadinasi, Baselio komitetas iš esmės taip pat leido įtraukti vis labiau populiarėjančias neterminuotas 

privilegijuotąsias akcijas, kurių periodiniai mokėjimai mažina mokesčius, į pirmojo lygio kapitalą, 

tačiau ne daugiau kaip 15% viso pirmojo lygio kapitalo. Toks kapitalas yra labai patrauklus 

bankams, nes „neatskiedžia“ paprastųjų akcijų turėtojų pelno, mažina apmokestinamąjį pelną ir yra 

pigesnis už paprastąsias akcijas. 

Antrojo lygio kapitalas nėra toks pastovus, už kai kuriuos jo straipsnius reikia mokėti 

fiksuotas išmokas (pavyzdžiui, subordinuotos paskolos), todėl remiantis konservatyvumo principu 

jam taikoma nemažai įvairių apribojimų. Nors banko saugumo aspektu toks kapitalas yra mažiau 

naudingas, tačiau bankui jis yra puiki priemonė, užtikrinanti galimybę lanksčiai reaguoti į kapitalo 

poreikio pokyčius117 ir yra pigesnė už pirmojo lygio kapitalo priemones. Antrojo lygio kapitalo 

patrauklumas pasireiškia dar ir tuo, kad už kai kuriuos jo straipsnius mokamos palūkanos mažina 

apmokestinamąjį pelną, nors, kaip jau minėta, tokia galimybė kai kuriose šalyse galioja ir kai kurioms 

pirmojo lygio kapitalo priemonėms. 

Kapitalo straipsnių apibrėžimas tik minimaliai leidžia dėl nacionalinių apskaitos ypatybių 

palyginti kapitalo pakankamumo rodiklius tarptautiniu mastu, todėl lyginti atskirų šalių kapitalo 

pakankamumą reikia atsargiai, nes išlieka nemažai skirtumų. Vienas iš ryškiausių pavyzdžių yra 

atidėjinių interpretavimas. Visų pirma yra svarbus specialiųjų atidėjinių normų nustatymas ir 

nukrypimų nuo jų toleravimas, nes, pavyzdžiui, mažesni nei reikia specialieji atidėjiniai dirbtinai 

116 Toks apibrėžimas yra „švelnesnis“ už buvusį „amžiną“ (angl. perpetual). 
117 Puikus pirmojo lygio kapitalo lankstumo stokos pavyzdys yra pirmojoje 1999 m. pusėje didžiausio Baltijos šalių 
banko „Hansapank“ paskelbti planai mažinti kapitalą dėl pelningų investicinių projektų trūkumo, siekiant pagerinti 
kapitalo grąžą ir didžiuliai administraciniai sunkumai, su kuriais jam reikia susidurti. 
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padidina kapitalo pakankamumą. Antra, nors daugelis šalių, įskaitant Lietuvą, leidžia į II-ojo lygio 

kapitalą įskaičiuoti bendruosius atidėjinius paskolų nuostoliams, kai kurios valstybės (Honkongas, 

Kanada, Belgija, Švedija ir Šveicarija) tai draudžia. Tokiu atveju kapitalo pakankamumas gali 

atrodyti mažesnis, nei yra iš tikrųjų. 

Kitas pakeitimas yra banko balansinių ir nebalansinių straipsnių suskirstymas į 5 rizikos 

kategorijas (0%, 10%, 20%, 50% ir 100%), skaičiuojant pagal jas atsižvelgiant į riziką pakoreguotą 

turtą ir nebalansinius straipsnius. Nevienodų rizikos kategorijų suteikimas įvairioms turto ar 

įsipareigojimų kategorijoms yra logiškas žingsnis, tačiau jo naudą mažina grubiai nustatytos tik 

penkios rizikos kategorijos, kadangi neatsižvelgta į kartais labai skirtingą kiekvienoje kategorijoje 

esančio turto riziką. Pavyzdžiui, priežiūros tikslais bankas turi atidėti 8% kapitalo visoms 

paskoloms, suteiktoms privačiam sektoriui, nepriklausomai nuo to, ar paskola suteikta ką tik 

įsikūrusiai smulkiai prekybos įmonei, ar stambiam AAA kredito reitingą turinčiam pramonės 

koncernui. Galima prieštarauti, jog susitarimo sumanytojai nustatė vidutinius kiekvienos rizikos 

kategorijos dydžius (pavyzdžiui, bankas gali nuspręsti, kad vienoms paskoloms 100% kategorijoje 

reikia paskirstyti 2%, kitoms – 16% kapitalo, o tai reikštų vos ne priverstinį diversifikavimą), tačiau, 

esant tokiam dinamiškam verslui, yra beveik neįmanoma tiksliai išlaikyti reikiamą portfelio 

subalansuotumą. 

Nagrinėjant skirstymo į kategorijas požymius, matyti, jog skirstymo pagrindas – kredito 

rizika, kuri suprantama kaip rizika, jog kita sutarties šalis netinkamai įvykdys įsipareigojimus ar jų 

neįvykdys. Nors kredito rizika išlieka viena iš svarbiausių, bankas savo kasdienėje veikloje susiduria 

su daugybe kitų rizikų, kurių Baselio susitarimas tiesiogiai neaprėpia, – tai rinkos, palūkanų 

normų118, operacinė ir kt. Kaip jau minėta straipsnio pradžioje, idealios kapitalo pakankamumo 

taisyklės turi apimti visas rizikos rūšis, tačiau kai kurias iš jų labai sunku įvertinti kiekybiškai, todėl, 

pavyzdžiui, dar neatrasta visiems Priimtino bankinės knygos palūkanų normos ar operacinės rizikos 

kiekybinio įvertinimo. 

Trečiasis pagrindinis 1988 m. kapitalo susitarimo trūkumas – banko turto ir nebalansinių 

įsipareigojimų diversifikavimo efekto nepaisymas. Dėl galimos neigiamos ar mažesnės už 1 

pelningumo koreliacijos bendra portfelio pelningumo dispersija (rizika) gali būti mažesnė už atskirų 

priemonių pelningumo dispersijų sumą. Pavyzdžiui, vienas iš Europoje labiau pažengusių bankų 

vidaus kapitalo paskirstymo srityje – Didžiosios Britanijos bankas Barclays apskaičiavo, kad jo 

investiciniam padaliniui BZW dėl diversifikuoto portfelio reikia mažiau kaip pusės pagal Baselio 

118 Užsienio valiutos ir palūkanų normų išvestinių priemonių rinkos rizikos yra įvertinamos tik iš dalies. 
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komiteto metodiką apskaičiuoto kapitalo; kita vertus, to paties banko korporatyvinės bankininkystės 

padaliniui pagal prisiimamą riziką reikėtų 22% daugiau kapitalo, negu nustatyta taisyklėse. Ši 

problema, kaip pamatysime vėliau, gana sėkmingai buvo išspręsta prekybinės knygos atžvilgiu, 

tačiau lieka daug neaiškumų dėl bankinės knygos ir finansinių konglomeratų tarpinstitucinės rizikos 

diversifikavimo įvertinimo. 

Ketvirtasis susitarimo trūkumas yra tas, jog bankams nėra numatytų pakankamų paskatų už 

užstato turėjimą ar kitas rizikos mažinimo priemones, pavyzdžiui, kredito išvestinius vertybinius 

popierius. Pavyzdžiui, bankas už paskolą privačiam skolininkui gavęs AAA reitingą turinčios įmonės 

obligacijų užstatą, vis tiek turės atidėti 10% kapitalo. 

Penktasis šio dokumento trūkumas yra tas, kad neužkertamas kelias reguliacinio kapitalo 

arbitražui, taikant, pavyzdžiui, sekuritizaciją paverčiant paskolas vertybiniais popieriais. 

Baselio susitarime numatytas minimalus kapitalo ir pagal riziką pakoreguotų investicijų ir 

nebalansinių straipsnių santykis yra 8%. Toks santykis (kaip ir nemažai kitų „magiškųjų“ standartų 

ekonomikoje) buvo nustatytas be ypatingų tyrimų, atsižvelgus į vidutinę to meto bankų kapitalizaciją 

ir paliekant šiek tiek erdvės pasitempti. Svarbu nepamiršti, kad Baselio susitarimu (ir ES direktyva) 

nustatyti minimalūs standartai, o šalys gali taikyti griežtesnius reikalavimus. Kai kurių valstybių 

priežiūros institucijos (Anglijos, Australijos ir kt.) pasiliko teisę diskretiškai nustatyti didesnius 

reikalavimus atskiroms finansų institucijoms pagal jų rizikos profilį. 8% reikalavimas gal ir yra 

pakankamas stabilioms išsivysčiusioms šalims, tačiau pereinamojo laikotarpio valstybėms su iki galo 

nenusistovėjusia makroekonomine aplinka (įskaitant ir Lietuvą) reikėtų turėti didesnį minimumą. 

Baselio susitarimo reikšmė. Nepaisant kai kurių Baselio susitarimo trūkumų, būtina įvertinti 

jo reikšmę tarptautinei bankų sistemai ir jos priežiūrai. Baselio susitarimas atkreipė viso pasaulio 

bankų, priežiūros institucijų ir visuomenės dėmesį į kapitalo pakankamumo svarbą ir „apvertė“ iki tol 

vyravusias kapitalo pakankamumo mažėjimo tendencijas tarptautiniuose bankuose. 1997 m. Pietryčių 

Azijos krizė ir 1998 m. Rusijos krizė, Barings banko ir LTCM fondo bankrotai aiškiai parodė, kiek 

yra sustiprėjusi tarptautinė pasaulio bankų sistema, ypač lyginant ją su devintojo dešimtmečio Lotynų 

Amerikos krizės laikais. 

Pagal Baselio komiteto rekomendacijas apskaičiuoti kapitalo pakankamumo rodikliai tapo 

populiaresni, nei galėjo įsivaizduoti patys kūrėjai: pagal 1996 m. atliktą Tarptautinių atsiskaitymų 

banko apklausą jais vadovavosi 92% apklaustų valstybių119. Nors dauguma šalių yra nustačiusios 8% 

119 Išsamiau žr. Goldstein, M., Turner, P. Banking Crises in Emerging Economies: Origins and Policy Options, BIS, 
Economic paper, No. 40 October, 1996. 
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minimalų reikalavimą, faktiškai visose valstybėse faktinis visos bankų sistemos kapitalo 

pakankamumas šiek tiek didesnis už 10%. 

 

Istorinė situacijos Lietuvoje apžvalga. Lietuvoje galiojančios kapitalo pakankamumo skaičiavimo 

taisyklės neatsitiktinai įterptos šioje vietoje – tai padaryta dėl to, jog jos iš esmės priklauso „antrajai 

kartai“. Nagrinėjant kapitalo pakankamumo reguliavimo raidą Lietuvoje, galima pastebėti ryškų jos 

evoliucinį pobūdį. Lietuvoje bankų kapitalo pakankamumas pradėtas reglamentuoti tik nuo 1993 m. 

pradžios, pagal Kapitalo pakankamumo skaičiavimo instrukciją nustačius minimalų 13% kapitalo ir 

pagal riziką įvertintų aktyvų santykį. Šis santykis turėjo būti apskaičiuojamas ir pateikiamas 

tuometiniam Lietuvos banko Komercinių bankų departamentui tik kas ketvirtį. Pažymėtina, kad iki 

1998 m. pradžios kapitalo pakankamumo reikalavimo nevykdymas nebuvo teisiškai įformintas 

banko pripažinimo nemokiu požymis, o keletui bankų (ypač valstybiniams), kurie kai kuriais 

laikotarpiais nevykdė normatyvo, nebuvo taikomos rimtos sankcijos. Be to, apibrėžiant kapitalą ir 

nebalansinius straipsnius, jos buvo labai supaprastintos, o bankams, kurie negalėjo įvykdyti 

nustatytos 13% normos, reikėjo pateikti verslo planus, kuriuose turėjo būti išdėstyta reikiamo 

kapitalo lygio pasiekimo strategija. Dėl visų šių priežasčių (ir dėl nepakankamai skaidrios apskaitos) 

pirmosios taisyklių redakcijos vaidmenį reikėtų vertinti labiau kaip informacinį (o ne ribojantį 

riziką), atkreipiantį bankų dėmesį į kapitalo pakankamumo svarbą. Be to, tuo metu dar galiojo 

minimalaus kapitalo, minimalaus banko kapitalo bei įsipareigojimų santykio (10%) taisyklės, ir 

taisyklė, kad gyventojų indėlių suma negali būti didesnė už banko turimą kapitalą (pastarųjų dviejų 

normatyvų neliko iki 1994 m. pabaigos). Visi šie papildomi normatyvai iš dalies atliko kai kurias 

kapitalo pakankamumo taisyklių funkcijas. Vėliau, 1995 m. priimtos kitos Kapitalo pakankamumo 

skaičiavimo taisyklės, labiau atitinkančios ES direktyvas. 

Lietuvos komercinių bankų kapitalo pakankamumo situacija iš esmės pradėjo gerėti nuo 

1998 m. pradžios, bankams pritraukus naujo kapitalo iš užsienio (ir akcinio kapitalo, ir subordinuotų 

paskolų forma). Agreguotas kapitalo pakankamumo rodiklis, kuris iš esmės buvo didesnis už 

minimumą, keletui bankų sistemoje turint net neigiamus jo dydžius. 

Lietuvoje yra taikoma daug rizikos ribojimo normatyvų bankų kapitalo pagrindu: 

maksimalios paskolos vienam skolininkui, maksimalios atvirosios pozicijos užsienio valiuta ir kt. 

Svarbiausia visų šių reikalavimų problema yra ta, kad, nustatant limitus tam tikroms rizikoms, tas 

pats banko kapitalas panaudojamas kelioms rizikoms absorbuoti. Ryškus pavyzdys yra minėtos 

užsienio valiutos pozicijos reikalavimas, kad atviroji pozicija nebūtų didesnė kaip 30% bankų 
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kapitalo120. Vadinasi, kapitalo reikalavimai yra vienodi bankui, neturinčiam atvirosios pozicijos, ir 

bankui, turinčiam maksimalią leistiną atvirąją poziciją (ir dar, pavyzdžiui, turinčiam ribines kitų 

normatyvų vykdymo pozicijas). Todėl kapitalo pakankamumo rodikliai Lietuvoje dar neparodė 

realios padėties (ji įprastai buvo parodoma geresnė, negu yra iš tikrųjų) ir juos reikia vertinti tik 

kartu su kitais riziką ribojančiais normatyvais. 

Viena iš galimų išeičių iš susidariusios padėties galėtų būti teisingas 93/6/EEC direktyvos 

įgyvendinimas ir didesnio skaidrumo užtikrinimas, pavyzdžiui, Lietuvos bankui kas mėnesį 

skelbiant, kaip vykdomi kapitalo pakankamumo, atvirosios užsienio pozicijos ir kiti normatyvai. 

Tokius rodiklius kai kurie Lietuvos bankai savo noru jau skelbdavo kas mėnesį. 

 

Trečiasis etapas: Baselio susitarimo 1996 m. papildymas. Priimant 1988 m. susitarimą dėl 

kapitalo, daugelis atkreipė dėmesį, jog nepakanka reglamentuoti tik kredito rizikos, nepaisant jos 

išskirtinės vietos tarp banko rizikos rūšių. Šis Baselio susitarimo trūkumas dar labiau išryškėjo 

paskutinio dešimtmečio pradžioje, bankams pradėjus agresyviai skverbtis į tokias veiklos sritis, kaip 

investicinė bankininkystė. 

Baselio komiteto nariai suprato, jog rinkos rizika taip pat turi būti tinkamai apdraudžiama 

nuosavu kapitalu, siekiant, kad tarptautinė finansų sistema toliau stiprėtų. 1993 m. balandžio mėn. 

pasirodė Baselio komiteto konsultacinio pobūdžio dokumentas, kuriame pripažįstama rinkos rizikos 

svarba ir siūlomos priemonės šiai rizikai nustatyti ir riboti. Po ilgų diskusijų ir finansų įmonių 

komentarų Baselio komitetas 1996 m. sausio mėn. priėmė galutinius nuostatus dėl rinkos rizikos 

įvertinimo. Jie turėjo būti įteisinti šalių dalyvių nacionalinėse teisės sistemose iki 1997 m. pabaigos. 

Pažymėtina, kad pagal šias taisykles palūkanų normų ir nuosavybės vertybinių popierių 

rizika skaičiuojama tik banko prekybinėms pozicijoms, o užsienio valiutos ir prekių pozicijų rizika 

apima visas banko pozicijas. Visų straipsnių, išskyrus prekybinės knygos skolos ir nuosavybės 

priemones ir prekių pozicijas, kredito rizika toliau skaičiuojama pagal 1988 m. nustatytas taisykles. 

Toliau pateikiama papildyto kapitalo pakankamumo rodiklio apskaičiavimo formulė: 

08,0
5,12

321 ⋅
⋅++

++
=

MRRNSBS
CCC

Cs ;    (31) 

čia Cs – kapitalo pakankamumas, C1 – I-ojo lygio kapitalas, C2 - II-ojo lygio kapitalas, C3 – III-ojo 

lygio kapitalas, BS – balansinių straipsnių apimtis, NS – nebalansinių straipsnių apimtis, MRR – 

rinkos rizikos kapitalo reikalavimų apimtis. 

120 Nuo 2006 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 138 „Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrosios nuostatos“ šio 
normatyvo didžiausia leistina sumažinta ik 25%. 
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Kadangi III-ojo lygio kapitalas gali būti naudojamas tik rinkos rizikai atsverti121, o I-ojo ir II-ojo 

lygio – visoms rizikoms, pirmiausia apskaičiuojamas minimalus kredito rizikoms atsverti reikalingas 

I-ojo ir II-ojo lygio kapitalas, o jų „likutis“ kartu su III-ojo lygio kapitalu taikomas rinkos rizikai. 

Siekiant išlaikyti „kapitalo ir pagal riziką įvertintų straipsnių“ metodo tęstinumą, gauti rinkos rizikos 

įvertinimai yra dauginami iš 12,5122 ir pridedami prie straipsnių, įvertintų atsižvelgiant į kredito 

riziką, trupmenos vardiklyje. 

Europos Sąjungos kapitalo pakankamumo direktyvoje 93/6/EEC123, kurios reikalavimai 

įdiegti Kapitalo pakankamumo skaičiavimo taisyklėse, taip pat didelė reikšmė skiriama rinkos 

rizikai, o kapitalo pakankamumo rodiklis skaičiuojamas beveik identiškai 1996 m. papildytam 

Baselio susitarimui. Kapitalo pakankamumo direktyva, kuri taikoma ne tik bankams, bet ir 

investicijų paslaugas teikiančioms įmonėms, apima tokias rizikos rūšis: 

• rinkos riziką (specifinę ir bendrąją); 

• užsienio valiutos riziką; 

• atsiskaitymo riziką; 

• antrosios sutarties šalies (kontrahento) riziką; 

• didelių pozicijų riziką. 

Nors direktyvoje minimos visos šios rizikos rūšys, daugiausia dėmesio skiriama pirmajai – 

rinkos rizikai. Kadangi Lietuvos bankų prekybinės pozicijos neturėtų būti didelės, tai visos šios 

direktyvos taikymas ne tiek padidintų finansų sistemos stabilumą, kiek parodytų Lietuvos priežiūros 

institucijos rimtą požiūrį, gerą pasirengimą ir žengimą kartu su tarptautine praktika. 

Bankams reikalingo kapitalo rinkos rizikai atsverti poreikiai priklauso nuo prekybinio 

portfelio oficialaus apibrėžimo ir nuo direktyvos nacionalinės adaptacijos. Direktyvoje numatyta, 

jog kredito įstaigos, kurios atitinka tam tikrus reikalavimus, galės prekybiniams portfeliams toliau 

taikyti 89/647/EEC direktyvą124. Šie reikalavimai – tai: 

1. priežiūros institucijai pasirinkus, vienas iš šių kriterijų: 

a) prekybinės knygos apimtis ne didesnė kaip 5% balanso ir nebalansinių straipsnių 

sumos; 

b) pajamos iš prekybinės knygos ne didesnės kaip 5% visų pajamų; 

c) prekybinės knygos apimtis ne didesnė kaip 5% banko kapitalo; 

d)  anksčiau išvardytų reikalavimų kombinacija; 

121 Ir remiantis šiuo metu galiojančiais teisės aktais negali viršyti 250% pirmojo lygio kapitalo. 
122 Tai atvirkštinis skaičius 8% minimaliam kapitalo pakankamumo rodikliui. 
123 Išsamiau žr. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0006:EN:HTML. 
124 Išsamiau žr. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1989:386:0014:0022:EN:PDF. 
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2. absoliuti prekybinės knygos apimtis ne didesnė kaip 15 mln. eurų; 

3. prekybinės knygos apimtis niekada ne didesnė kaip 20 mln. eurų, o bendra su prekybine 

knyga susijusi veikla ne didesnė kaip 6% visos veiklos. 

Kredito įstaiga, viršijusi 1 ir (ar) 2 punkto reikalavimus arba viršijusi vieną ar abu 3 punkto 

reikalavimus ilgiau nei „trumpuoju laikotarpiu“, privalo vadovautis 93/6/EEC direktyvos 

reikalavimais skaičiuodama prekybinės knygos rinkos riziką. 

Reziumuojant galima teigti, kad trečiojo Kapitalo pakankamumo skaičiavimo taisyklių 

raidos etapo pagrindiniai bruožai yra rinkos rizikos įtraukimas į kapitalo pakankamumo 

skaičiavimus ir leidimas naudoti bankų vidaus modelius rinkos rizikai vertinti. Taip galima stebėti 

laipsnišką reguliacinių modelių evoliuciją iki vidinių modelių, o rinkos rizikos pripažinimas yra 

finansų sistemos stiprinimo ženklas. 

 

Ketvirtasis etapas: 1999 m. „Naujosios kapitalo pakankamumo gairės“ ir kapitalo reguliavimo 

ateitis. 1999 m. Baselio komitetas, reaguodamas į vis sudėtingesnes bankines rizikas, reguliacinio 

bankų kapitalo arbitražą ir rinkos inovacijas, pasireiškiančias banko paskolų pavertimu vertybiniais 

popieriais ir kredito išvestinių vertybinių popierių paplitimu, priėmė konsultacinį dokumentą. Šis 

dokumentas po diskusijų 2000 m. pabaigoje tapo kapitalo pakankamumo gairėmis. Šios gairės 

pagrįstos trimis principais: 

• Minimalūs kapitalo reikalavimai. 

• Priežiūros peržiūros procesas. 

• Veiksmingas rinkos drausmės taikymas. 

Šiuo dokumentu ne tik toliau mėginama metodiškai šalinti 1988 m. susitarimo trūkumus, bet ir iš 

esmės pripažįstama, kad vienas rodiklis dar negali parodyti ir neatskleidžia visos institucijos 

finansinio tvirtumo (rizikingumo). Todėl šalia jau taikomų principų pradėti taikyti dar du principai, 

pirmasis iš jų pagrįstas kokybiniais kriterijais. Trečiasis principas turi ypač didelę reikšmę Europos 

šalių bankams, kurie, kitaip negu jų konkurentai už Atlanto, dėl neretai mažesnio skaidrumo ir kitų 

priežasčių buvo ne taip griežtai „prižiūrimi“ rinkos. Toliau trumpai apžvelgsime svarbiausių Baselio 

komiteto siūlymų raidą. 

Pirmasis principas pagrįstas jau egzistuojančiais Baselio komiteto minimalaus kapitalo 

reikalavimais, tačiau siūloma priimti keletą esminių pataisų, kurias galima suskirstyti į 4 grupes: 

• kai kurių straipsnių rizikos įvertinimo svorių pakeitimas; 

• išorinių kredito reitingų ar vidinių bankų reitingų (modelių) taikymas; 
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• palankesnis kredito rizikos mažinimo priemonių traktavimas; 

• kitų rizikų (bankinės knygos palūkanų normos, operacinės ir reputacijos rizikos) 

vertinimas. 

Jau minėta II skyriuje, kad bankinei knygai vertinti siūlomi du metodai: standartizuotas ir vidaus 

reitingų ir (ar) kredito rizikos modelių (IRB). Standartizuotam būdui siūlomi rizikos įvertinimo 

svoriai apibendrinami 40 lentelėje (taip pat žr.II.5 poskyrį) 

 

40 lentelė. Siūlomi rizikos įvertinimo svoriai konkrečioms subjektų grupėms (pagal 
„Standard&Poor’s“ reitingus) 

Reitingas Valstybės 
Bankų 

Korporacija 1 alternatyva* 2 alternatyva** 

AAA iki AA– 0 20 20 20 
A+ iki A– 20 50 50*** 100 
BBB+ iki BBB– 50 100 50*** 100 
BB+ iki B– 100 100 100*** 100 
Žemiau B– 150 150 150 150 
Nereitinguoti 100 100 50*** 100 

*Pagal valstybės, kurioje įsteigtas bankas, reitingą. 
**Pagal atskiro banko kredito reitingą. 
***Trumpalaikėms pretenzijoms taikomi viena kategorija mažesni rizikos įvertinimo svoriai. 
Šaltinis: Čiapas, L. Bankų kapitalo pakankamumo reguliavimo raida. Pinigų studijos. Lietuvos bankas, psl. 5 - 24, 1999 
(3). 
 

Kredito reitingų taikymas priežiūros tikslais beveik eliminuoja vieną iš pagrindinių 1988 m. 

susitarimo trūkumų, kai, nustatant tam tikrai kontrahentų kategorijai taikomus rizikos įvertinimo 

svorius, nebūdavo atsižvelgiama į atskirų subjektų kreditingumą, kaip, pavyzdžiui, anksčiau visų 

OECD šalių vyriausybėms taikyti nuliniai rizikos įvertinimo svoriai arba visoms privačioms 

įmonėms taikyti 100% rizikos įvertinimo svoriai. Kredito reitingų pritaikymas priežiūros tikslais 

labiausiai siekia JAV, kadangi ten daugelis ūkio subjektų jau turi tokius reitingus: Europoje ir kitose 

šalyse kredito reitingus turinčių subjektų yra labai mažai, todėl 1999 m. pasiūlymuose išskiriamos 

tik aukščiausius kredito reitingus turinčios kompanijos, siekiant neiškraipyti tarptautinės 

konkurencinės aplinkos ir jas „sugrąžinti į bankų balansus“. Kitų korporacijų atžvilgiu paliekamas 

status quo, išskyrus labai žemą reitingą turinčias korporacijas. Paskolų valstybėms ir bankams, kurių 

nemažas skaičius turi reitingus, vertinimas pagal kredito reitingus yra pažangus dalykas125, tačiau 

reikėtų lankstesnės sistemos bendrovėms vertinti. 

125 Kai kurie ekspertai prieštaringai vertina išorinių reitingų panaudojimą priežiūros tikslais, nes dėl jų galimų svyravimų 
ir priklausomybės nuo, pavyzdžiui, mokėjimų balanso padėties, gali kilti sisteminė užsienio kapitalo migracija. Taip 
padidėtų tarptautinės finansų sistemos bendras nestabilumas. 
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Hipotekinėms paskoloms gyvenamajam būstui įsigyti paliekamas 50% rizikos įvertinimo 

svoris, o komercinėms hipotekos paskoloms – 100%. Toks reikalavimas taikomas sekuritizuotiems 

vertybiniams popieriams, kurie dažniausiai turi kredito reitingus ir iki šio momento buvo plačiai 

naudojami reguliacinio kapitalo arbitražui. Toliau trumpai apibūdintos pagrindinės kapitalo arbitražo 

formos. 

Reguliacinio kapitalo arbitražas, kuriuo siekiama sumažinti kapitalo poreikius nemažinant 

rizikos (padidinti kapitalo grąžą), labai paplito paskutiniuoju dešimtmečiu. Nors išskiriamos 4 

pagrindinės kapitalo arbitražo formos, čia trumpai apibūdinamos tik dvi labiausiai paplitusios: 

• Selekcinis geriausių straipsnių atrinkimas (angl. cherry-picking). Tai seniausias arbitražo 

būdas, kai bankas, pavyzdžiui, nusprendžia kredituoti rizikingesnius (pelningesnius) 

projektus iš tos pačios 100% rizikos kategorijos. 

• Sekuritizacija su daline atsakomybe (taip pat žr. II.12 poskyrį). Siekdami geresnių 

sekuritizuotų vertybinių popierių reitingų, bankai dažnai netiesiogiai suteikia jiems 

įvairias kredito garantijas, pavyzdžiui, subordinuotos paskolos vertybinių popierių 

išleidėjui, nes jų rizika yra nepakankamai įvertinama taikant galiojančias kapitalo 

pakankamumo skaičiavimo taisykles. To efektas – dėl sekuritizuotų (ir išbrauktų iš 

balanso) turto straipsnių sumažėjęs reguliacinio kapitalo poreikis, nors dėl kredito 

garantijų ta pati rizika dažniausiai išlieka. Bankai labiausiai yra suinteresuoti sekuritizuoti 

geros kokybės aktyvus, nes jų tikroji rizika yra mažesnė už nustatytus reikalavimus. 

Siūloma taikyti 20% reikalavimą nuo AAA iki AA– kategorijos vertybiniams popieriams, 

50% – vertybiniams popieriams, turintiems kredito reitingus nuo A+ iki A–, ir t.t. 

Pripažįstama, kad kai kurie bankai, turintys patikimas ir jau kurį laiką taikomas vidaus 

kredito reitingų įvertinimo sistemas (kai kurių bankų vidaus kredito reitingų sistemų skalės turi net 

21 padalą), galėtų jas taikyti nustatydami reguliacinio kapitalo poreikius. Gavę leidimą taikyti vidaus 

kredito reitingų įvertinimo sistemas, bankai turėtų įrodyti priežiūros institucijoms, jog su jų reitingų 

sistema galima tiksliai nustatyti „probleminius“ klientus ir pan. 

Pastaraisiais metais sparčiai tobulėjant banko vidaus modeliams, pagal kuriuos vertinama 

kredito rizika, Baselio komitetas pripažįsta jų svarbą, tačiau šiame etape dar negali pripažinti, kad jie 

yra tinkami priežiūros tikslams, – iš esmės dėl duomenų stokos ir modelių grįžtamojo patikrinimo 

sunkumų, nes jie yra palyginti nauji. 

Siekiant paskatinti bankus taikyti įvairias kredito rizikos mažinimo priemones, siekiama 

labiau pripažinti jų sąlygojamą rizikos sumažėjimą. Pavyzdžiui, siekiama ištirti galimybę plačiau 

pripažinti priešpriešinių balansinių straipsnių su vienu kontrahentu eliminavimą (netting) skaičiuojant 
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kapitalo pakankamumo normatyvus. Taip pat siekiama priežiūros tikslais plačiau pripažinti kredito 

išvestinių vertybinių popierių suteikiamas rizikos mažinimo galimybes, nors dar nėra pateiktų 

konkrečių pasiūlymų, kaip praktiškai šias deklaracijas įgyvendinti. Galiausiai siūloma pripažinti 

daugiau galimų užstato rūšių, be pačių likvidžiausių turto rūšių įtraukiant aukščiausią kredito reitingą 

turinčių kompanijų įsiskolinimus ar pinigų srautus iš išvestinių vertybinių popierių. 

Taip pat pripažįstama, jog priežiūros tikslais būtina įvertinti kitas rizikos rūšis, pirmiausia 

bankinės knygos palūkanų normos, operacinę, teisinę ir reputacijos riziką. Baselio komiteto 

nuomone, kapitalą bankinės knygos palūkanų normos rizikai reikėtų skaičiuoti tik bankams, kuriuose 

ši rizika yra gerokai didesnė už vidurkį. Operacinę ir kitas rizikos rūšis, jų valdymą dabartiniame 

etape reikėtų vertinti atsižvelgiant į vidaus kontrolės adekvatumą kiekviename banke, nors kai kurie 

bankai jau dabar operacinei rizikai paskirsto dalį kapitalo, kuris kai kuriais atvejais sudaro net 30% 

viso ekonominio kapitalo. 

Antrasis gairių principas – priežiūros peržiūros procesas – reiškia, kad priežiūros institucijos 

nebūtinai reikalauja iš bankų, kad būtų vykdomas tik minimalus normatyvas, neretai didesnis, kuris 

atitiktų institucijos bendrą rizikos profilį. Be to, jos reikalaus iš bankų turėti adekvačias rizikos 

įvertinimo procedūras ir sistemas, reikiamo kapitalo lygio palaikymo strategijas, stengsis kuo 

anksčiau reaguoti į galimą kapitalo nepakankamumą ateityje. 

Trečiasis principas – veiksmingas rinkos drausmės taikymas – iš esmės reiškia didesnį bankų 

veiklos skaidrumo užtikrinimą, reikalaujant iš jų teikti rinkai daugiau informacijos apie savo pirmojo, 

antrojo ir trečiojo lygių kapitalą, kiekybinę ir kokybinę informaciją apie prisiimamą riziką. Vienas iš 

įdomesnių šio principo įgyvendinimo aspektų yra tarp priežiūros institucijų vis populiarėjanti idėja 

reikalauti iš bankų dalį kapitalo formuoti subordinuotomis paskolomis, nes jų suteikėjai neturi 

motyvo rizikuoti (jų pelnas yra fiksuotas), tačiau yra labai suinteresuoti banko mokumu. 

Galima paminėti vieną iš įdomesnių alternatyvių pasiūlymų standartiniams rinkos rizikos 

vertinimo modeliams, vadinamąjį „išankstinio įsipareigojimo“ metodą (angl. pre-commitment 

approach). Jį pasiūlė JAV Federalinių rezervų banko ekspertai. Šio metodo esmė yra ta, jog 

kiekvienas bankas iš anksto paskelbia, kokio kapitalo jam reikės, kad apsisaugotų nuo nenumatytų 

prekybinės knygos nuostolių per tam tikrą laikotarpį, pavyzdžiui, ateinančiais metais. Jei laikotarpiui 

pasibaigus priežiūros institucija nustato, kad nuostoliai didesni, bankas privalo sumokėti tam tikrą 

baudą. Šis metodas skiriasi nuo kitų tuo, kad vertinama ex-post, todėl nereikia daug priežiūros 

institucijos darbo sąnaudų vertinant vidaus modelių patikimumą. Pagrindinis šio metodo pranašumas 

yra tas, jog institucija, geriausiai suvokdama prisiimamą riziką, jį taikydama, gali tiksliau nustatyti 

reikalingo jai atsverti kapitalo kiekį (ekonominį kapitalą) ir neturi motyvo nuslėpti tikrąjį prekybos 
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knygos rizikingumą. Tačiau toks metodas turi ir trūkumų, nes gali apsunkinti sisteminę krizę, kai dėl 

visos rinkos smukimo, nenorėdami viršyti paskelbtų nuostolių dydžio, bankai pradėtų likviduoti 

turimas pozicijas, taip dar labiau pagilindami nuosmukį. Išankstinio įsipareigojimo metodas, kuris iš 

esmės yra vienas iš netradicinių vidaus modelių taikymo variantų, suderinantis kai kuriuos bankų ir 

priežiūros interesus, dar turi būti išsamiau įvertintas ir galbūt praktiškai pritaikytas. 

Kapitalo pakankamumo (mokumo) rodiklis – tai banko kapitalo ir kapitalo, reikalingo kredito 

rizikai, prekybos knygoje įvardijamai rizikai ir operacinei rizikai padengti, poreikių sumos santykis, 

padaugintas iš 0,08 (žr. (31) formulę). Kapitalo pakankamumo normatyvu siekiama valdyti ir riboti 

kredito, o taip pat rinkos bei operacinę riziką ir apsaugoti indėlininkus bei investuotojus, taip pat - 

didinti bankų veiklos stabilumą. Skaičiavimo metodika apibrėžta Lietuvos banko valdybos 2006 m. 

lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 138 patvirtintose „Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrosiose 

nuostatose“. Šis koeficientas parodo, kokiu mastu banko pagal riziką įvertintas turtas yra padengtas 

bendru banko kapitalu – tiek pagrindiniu arba pirmojo lygio, tiek ir papildomu arba antrojo lygio 

kapitalu. Bendrojo kapitalo pakankamumo koeficientas lyginamas su kapitalo pakankamumo 

normatyvu ir turi būti ne mažesnis nei 8%. Kuo didesnis šis rodiklis, tuo didesnė banko kapitalo 

rizika. Formuojant banko kapitalą, akcininkų grąžos reikalavimai yra lyginami su reguliuojančiųjų 

institucijų ir reitingo agentūrų kapitalo reikalavimais. Stambiuose bankuose šis rodiklis dažniausiai 

būna žemesnis. Mažesniuose bankuose šis rodiklis dažnai viršija nustatytą normatyvo lygį. 

Bankų kapitalo pakankamumo lygį reguliuoja kapitalo direktyvos reikalavimai, nustatyti 

Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2006/48/EB126 bei Direktyvos 2006/49/EB127 nuostatose. 

Kapitalo pakankamumo rekomendacijos pateikiamos Baselio II-ojo susitarimo dokumentuose. Šiuo 

normatyvu ribojamas banko pakankamumo (mokumo) rodiklis, lygus kapitalo (kapitalo bazės) ir 

kapitalo, reikalingo kredito rizikai, prekybos knygoje įvardijamai rizikai ir operacinei rizikai 

padengti, poreikių sumos santykiui. Banko kapitalo, reikalingo kredito rizikai, prekybos knygoje 

įvardijamai rizikai ir operacinei rizikai padengti, poreikis visą laiką turi viršyti arba būti lygus pagal 

riziką įvertintų (turto) pozicijų sumai, apskaičiuojamai taikant standartizuotą, vidaus reitingais 

pagrįstą (IRB) ir kitus rizikos vertinimo metodus. Nuo 2008 m. pradžios komerciniams bankams 

Lietuvoje taikomi nauji kapitalo pakankamumo skaičiavimo reikalavimai, parengti pagal Europos 

Sąjungos direktyvas. Jais vadovaudamiesi, bankai skaičiuoja ne tik reguliuojamojo kapitalo poreikį, 

bet ir vertina vidaus kapitalo pakankamumą. Pagrindinio kapitalo pakankamumo koeficientas (angl. 

Core (Tier I) capital adequacy ratio) apskaičiuojamas taip: 

126 Išsamiau žr. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:177:0001:0001:LT:PDF. 
127 Išsamiau žr. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:177:0201:0255:LT:PDF. 
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I-ojo lygio (pagrindinis) kapitalas 
Pagal riziką įvertintas turtas 
 

Pagal riziką įvertintas turtas = 0% × A1 + 20% × A2 + 0% × A3 + 100% × A4 +150% × A5; čia A1, A2, 

A3, A4, A5 - turto pozicijų, suskirstytų į grupes pagal kredito rizikos lygį, grynoji vertė. Šiuo rodikliu 

parodoma, kokiu mastu banko pagal riziką įvertintas turtas yra padengtas I-ojo lygio arba 

pagrindiniu kapitalu. Kuo didesnis šis rodiklis, tuo didesnė banko kapitalo rizika. Pagal riziką 

įvertintų pozicijų (turto ir nebalansinių pozicijų) vertė apskaičiuojama, atsižvelgiant į nustatytus 

kredito rizikos koeficientus. Tuo tikslu visos banko turto (ir nebalansinės) pozicijos suskirstomos į 

grupes pagal rizikos lygį ir jų grynoji vertė padauginama iš priskirto rizikos koeficiento (nuo 0 iki 

150%). 

Kapitalo pakankamumo įvertinimas yra susijęs su kapitalo planavimu, kuris turi aiškiai 

atskleisti dabartinį banko kapitalo, reikalingo rizikai padengti, poreikį, planuojamą kapitalo 

panaudojimą ir siekiamą kapitalo lygį, įvertinus numatomą prisiimti papildomą riziką. Bankas 

privalo apsibrėžti rizikos lygį, kaip bankui nepriimtiną atskirų veiklos sričių ar produktų riziką 

(įvertinus rizikos įtaką banko pajamoms). Rizikos lygio apibrėžimas yra pagrindas nustatant 

nuoseklius rizikos ribojimo limitus, jeigu tokie naudojami valdant riziką. Bankas taip pat analizuoja 

ir atskleidžia būsimus vidaus ir išorės kapitalo šaltinius, jeigu prisiėmus papildomą riziką reiktų 

didinti kapitalą. Kapitalas planuojamas atsižvelgiant į ekonomikos (arba atskirų rinkų) cikliškumą 

(ypač kredito rizikai padengti). Prognozuojant ekonomikos ar atskirų rinkų nuosmukį, kapitalas turi 

būti didinamas. 

 

Banko vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procesas ICAAP. Ypač sudėtinga įvertinti visas 

banko patiriamas rizikas ir nustatyti, kokio kapitalo bankui pakanka. Banko vidaus kapitalo 

pakankamumo vertinimo procesas ICAAP (angl. Internal Capital Adequacy Assessment Process) 

turi užtikrinti, kad bankas pasirinks tinkamą kapitalo dydį. Atlikdami ICAAP, dažniausiai bankai 

apskaičiuoja vidaus kapitalo poreikį ne tik kredito, rinkos ir operacinei rizikai padengti, bet ir kitoms 

rizikos rūšims, kurios nėra įvertintos ar nepakankamai įvertintos vadovaujantis Kapitalo 

pakankamumo skaičiavimo nuostatais apskaičiuojant reguliuojamojo kapitalo pakankamumo dydį 

(koncentracijos, strateginė, bankinėje knygoje įvardyta palūkanų normos, prekybos knygoje įvardyta 

didelių pozicijų, nuosavybės vertybinių popierių kainos, reputacijos ir kita rizika). Bankai sau 

nustato aukštesnes nei reikalauja priežiūros institucija vidaus kapitalo reikalavimų ribas, prie kurių 

priartėjus ieškoma sprendimų, kaip padidinti kapitalą arba sumažinti prisiimtą turto riziką. 
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Pagrindinis ICAAP elementas yra banko veiklos rizikos valdymo strategija, kurią taikydamas 

bankas turi užtikrinti pakankamą kapitalo, reikalingo banko veiklos rizikai padengti, poreikį. Ši 

strategija yra dokumentuojama ir patvirtinama banko valdymo organų, o jos mastas ir detalumas 

priklauso nuo banko organizacinės struktūros sudėtingumo ir prisiimto rizikos lygio. Į šios 

strategijos sudėtį įtraukiami tokie elementai: 

• rizikos valdymo politika. Rizikos valdymo politika turi apimti visus pagrindinius 

principus, kuriais bankas vadovaujasi valdydamas vieną ar kitą rizikos rūšį. Rizikos 

valdymo politikos pagrindinius principus nustato, periodiškai peržiūri, papildo arba 

panaikina atitinkami banko valdymo padaliniai. Su šiais principais turi būti supažindinti į 

ICAAP įtraukti darbuotojai. 

• rizikos lygis. Bankas privalo apsibrėžti rizikos lygį. Rizikos lygis suprantamas kaip 

bankui nepriimtina atskirų veiklos sričių ar produktų rizika. Rizikos lygio apibrėžimu 

remiamasi nustatant nuoseklius rizikos ribojimo limitus, jeigu tokie taikomi valdant 

riziką. 

• planuojama ir aktuali rizikos struktūra. Atsižvelgdamas į apsibrėžtą priimtinos rizikos 

lygį, bankas atskleidžia prisiimtos rizikos aktualią (dabartinę) struktūrą ir jos pokyčius. 

• rizikos valdymas. Pagrindiniai rizikos valdymo reikalavimai turi būti apibrėžti banko 

veiklos rizikos valdymo strategijoje. 

Identifikavęs patiriamos rizikos rūšis, bankas turi pasirinkti ir apibrėžti, kaip kiekviena rizika 

bus įtraukiama į banko ICAAP. Tuo tikslu bankas nustato ir atskleidžia, kurios rizikos jam 

reikšmingos ir įtraukiamos į ICAAP ir kurias jis laiko nereikšmingomis. Taip pat bankas aiškiai 

atskleisti pasirinktus į ICAAP įtraukiamų reikšmingos rizikos rūšių valdymo metodus. Bankas gali 

naudoti tipinę prisiimamos rizikos analizės schemą arba parengti savo, jeigu jo rizikos struktūra ir 

jos vertinimo ir valdymo kriterijai pateikti 41 lentelėje. 

 

41 lentelė. Tipinė banko patiriamos rizikos analizė ICAAP metu 

Rizikos rūšis Rizikos porūšis 

Rizikos lygis 
(labai aukštas, 

aukštas, 
vidutinis, 

žemas, 
nereikšmingas) 

Rizikos 
aprašymas ir 

įrodymai, 
jeigu 

nereikšminga 

Taikoma 
rizikos 

vertinimo 
procedūra 

(standartiniai, 
vidaus 

modeliai ir 
kt.) 

Kapitalo 
poreikis 

Kredito rizika      
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Rinkos rizika      

 Užsienio 
valiutos kurso 
rizika 

    

 Pozicijų rizika     

 Skolos 
finansinių 
priemonių rizika 

    

 Nuosavybės 
vertybinių 
popierių kainos 
rizika 

    

 Biržos prekių 
kainos rizika 

    

 Atsiskaitymų ir 
sandorio šalies 
rizika 

    

 Prekybos 
knygoje 
įvardytų didelių 
pozicijų rizika 

    

Operacinė 
rizika 

     

Likutinė rizika      

 Pakeitimo 
vertybiniais 
popieriais 
likutinė rizika 

    

 Kredito rizikos 
mažinimo 
priemonių 
likutinė rizika 

    

Bankinėje 
knygoje 
įvardyta 
palūkanų 
normos rizika  

     

Bankinėje 
knygoje 
įvardyta 
nuosavybės 
vertybinių 
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popierių 
kainos rizika  

Koncentracijos 
rizika 

     

Likvidumo 
rizika 

     

Kita 
reikšminga 
rizika 

     

 Strateginė rizika     

 Pajamų rizika     

 Reputacijos 
rizika 

    

 Atitikimo rizika     
Šaltinis: Lietuvos banko valdybos 2006 m. lapkričio 23 d. nutarimas Nr. 145 „Dėl vidaus kapitalo pakankamumo 
vertinimo proceso bendrųjų nuostatų ir priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso bendrųjų nuostatų patvirtinimo“. 
 

Įvertinęs individualios rizikos rūšis, įtraukiamas į banko ICAAP, bankas jas sujungia, siekdamas 

įvertinti bendrą banko patiriamos rizikos mastą ir nustatyti kapitalo, reikalingo bendrai veiklos 

rizikai padengti, poreikį ICAAP rezultatą. 

Vien tik ICAAP taikymo bankų praktikoje nepakanka siekiant tinkamai vertinti ir valdyti 

rizikas. Tą galutinai turi užtikrinti priežiūros institucijos atliekamas kiekvieno banko tikrinimas ir 

vertinimas. 

 

Priežiūrinio bankų tikrinimo ir vertinimo procesas SREP. Priežiūrinio bankų tikrinimo ir 

vertinimo proceso SREP (angl. Supervisory Review and Evaluation Process) tikslas – peržiūrėti 

banko sudarytus sandorius, veiklos strategijas, procesus ir mechanizmus, kuriuos įdiegė bankai 

siekdami laikytis Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų reikalavimų bei kitų su jomis 

susijusių teisės aktų normų ir įvertinti riziką, su kuria bankai susiduria arba gali susidurti. Priežiūros 

institucija, remdamasi atliktu priežiūriniu tikrinimu ir vertinimu, nustato, ar banke užtikrinamas 

tinkamas rizikos valdymas ir ar turimo kapitalo pakanka banko veiklos rizikai padengti. Rizikos 

vertinimo sistemos RAS (angl. Risk Assessment System) tikslas – nustatyti visų reikšmingos rizikos, 

su kuria susiduria bankas, rūšių lygį, įvertinti jų valdymo kokybę ir banko valdymą. Banko rizikos 

vertinimas, taikant RAS, yra pirminis SREP etapas. SREP metu 

• vertinamos banko veiklos reikšmingos rizikos rūšys ir banko valdymas taikant RAS. 

Vertinimas apima visas banko veiklos sritis, kuriose bankas susiduria su reikšminga 
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rizika. Vertinant daugiausia dėmesio skiriama kiekvienos rizikos rūšies lygiui nustatyti ir 

rizikos valdymo sistemos kokybei įvertinti. Vertinimas orientuotas į ateitį, kad remiantis 

turima informacija būtų nustatoma, ar tikėtina, kad banko rizikos lygis pasikeis per 

artimiausią laikotarpį. Šiuo tikslu priežiūros institucija gali atlikti testavimą 

nepalankiomis sąlygomis arba naudoti kitas priemones; 

• banko ICAAP tikrinimas ir vertinimas. Vertinamos banko ICAAP sudėtines dalys, 

metodika, prielaidos, taikymo mastas ir gautieji rezultatai, atsižvelgiant į tai, kad ICAAP 

turi būti proporcingas banko veiklai. Šis tikrinimas apima ir banko rizikos valdymo 

procesus, ir banko atliktą vidaus kapitalo pakankamumo vertinimą. Be to, peržiūrimos 

banko taikomos rizikos mažinimo priemonės, taip pat visoms rizikos rūšims padengti 

turimas kapitalas ir jo sudėtis; 

• tikrinama ir vertinama, ar bankas tinkamai įgyvendino Kapitalo pakankamumo 

skaičiavimo bendrąsias nuostatas ir kitus su jomis susijusių teisės aktų reikalavimus; 

• nustatomos egzistuojančios arba potencialios problemos, vidaus kontrolės ir rizikos 

valdymo sistemų trūkumai. Tai turi įtakos vertinant banko ICAAP rezultatų patikimumo 

lygį; 

• baigus (banko rizikos vertinimą pagal RAS ir ICAAP vertinimą, SREP rezultatai 

pateikiami bankui ir priežiūros institucijos vadovybei; 

• gali būti nustatomas individualus kapitalo pakankamumo normatyvo dydis, papildomi 

veiklos rizikos ribojimo reikalavimai, taip pat gali būti priimami kiti numatyti 

sprendimai. 

Kiekvieno banko priežiūrinis tikrinimas ir vertinimas atliekamas bent kartą per metus. 
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35 paveikslas. Tipinė priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso schema 

 
 
Šaltinis: Lietuvos banko valdybos 2006 m. lapkričio 23 d. nutarimas Nr. 145 „Dėl vidaus kapitalo pakankamumo 
vertinimo proceso bendrųjų nuostatų ir priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso bendrųjų nuostatų patvirtinimo“. 

Vidaus kapitalo pakankamumo 
vertin 

 
o procesas 
 (ICAAP) 

 

ICAAP rengimas ir 
įgyvendinimas 

Vidaus kapitalo prisiimamai 
banko veiklos rizikai 

padengti poreikio 
identifikavimas 

Visų reikšmingos rizikos 
rūšių lygio ir jų valdymo 

priemonių vertinimas 

Ba
nk

o 
va

ld
ym

as
 

Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas 
(SREP) 

 

Reikšmingos rizikos rūšių lygio ir jų 
valdymo vertinimas pagal RAS 

ICAAP tikrinimas ir vertinimas 

Tikrinimas ir vertinimas, ar bankas 
tinkamai įgyvendino teisės aktų, 

susijusių su kapitalo pakankamumu, 
reikalavimus 

SREP vertinimo rezultatai 

Dialogas 

ICAAP rezultatai nepriimtini 
ICAAP rezultatai priimtini 

(Banko kapitalas padengia visas reikšmingos rizikos 
rūšis) rizikas) 

Kredito rizikos 
mažinimo ir 
pakeitimo 

vertybiniais 
popieriais 
priemonių 

likutinė rizika 
 

Palūkanų 
normos rizika, 

įvardyta  
bankinėje 
knygoje, 

koncentracijos, 
likvidumo, 
reputacijos, 

strateginė rizika 
ir kitos rizikos 

rūšys 
 

Kredito 
rizika 

Rinkos 
rizika 

Operacinė 
rizika 

Išorės veiksniai 
(ekonominė ir teisinė 
/priežiūrinė aplinka) 

 
 

Koreliacija ir 
diversifikacija 

VIDAUS KAPITALAS 

 kapitalo planavimas 
(Strategija, testavimas 

nepalankiomis sąlygomis) 
 

Taikomos 
banko 
veiklos 
riziką 

ribojančios 
priemonės 

 

1 elementas 4 elementas 2 ir 3 elementai 
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IX skyrius. Finansinis stabilumas ir finansų institucijų priežiūra 

 

IX.1. Finansų institucijų priežiūra 

 

Finansų institucijų priežiūros įstaiga siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, 

patikima, skaidri ir konkurencinga. Siekiant išvengti bankų bankroto ekonominio sunkmečio laikais, 

griežtinama jų kontrolė. Jų valdymo organai turėtų patvirtinti ir viešai skelbti pranešimą, kuriame 

visuomenė būtų patikinama, kad ta tvarka yra tinkama ir veiksminga. Bankų veikla taip pat 

reguliuojama ekonominiais normatyvais. Kredito įstaiga (angl. credit institution) – įmonė, kuri 

verčiasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš visuomenės (neprofesionalių rinkos dalyvių) ir jų 

skolinimu arba elektroninių pinigų išleidimu ir tvarkymu, arba kitos užsienio valstybės įmonė, kuri 

turi tos valstybės kompetentingos institucijos išduotą licenciją verstis ir verčiasi indėlių ar kitų 

grąžintinų lėšų priėmimu iš visuomenės (neprofesionalių rinkos dalyvių) ir jų skolinimu arba 

elektroninių pinigų išleidimu ir tvarkymu. Investicinė įmonė (angl. investment firm) – įmonė, kurios 

nuolatinis darbas arba veikla yra profesionalus vienos ar daugiau investicinių paslaugų teikimas 

trečiosioms šalims ir (ar) vienos ar daugiau investicinių veiklų vykdymas. Be to, sukuriama teisinė 

terpė arba sąlygos bausti nusižengusius bankininkus piniginėmis baudomis ir laisvės atėmimu. 

Finansų institucijų priežiūros tarnybos yra išskirtinis finansų sektoriaus reiškinys, iš esmės 

nepraktikuojamas kituose verslo sektoriuose. Tai rodo finansų sektoriaus išskirtinumą jo stabilumo 

atžvilgiu. Priežiūra taikoma visiems finansų sektoriaus dalyviams, atsižvelgiant į jų veiklos specifiką 

ir veiklos apimtis, kurios lemia skirtingų priežiūros modelių adaptavimą sektoriuje, todėl šiuo atveju 

netikslinga apsiriboti tik bankų priežiūros analize, neatsižvelgiant į kitų finansų institucijų 

egzistavimą. Siekdama efektyvios kredito įstaigų priežiūros institucija privalo aiškiai apsibrėžti 

tikslus ir atsakomybės ribas. Tokios institucijos privalo būti nepriklausomos, jose vykstantys 

procesai turi būti skaidrūs, valdymas tinkamas, jos turi turėti pakankamai išteklių savo veiklai 

vykdyti ir privalo būti atskaitingos už savo pareigų vykdymą. Priežiūrai vykdyti turi būti sukurta 

teisinė bazė, apimanti nuostatas dėl licencijų bankams suteikimo ir nuolatinės banku priežiūros, 

suteikianti teisę spręsti, kaip laikomasi įstatymu ir saugios bei patikimos veiklos principų, ir 

garantuojanti teisinę priežiūros institucijų darbuotojų apsaugą. Privalo būti sukurta ir įdiegta efektyvi 
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informacijos apsikeitimo tarp priežiūrą vykdančių institucijų sistema, užtikrinanti šios informacijos 

konfidencialumą. 

Bankų reguliavimo teorijoje daugiausia neatsakytų klausimų yra susiję su moralinės žalos 

(angl. moral hazard) rizika. Moralinės žalos rizika – tai banko veiklos apdairumo sumažėjimo 

tikimybė, kuri atsiranda, kai bankas nenumato padengti visų galimų veiklos nuostolių. Šis 

apibrėžimas yra universalus ir gali būti taikomas ne tik bankų, bet ir kitų ūkio subjektų moralinės 

žalos rizikai apibrėžti. Mokslinėje literatūroje nurodomos įvairios moralinės žalos rizikos atsiradimo 

priežastys – bankų veiklos riziką ribojantys normatyvai, indėlių draudimas, „per didelis, kad žlugtų“ 

(angl. too big to fail) koncepcijos128 ir paskutinio skolintojo funkcijos įgyvendinimas. Į klausimą, 

kaip sumažinti moralinės žalos riziką, bendro atsakymo kol kas nėra. Vyrauja dvi nuomonės: viena 

mokslininkų grupė teigia, kad šią riziką turi riboti priežiūros institucija, reguliuodama bankų veiklą, 

kiti mano, kad tik rinka, drausmindama bankus, peržengusius saugios veiklos ribas, gali juos 

priversti dirbti apdairiai. Rinkos disciplina reiškia, kad bankai, siekdami pelno, linkę rizikuoti, o jų 

kreditoriai ir kiti rinkos dalyviai gali imtis priemonių sudrausminti bankus, t.y. paveikti jų elgesį, 

priversti bankus priimti saugesnius investicinius sprendimus. Praktikoje bankai gali būti 

drausminami dvejopai: 

• tiesiogiai – kai banką drausmina jo kreditoriai, reguliuojantys banko išteklių pasiūlą 

atsižvelgdami į jo prisiimamos rizikos lygį. Tiesioginio poveikio veiksmingumas 

priklauso nuo informacijos apie banko veiklą atskleidimo lygio ir kokybės; 

• netiesiogiai – kai banką drausmina priežiūros ir kitos reguliuojančios institucijos, 

kurios gali bausti banką už tai, kad jis prisiima nepamatuotai didelę riziką. 

Veiklos skaidrumas yra esminis dalykas rinkoje, kuris leidžia priimti informacija pagrįstus 

investicinius sprendimus. Daugelio kredito įstaigų ir investicinių įmonių valdymo trūkumai yra 

vienas iš pagrindinių veiksnių, lemiančių, kad bankų sektorius prisiima pernelyg didelę ir nepagrįstą 

riziką, dėl to kai kurios įstaigos bankrutuoja ir taip sukelia papildomų sisteminių problemų. Siekiant 

palengvinti įstaigų valdymo praktikos stebėseną ir padidinti rinkos drausmę kredito įstaigos ir 

investicinės įmonės turėtų viešai skelbti duomenis apie savo valdymo tvarką. Kyla klausimas: ar gali 

tiesioginiai ir netiesioginiai svertai veikti kartu, t.y. ar gali bankų priežiūros principai būti sėkmingai 

derinami su rinkos disciplinos elementais? Rinkos disciplina negali visai pakeisti bankų priežiūros, 

kol egzistuoja sisteminės krizės rizika (kurios visiškai išvengti turbūt neįmanoma) ir kol nerasta 

128 Ši koncepcija reiškia, kad stambių bankų valdytojai gali piktnaudžiauti savo paviršutinišku riizkos prisiėmimu ir 
valdymu bei tokia padėtimi, suprasdami, kad dideli bankai daro nemenką įtaką finansų sektoriui ir visai šalies 
ekonomikai, todėl, jei jiems kiltų problemų, valstybės institucijos tikriausiai juos gelbėtų. 
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būdų tiksliai nustatyti bankų aktyvų vertę. Bankui atsidūrus ties bankroto riba, kreditorių, kurie 

stengsis bet kokia kaina atgauti savo investicijas, interesai nesutampa su priežiūros institucijos, 

kurios užduotis – apsaugoti visą bankų sistemą nuo atskiro banko bankroto padarinių, interesais. 

Neapdrausti kreditoriai suinteresuoti banko bankrotą paskelbti kuo anksčiau, esant mažiausiems jo 

nuostoliams, nesirūpinant socialiniais banko bankroto padariniais. „Laisvosios bankininkystės“129 

mokyklos atstovai yra įsitikinę, kad visiškas informacijos atskleidimas, kai nėra bankų veiklos 

reguliavimo ir indėlių draudimo, paskatins kreditorius nuolat stebėti bankų veiklą. Tai gali garantuoti 

bankų sistemos stabilumą. Radikaliausias „laisvosios bankininkystės“ įgyvendinimo pavyzdys – 

Naujosios Zelandijos bankų priežiūros modelis. Tačiau bankų priežiūros teoretikai ir praktikai ne iš 

karto besąlygiškai pripažino informacijos atskleidimo reikšmę.130 Jau 2001 m. ankstesnį Baselio 

komiteto atsargumą keičia vienareikšmis rinkos disciplinos svarbos pripažinimas. Baselio komiteto 

II-jame kapitalo susitarime teigiama: „Šiuolaikinės dinamiškos ir sudėtingos finansų sistemos 

saugumas ir tvirtumas gali būti pasiektas tik derinant veiksmingą bankų valdymą, rinkos discipliną ir 

bankų priežiūrą“. 

Iki paskutinės pasaulio finansų krizės bankų priežiūros institucijos atlygio sistemas 

daugiausia laikė nesusijusiomis su rizikos valdymo sistemomis. Tačiau finansų krizė atskleidė, kad 

netinkamos atlygio sistemos gali padaryti mažiau efektyvias bankų rizikos valdymo sistemas. Todėl, 

siekiant tinkamo rizikos valdymo banke, būtina vertinti ir atlygio sistemų efektyvumą bei galimą 

neigiamą įtaką rizikos valdymo sistemoms. Nors atlygio sistema visų pirma turi rūpintis pats bankas, 

ne mažiau svarbus vaidmuo šiame procese tenka ir priežiūros institucijoms. 

Viena iš svarbių paskutinės pasaulio finansų krizės priežasčių yra netobulos ir netgi ydingos 

atlygio sistemos finansų įstaigose. Bankuose taikytos ir vis dar taikomos atlygio sistemos skatino 

darbuotojus siekti greito pelno, jie nesirūpino ilgalaike sudaromų sandorių nauda ir rizika bankui. 

Sparčiai augant ekonomikai, plečiantis kredito rinkai, bankai, siekdami neprarasti užimamos rinkos 

dalies ir turėdami tikslą ją padidinti, atlygio politika skatino darbuotojus teikti kuo daugiau paskolų, 

o apdairus rizikos valdymas buvo pamirštas. Netinkamos atlygio sistemos sudaro sąlygas atsirasti 

129 Šios mokyklos atstovai teigia, kad bankų priežiūros institucijos taikomi priežiūros metodai lemia bankų veiklos 
saugumui ir patikimumui užtikrinti lemia moralinės rizikos atsiradimą ir neskatina rinkos disciplinos. Laisvosios 
bankininkystės sąlygomis egzistuoja baziniai pinigai, pavyzdžiui auksas, o privatūs bankai išleidžia pinigų pakaitalus - 
banknotus ir einamąsias sąskaitas, išperkamas auksu. Tokiu atveju rinka nustato šalyje esančius pinigų kiekius kartu su 
palūkanomis, o centriniai bankai neturi galimybės jiems priimtinais būdais manipuliuoti tais pinigais. laisvoji 
bankininkystė yra ne tik teorinė galimybė, istoriškai ji jau buvo taikoma. 
130 Geras šio atsargumo pavyzdys – Baselio bankų priežiūros komiteto pirmininko W.J. McDonough 1996 m. posakis: 
„Nepaisant to, kad Baselio komitetas teikia didžiulę svarbą bankų informacijai atskleisti, mes nepritariame nuomonei, 
kad visiškai informuoti rinkos dalyviai gali sudrausminti bankus tiek, kad nereikėtų reguliuoti ir prižiūrėti jų veiklos“. 
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informacijos asimetriškumui, tai sukelia nepalankaus pasirinkimo ir moralinės rizikos problemas, ir 

bankai pasiekia ne tokių rezultatų, kokių tikisi. 

Išlaidos darbuotojų atlygiui yra reikšminga bankų išlaidų dalis, todėl jie turėtų skirti tinkamą 

dėmesį šių išlaidų ir su tuo susijusios rizikos valdymui. Tačiau retame kuriame užsienio ar šalies 

banke yra įsteigtas atlygio komitetas, kuris rūpintųsi atlygio politika ir kuo didesniu jos efektyvumu, 

kad vienas didžiausių banko turtų – darbuotojai teiktų kuo didesnę naudą esant tam tikram atlygio 

fondui. 

Apskritai bankai nebūna linkę taikomų sistemų keisti savo iniciatyva, nes pokyčiai reikalauja 

finansinių, laiko ir žmogiškųjų išteklių. Be to, atlygio sistemos keitimas, dėl kurio sumažėtų atlygis 

paskolas teikiantiems banko vadybininkams, gali pabloginti banko konkurencingumą. Dėl šių 

priežasčių bankams reikia postūmio iš jų priežiūros institucijų. Jos galėtų nustatytų visiems bankams 

vienodas taisykles, t. y. vienodus minimalius principus, kuriuos turi atitikti atlygio sistemos. 

Minimalūs geros praktikos principai turėtų nustatyti pagrindines atlygio sistemų gaires, bet ne 

atlygio dydį. 

Priežiūros institucijos privalo vertinti bankų ir kitų finansų įstaigų atlygio sistemas ir jų įtaką 

rizikos valdymo sistemoms, atlikdamos priežiūrinį tikrinimą ir vertinimą. Jei priežiūros institucijos 

nebus nustačiusios minimalių principų atlygio sistemoms, objektyviai atlikti priežiūrinį tikrinimą ir 

vertinimą bus sunkiau, o bankai nežinos, ko iš jų tikisi priežiūros institucija. 

Lietuvos bankas anksčiau galiojusiose Bendrosiose vidaus kontrolės organizavimo 

nuostatose buvo numatęs, kad bankai neturėtų nesąmoningai skatinti savo darbuotojų netinkamai 

atlikti savo pareigas (per daug dėmesio skiriant trumpalaikiams veiklos rezultatams, nekreipiant 

dėmesio į ilgalaikius veiklos tikslus) ar per daug susieti darbuotojų atlygį su trumpalaikiais veiklos 

rezultatais. Be to, tose pačiose nuostatose buvo reikalaujama banke įdiegti materialinio ir kitokio 

skatinimo politiką. Vėliau reikalavimai bankams dėl darbuotojų skatinimo ir atlyginimo buvo 

panaikinti. 2009 m. pabaigoje Lietuvos bankas parengė naują darbuotojų atlygio sistemas 

reglamentuojantį dokumentą – Minimalius kredito įstaigų darbuotojų atlygio politikos reikalavimus 

(taip pat žr. II.2 poskyrį). Jame pateikti tik labai bendro pobūdžio reikalavimai atlygio politikos 

dokumentui, aptarta, į ką reikėtų atsižvelgti vertinant darbuotojo veiklą, pagal kurią nustatomas 

atlygis darbuotojams, ir nurodyta, kokią informaciją bankai turi atskleisti visuomenei. 

Lietuvoje sukurta tarptautinę praktiką atitinkanti veiksminga finansų rinkos dalyvių 

priežiūros sistema. Taip ją įvertino tokia kompetentinga pasaulinė finansų institucija kaip 

Tarptautinis valiutos fondas. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti 

licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą. Kaip priežiūros institucija, Lietuvos bankas 
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stebi, ar finansų rinkos dalyviai laikosi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, 

tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir 

patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų 

tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip turėtų būti išspręstas konkretus ginčas tarp 

vartotojo ir finansų įstaigos. 

Kadangi draudimo, vertybinių popierių, investavimo, kredito unijų ir tradicinės 

bankininkystės rinkos yra tarpusavyje glaudžiai susijusios, mažose šalyse prasminga tokių įstaigų 

priežiūrą sutelkti vienoje institucijoje. Lietuvos bankas vykdo nuolatinę kredito ir mokėjimo, 

draudimo įmonių, finansų maklerio įmonių finansinės būklės ir finansų rinkų analizę, vertina jų 

veiklą, kontroliuoja, kaip vykdomi veiklos riziką ribojantys normatyvai ar kiti reikalavimai, 

analizuoja kredito ir mokėjimo įstaigų sistemos veiklos rodiklius bei tendencijas, suteikia 

prižiūrimoms įstaigoms veiklos licencijas, leidimus, sutikimus. Be to, Lietuvos bankas nagrinėja 

vartotojų bei prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus ir teikia rekomendacijas, kaip, Lietuvos banko 

nuomone, turėtų būti išspręstas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos. 

 

Pagrindiniai finansų institucijų priežiūros tikslai: 

1) Siekis užtikrinti finansų sistemos stabilumą. Prisidėti prie didesnio šalies finansų 

sektoriaus stabilumo – turi būti užtikrinamas ne tik stabilumas, bet ir pasitikėjimas 

šalies finansų sistema. 

2) Sustiprinti šalies bankų sistemą – priežiūros institucija turi skatinti efektyvios ir 

konkurencingos šalies bankų sistemos, teikiančios rinkai kokybiškas paslaugas už 

priimtiną kainą, vystymąsi. 

3) Skatinti rinkos discipliną, gerą bankų valdymą, siekti didesnio skaidrumo. 

4) Užtikrinti, kad bankų patiriama rizika būtų tinkamai valdoma, bankai turėtų 

pakankamai išteklių šiai rizikai padengti (kapitalo pakankamumas). 

5) Sušvelninti neigiamą išorinių šokų poveikį šaliai. 

6) Finansų institucijų klientų interesų apsauga. 

 

Priežiūros institucijos pareigos ir teisės 

1. Priežiūros institucija, atlikdama jos kompetencijai priskirtų finansų įstaigų 

priežiūrą, privalo: 
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a) įvertinti pagal šį (vartotojų teisių gynimo) ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, 

reglamentuojančius finansinių paslaugų teikimą ir finansų įstaigų veiklą, pateiktus 

prašymus ir priimti dėl jų sprendimus; 

b) nustatyti, ar finansų įstaigų valdymo, vidaus kontrolės ir informacinė sistemos 

atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, finansų įstaigos steigimo 

dokumentų bei pačios finansų įstaigos išleistų vidaus dokumentų reikalavimus ir ar 

yra tinkamos valdyti finansų įstaigą taip, kad ji veiktų saugiai ir patikimai; 

c) nustatyti finansų įstaigų veiklos riziką ribojančius normatyvus bei jų dydžius ir 

kontroliuoti, kaip finansų įstaigos jų laikosi; 

d) nustatyti prižiūrimoms finansų įstaigoms apskaitos reikalavimus, finansinės ir 

priežiūrai skirtos atskaitomybės formą, turinį ir pateikimo priežiūros institucijai 

terminus; 

e) vertinti finansų įstaigos priežiūros tikslais teikiamos ir pagal įstatymus ar kitus 

teisės aktus privalomos visuomenei teikti informacijos patikimumą ir tikslumą; 

f) vertinti, ar finansų įstaigos politika, praktika ir procedūros leidžia laiku nustatyti, 

įvertinti, stebėti ir valdyti riziką, kuri atsiranda investuojant ir teikiant finansines 

paslaugas;  

g) vertinti politiką, praktiką ir procedūras, kurias finansų įstaiga taiko nustatydama 

grynąją savo turto vertę; 

h) vertinti, ar finansų įstaigos informacinė sistema leidžia jos vadovams laiku 

nustatyti, įvertinti ir valdyti rizikos lygį; 

i) kontroliuoti, kad finansų įstaiga laikytųsi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų 

reikalavimų, keliamų finansinių paslaugų teikimui finansų įstaigos viduje ir su ja 

artimais ryšiais susijusiems asmenims; 

j) vertinti, ar finansų įstaiga sudarė pakankamai atidėjinių (atidėjinių) ir rezervų 

rizikai, prisiimtai investuojant ir teikiant finansines paslaugas, sumažinti; 

k) vertinti, ar finansų įstaigoje veikianti vidaus kontrolės sistema atitinka finansų 

įstaigos veiklos turinį ir apimtį (mastą); 

l) vertinti politiką, praktiką ir procedūras, kurias finansų įstaiga taiko siekdama pažinti 

savo klientą, užtikrindama finansinę drausmę ir norėdama užkirsti kelią, kad 

finansų įstaiga nebūtų pasinaudojama nusikalstamais tikslais; 
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m) turėdama informacijos, kad finansinių paslaugų, kurioms teikti būtina turėti 

priežiūros institucijos licenciją, teikimu verčiasi asmenys be šios licencijos, pranešti 

apie tai atitinkamoms teisėsaugos institucijoms; 

n) raštiškai pranešti atitinkamoms teisėsaugos institucijoms apie finansų įstaigoje 

nustatytus faktus, liudijančius galimai nusikalstamą veiką. 

2. Priežiūros institucija, vykdydama nustatytas pareigas, turi teisę: 

a) leisti teisės aktus dėl prižiūrimų finansų įstaigų steigimo, veiklos, reorganizavimo, 

likvidavimo, apskaitos bei atskaitomybės tvarkos; 

b) priežiūros tikslais pareikalauti ir gauti iš prižiūrimos finansų įstaigos visą 

informaciją bei dokumentus apie finansų įstaigos steigimą, dalyvius, vadovus, 

valdymą, veiklą, riziką ribojančių normatyvų vykdymą, finansinę būklę, jos 

padalinius ir dukterines įmones, kreditorius, skolininkus bei kitus klientus; 

c) iš dalies arba nuosekliai patikrinti finansų įstaigos steigimo procedūras ir veiklą 

finansų įstaigoje, jos padalinyje arba dukterinėje įmonėje; 

d) reikalauti ir gauti iš valstybės valdymo, savivaldybių bei teisėsaugos institucijų, kitų 

įmonių, įstaigų ir organizacijų jų turimą informaciją apie finansų įstaigos steigėjus, 

dalyvius, kreditorius, skolininkus arba kitus klientus, jos padalinius arba dukterines 

įmones, taip pat kitą informaciją, būtiną šiame arba kituose įstatymuose 

nustatytoms pareigoms vykdyti; 

e) taikyti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas poveikio priemones, jeigu finansų 

įstaiga pažeidžia įstatymų bei priežiūros institucijos išleistų teisės aktų reikalavimus 

dėl finansų įstaigos saugios ir patikimos veiklos arba yra grėsmė, kad dėl finansų 

įstaigos veiklos arba finansinės būklės būtų pažeisti visuomenės ir (arba) finansų 

įstaigos klientų interesai arba sutriktų Lietuvos Respublikos finansų sistemos 

funkcionavimas, arba finansinių paslaugų rinkos dalyviai gautų neteisingą 

informaciją apie finansų įstaigos finansinę būklę; 

f) sudaryti sutartis su priežiūros institucijomis dėl bendradarbiavimo keičiantis 

informacija, gaunama priežiūros tikslais, jeigu priežiūros institucijos užtikrina, kad 

ši informacija nebus perduota kitiems asmenims, taip pat atliekant priežiūrą tų 

užsienio valstybių finansų įstaigų skyrių, kurie turi teisę teikti finansines paslaugas 

Lietuvos Respublikoje, arba tų Lietuvos Respublikos finansų įstaigų padalinių, 

kurie turi teisę veikti ir teikti finansines paslaugas užsienio valstybėje; 

g) būti tarptautinių organizacijų, jungiančių priežiūros institucijas, nare; 
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h) turėti kitokių teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose, 

reglamentuojančiuose finansinių paslaugų teikimą ir finansų įstaigų bei finansų 

įstaigų priežiūros institucijų veiklą. 

3. Priežiūros institucija neturi teisės: 

a) perduoti informacijos, gautos priežiūros tikslu iš finansų įstaigų ir kitų asmenų, be 

šių sutikimo tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatytus atvejus, kai tai yra susiję su nusikalstamos veikos tyrimu; 

b) perduoti kitiems asmenims informaciją, gautą iš kitos priežiūros institucijos, be šios 

sutikimo. 

4. Lietuvos Respublikos įstatymai, reglamentuojantys finansinių paslaugų teikimą ir 

finansų įstaigų bei priežiūros institucijų veiklą, gali nustatyti kitokią informacijos 

perdavimo tvarką. 

 

Kredito įstaigų priežiūra. Bankininkystės istorijoje gausu bankrotų, sisteminių bankų griūčių, 

aferizmo ir skandalų, todėl visuomenė, negalėdama išsiversti be šių kredito įstaigų paslaugų, nuolat 

ieškojo būdų, kaip priversti bankus pateisinti jiems suteiktą pasitikėjimą ir pažaboti bankų savininkų 

užmačias prisiimti nepamatuotą riziką siekiant kuo didesnio pelno. Vienas iš tokių būdų, kuris, nors 

ir varžo privačias bankų akcininkų teises, tačiau sudaro prielaidas apginti dažniausiai visuomenės 

daugumą sudarančių bankų indėlininkų ir kitų klientų interesus, yra bankų priežiūra, kurią tiesiogiai 

ar netiesiogiai vykdo valstybė kaip visuomenės interesų gynėja, tuo tikslu sukurdama atitinkamą 

instituciją arba perduodama bankų, o neretai - ir kitų finansų institucijų priežiūros funkciją 

centriniam bankui. Kredito įstaigų priežiūros tikslas – stebėti, ar kredito įstaigos vykdo įstatymų ir 

Lietuvos banko teisės aktų nustatytus reikalavimus bei tarptautinius apskaitos standartus ir Baselio 

komiteto rekomenduojamus saugios ir patikimos bankininkystės standartus. Prevencinėje bankų 

priežiūros koncepcijoje teigiama, kad banko priežiūra turi prasidėti dar prieš jam gaunant veiklos 

licenciją, t.y. nuo ketinimo steigti banką. Prieš išduodant licenciją turi būti išnagrinėtas banko verslo 

planas, nustatoma kapitalo kilmė, įvertinama banko steigėjų ir banko administracijos darbuotojų 

kvalifikacija bei reputacija. Nors rinkos ekonomikos šalyse garantuojama verslo laisvė, tačiau tų 

šalių bankininkystės patirtis ir būtinybė apsaugoti visuomenės daugumos interesus privertė taikyti 

laisvės apribojimus ir suvaržymus steigiant bankus. 

Priežiūros institucijos nuolat analizuoja kredito įstaigų finansinę būklę, vertina jų veiklą, 

kontroliuoja, kaip vykdomi veiklos riziką ribojantys normatyvai, nagrinėja bankų sistemos veiklos 

rodiklius ir tendencijas. Priežiūros institucijos nuolat inspektuoja ir tikrina kredito įstaigas (įprastai 
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ne rečiau kaip kartą per metus komercinius bankus ir kas dveji metai kredito unijas). Inspektuojant 

kredito įstaigas, daugiausia dėmesio skiriama jų veiklos didžiausios rizikos sritims – tikrinama, kaip 

valdoma kredito, likvidumo, rinkos ir operacinė rizikos, ar veiksmingas šių rizikų valdymas. Jei 

inspektavimo metu nustatoma kredito įstaigų veiklos trūkumų ar teisės aktų nesilaikymo atvejų, 

reikalaujama juos pašalinti, o prireikus taikomos teisės aktuose nustatytos poveikio priemonės. 

Europos Sąjungos valstybių bankų filialų Lietuvoje priežiūrą atlieka tos šalies, kurios 

jurisdikcijai priklauso užsienio bankas, priežiūros institucija. Lietuvos bankas yra atsakingas už 

filialų likvidumo normatyvo vykdymo priežiūrą, stebi jų indėlių koncentraciją, analizuoja finansinius 

rodiklius, turto ir įsipareigojimų pokyčius, pajamas ir sąnaudas, taikomas vidaus kontrolės 

priemones, atlieka patikrinimus pagal savo kompetenciją. 

Lietuvos bankas komerciniams bankams yra nustatęs visuomenei skelbiamos informacijos 

reikalavimus. Tokia informacija padeda komercinio banko klientams, investuotojams ir kitiems 

suinteresuotiems asmenims geriau įvertinti banko veiklos rezultatus, jo atliekamas operacijas bei 

banke vykstančius rizikos valdymo procesus. Kita vertus, didesnis skaidrumas taip pat skatina 

komercinius bankus tiksliau vertinti ir kontroliuoti prisiimamą riziką. Svarbus papildomas rinkos 

disciplinos ir bankų veiklos skaidrumo stiprinimo svertas – tarptautinių audito įmonių veikla. Nuo 

1997 m. Lietuvos komercinių bankų metų ataskaitos privalo būti patikrintos nepriklausomų 

auditorių. Kita vertus, pažymėtina, kad Lietuvoje nėra didelio veikiančių tarptautinių audito 

kompanijų pasirinkimo, o vietinių audito kompanijų pajėgumas atlikti kvalifikuotą bankų auditą kol 

kas dar nepakankamas. Dėl šios priežasties komerciniai bankai dažnai turi „savus“ auditorius, kurie 

audituoja juos kelerius metus iš eilės. Atsižvelgiant į tai, kartais sunku įvertinti audito 

„nepriklausomumą“. Be to, reikėtų turėti omenyje ir tai, kad auditoriai ne tik audituoja tuos pačius 

bankus keletą metų iš eilės, bet ir teikia konsultacines paslaugas. Dažnai tokios audito ir teikiamų 

paslaugų pajamos iš bankų sudaro nemenką auditorių pajamų dalį. Neretai bankuose atliekamas 

auditas apsiriboja tik jų ataskaitų sudarymo teisingumo vertinimu, tačiau neatskleidžia tikros bankų 

finansinės būklės ir realaus rizikos masto bei turinio. Kadangi bankininkystei būdingos specifinės 

veiklos ypatybės, bankų veiklos vertinimas turėtų būti platesnis ir išsamesnis. Todėl ryšių su audito 

kompanijomis stiprinimas neišvengiamas komercinių bankų priežiūros perspektyvinėje raidoje. 

Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatyme nustatyti kredito unijų veiklos riziką ribojantys 

normatyvai, kuriuos privalo vykdyti visos Lietuvos kredito unijos. Normatyvų dydžius ir jų 

apskaičiavimo metodiką nustato Lietuvos bankas. Nustatyti šie veiklos riziką ribojantys normatyvai: 
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• Kapitalo pakankamumo normatyvas – kredito unijos perskaičiuoto kapitalo ir turto, 

įvertinto pagal riziką, santykis, ne mažesnis nei 13%. 

• Likvidumo normatyvas – kredito unijos likvidžiojo turto ir kredito unijos įsipareigojimų 

kiekvienu pareikalavimu santykis, ne mažesnis nei 30%. 

• Didžiausios atviros pozicijos užsienio valiuta normatyvas – bendrosios atviros valiutos 

pozicijos (išskyrus eurus) ir kredito unijos kapitalo santykis, ne didesnis kaip 25%, bei 

vienos valiutos (išskyrus eurus) atviros pozicijos ir kredito unijos kapitalo santykis, ne 

didesnis kaip 15% kredito unijos kapitalo. 

• Didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvas – paskolos suma vienam 

skolininkui neturi būti didesnė kaip 25% kredito unijos kapitalo. Didžiausios paskolos 

sumos vienam skolininkui normatyvą nuo 2010 m. sausio 1 d. privalo vykdyti tos kredito 

unijos, kurių perskaičiuotas kapitalas didesnis kaip 2 mln. litų. 

• Didelių paskolų normatyvas – kredito unijos suteiktų didelių paskolų bendroji suma 

neturi būti didesnė kaip 300% kredito unijos kapitalo. Didelių paskolų normatyvą nuo 

2010 m. sausio 1 d. privalo vykdyti tos kredito unijos, kurių perskaičiuotas kapitalas 

didesnis kaip 2 mln. litų. 

Komercinių bankų dokumentinė priežiūra. Komerciniai bankai LB pateikia šias savo veiklos 

ataskaitas: 

• balansinę ataskaitą; 

• pelno (nuostolio); 

• banko kapitalo pakankamumo; 

• banko turto ir nuosavybės struktūrą pagal terminus; 

• paskolų, išduotų su banku susijusiems asmenims ataskaitą; 

• maksimalios paskolos vienam asmeniui ataskaitą; 

• subordinuotų paskolų ataskaitą; 

• valiutos užsienio bankuose ir terminuotų indėlių ataskaitą; tarpbankinių paskolų 

ataskaitą; 

• paskolų ir indėlių metų palūkanų normų ataskaitą; 

• privalomų atsargų skaičiavimą ir kitas ataskaitas. 
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Bankų veiklos ataskaitos turi būti patvirtintos per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos 

visuotiniame akcininkų susirinkime. Kiekvienais metais bankai privalo parengti bei iki einamųjų 

metų gegužės 1 d. išleisti atskiru leidiniu ir viešai paskelbti visą metinę ataskaitą, kurią sudaro:  

• balansas; 

• pelno (nuostolio) ataskaita; 

• pinigų srautų ataskaita; 

• paaiškinamasis raštas; 

• nepriklausomų auditorių išvados. 

Baselio III-ojo susitarimo įgyvendinimas turėtų prasidėti 2013 m. pradžioje. Šiuo reglamentu 

reikalaujama griežtesnių kapitalo reikalavimų, palyginti su ankstesniais teisės aktais. Be minimalaus 

I-ojo lygio kapitalo lygio padidinimo, taip pat bus reikalaujama papildomo kapitalo apsaugos buferio 

ir anticiklinio buferio. Siekiant išvengti apribojimų akcijų dividendams, reikalaujamas 2,5 proc. 

punktų kapitalo išsaugojimo buferis virš minimalaus lygio. Be to, papildomai atsiras reikalavimas 

anticiklinio kapitalo buferio, kuris svyruos nuo 0 iki 2,5 proc. punkto, priklausomai nuo to, kaip 

kreditavimo apimčių augimas būtų susijęs su BVP augimu. 

Mikropriežiūra, padedanti atskiro banko lygmenyje didinti atsparumą šokams, įvyksiantiems 

ateityje. Mikropriežiūros priemonės, t.y. Baselio III reikalavimai banko kapitalui: 

1. Kiti kapitalo pakankamumo rodikliai: 

• Minimalaus bendrojo nuosavo kapitalo rodiklis (angl. minimum common equity 

capital ratio). Minimalus bendrojo nuosavo kapitalo rodiklis turėtų padidėti nuo 3,5% 

2013 m. iki 4,5% 2015 m. Šiuo metu galiojantis Baselio II reikalavimas 2%131. 

• Kapitalo atsarga (angl. conservation buffer). Nuo 2016 m. turėtų laipsniškai įsigalioti 

reikalavimas dėl papildomo kapitalo buferio (angl. capital conservation buffer), 

sudarančio 2,5% (2019 m.) pagal riziką įvertinto turto vertės. Šis kapitalo atsargos 

buferis bankams turėtų padėti atlaikyti ateityje kilsiančias krizes. Planuojama, kad 

bendras banko kapitalo pakankamumo reikalavimas nuo 2019 m. sudarys 10,5%. 

• Minimalaus I-ojo lygio kapitalo rodiklis. Minimalus I-ojo lygio kapitalas – nuo 4,5% 

2013 m. iki 6% 2015 m. 

• Minimalus bendras kapitalo rodiklis (angl. minimum common capital ratio). 

Kapitalo poreikių direktyva yra tarptautinių kapitalo standartų, dėl kurių susitarė Baselio 

bankininkystės priežiūros institucijų komitetas, Europos Sąjungos versija. Paskutinis šių standartų 

131 Lietuvos bankas reikalavimų nėra nustatęs. 
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taisyklių rinkinys – Baselio III – tapo ketvirtosios Kapitalo poreikių direktyvos (EurActiv 20/07/11) 

išdava. Pagal Kapitalo poreikio direktyvą Europos Komisija prašys kreditorių padidinti pagrindinio 

kapitalo apimtį, kurią jie privalo turėti siekdami atitolinti bankrotą nuo 2% iki 7% savo turto.  

 

42 lentelė. Baselio III reforma palyginti su Baselio II 
  Bendras nuosavas kapitalas I lygio kapitalas Bendras kapitalas 

Minimalus Kapitalo 
atsarga 

Reikalau-
jamas 

Minimalus Reikalau-
jamas 

Minimalus Reikalau-
jamas 

Baselio 
II 

2%     4%   8%   

Baselio 
III 

4,5% 2,5% 7% 6% 8,5% 8% 10,5% 

Šaltinis: Misevičius, A. Bazelis III – įgyvendinimas ir veikimas Lietuvoje. Lietuvos bankas, 2011. 

 

2. Kapitalo kokybės stiprinimas: 

• I-ojo lygio kapitalą sudarys nuosavų lėšų elementai, užtikrinantys nuostolių 

absorbavimą ir mokumo palaikymą;  

• II-ojo lygio kapitalą sudarys nuosavų ir skolintų lėšų elementai, užtikrinantys 

nuostolių sumažinimą banko nemokumo ir likvidacijos atvejais. 

• III-ojo lygio kapitalo, skirto prekybinės knygos rizikai padengti, panaikinimas 

3. Griežtesnis turto rizikos vertinimas: 

• Griežtesni reikalavimai prekybinės knygos pozicijų vertinimui; 

• Griežtesni reikalavimai pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų vertinimui; 

• Griežtesnis sandorio šalies vertinimas nebiržinių išvestinių finansinių priemonių ir 

atpirkimo sandorių pozicijų atveju.  

 

Finansų institucijų makropriežiūra skirta viso bankų sektoriaus sisteminei rizikai valdyti ir jos 

poveikiui mažinti. Pagrindinės makropriežiūros priemonės: 

• Svertinis rodiklis. Svertinis rodiklis – nauja papildoma banko kapitalo įvertinimo 

charakteristika, rodanti bendrą banko I-ojo lygio kapitalo ir turto bei nebalansinių 

straipsnių santykį, išreikštą procentais. Nuo 2013 m. ES kredito įstaigos pradės teikti 

duomenis priežiūros institucijoms apie šio rodiklio dydį solo ar konsoliduotu 

pagrindu. Po 2016 m. svertinis rodiklis gali tapti privalomu priežiūriniu rodikliu, 

kurio dydis ir galutinė skaičiavimo tvarka bus nustatyti vėliau. 
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• Anticiklinė kapitalo atsarga132. Vienas iš dabartinio rizika grindžiamo minimalaus 

kapitalo poreikio bruožų yra tai, kad kapitalo poreikiai per ekonominį ciklą kinta. 

Išpūstas kredito augimas dažnai virsta turto kainų burbulais, kurie gali neigiamai 

paveikti finansų stabilumą ir ekonomikos rezultatus apskritai. Balansų neatitikimai 

dėl pernelyg didelio nefinansinio privataus sektoriaus kredito gavėjų, kurių rizika 

neapdrausta, skolinimosi užsienio valiuta gali dar labiau padidinti pažeidžiamumą, 

kilus išorės finansų ir realiosios ekonomikos sukrėtimams. Šis pažeidžiamumas gali 

būti ypač didelis, jei kredito augimas susitelkia nekilnojamojo turto sektoriuje. Per 

didelė bankų skolinimo koncentracija nekilnojamojo turto rinkoje gali paskatinti 

burbulo susidarymą, nes didėjanti nekilnojamojo turto paklausa stimuliuoja kainų 

augimą, kuris savo ruožtu skatina teikti daugiau kreditų, nes didėja užstatų vertė ir 

auga paklausa, tikintis, kad turto kainos ir toliau didės. Jei skolinimas finansuojamas 

iš kapitalo įplaukų, šalies įsiskolinimas užsienio valiuta didėja, o veiklos potencialas – 

beveik ne. Ankstesnė Airijos, Ispanijos ir Baltijos šalių patirtis neseniai buvusios 

finansų krizės metu rodo, kad šio savaime stiprėjančio grįžtamojo ryšio ciklo 

pasisukimas priešinga kryptimi gali turėti rimtų pasekmių makroekonomikos ir 

finansų stabilumui. Jeigu kredito įstaigos ir investicinės įmonės šio poreikio 

reikalavimus gali įvykdyti, akivaizdžių reglamentavimo apribojimų dėl rizikos, kurią 

jos gali prisiimti, taigi, dėl finansinio sverto, nėra. Faktas, kad nebuvo tokių 

apribojimų ir kapitalo poreikio reikalavimais nebuvo reaguojama į rizikos makrolygiu 

augimą, lėmė finansinį disbalansą, dėl kurio padidėjo su kreditu susiję nuostoliai, o 

ekonominiam ciklui pakitus, susiformavo žalinga įsiskolinimo mažinimo spiralė. 

• Papildomo kapitalo poreikio nustatymas sistemiškai svarbioms finansų institucijoms 

(bankams). 

• Kapitalo reikalavimai institucijoms, susijusiomis nebiržinėms išvestinėms 

priemonėms. 

• Testavimo nepalankiomis sąlygomis prielaidų griežtinimas; 

• Sisteminės rizikos vertinimas antrojo ramsčio priemonėmis. Rekomenduojama 

reikalauti, kad finansų įstaigos turėtų pakankamą kapitalą su skolinimu užsienio 

132 Procikliškas poveikis - tai toks poveikis, kuris atitinka ekonominio ciklo kryptį ir sustiprina jo padarinius. Ciklišką 
bankų skolinimo pobūdį lemia keletas tarpusavyje susijusių veiksnių, tarp jų - rinkos ir reglamentavimo 
nepakankamumas. 
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valiuta susijusiai rizikai, ypač rizikai, kylančiai iš netiesinio sąryšio tarp kredito ir 

rinkos rizikos, padengti. 

 

36 paveikslas. Baselio III reformos gairės 

 
Šaltinis: Misevičius, A. Bazelis III – įgyvendinimas ir veikimas Lietuvoje. Lietuvos bankas, 2011. 

 

Pagal šias taisykles, dėl kurių sutarė Baselio komitetas, bankai turės stipriai padidinti turimas 

kapitalo atsargas. 

Savaime suprantama, kas siekiant suteikti bankui patikimumo, vien stiprios kapitalo bazės 

nepakanka. Taip pat svarbu, kokia yra banko turto (investicijų) kokybė, kokio lygio yra banko 

vadyba, kiek yra apsaugota banko veikla ir jo turtas nuo išorinių sąlygų pasikeitimo. Priežiūros 

institucijos darbas yra vertinti finansų institucijas ir pagal galimybes joms padėti. Priežiūros 

institucija reitinguoja bankus taikydama CAMELS (angl. Capital, Assets, Management, Earnings, 

Liabilities and Sensitivity)133 reitingavimo sistemą atsižvelgdama į tokius veiksnius: 

C – kapitalo pakankamumas; 

A – valdomo turto kokybė; 

M – banko vadybos kokybė; 

E – banko veiklos pelnas; 

L – banko veiklos likvidumo lygis; 

S – banko veiklos jautrumas rinkos rizikai. 

Bankų priežiūros institucijos kiekvieno banko atitinkamam rodikliui priskiria balą skalėje nuo 1 

(geriausiai) iki 5 (blogiausiai). Jei bankas turi vidutiniškai mažiau nei 2 balus, laikoma, kad jis yra 

133 Panašiai taikoma reitingavimo sistema CARAMEL ir draudimo bendrovėms. 

Mikropriežiūra Makropriežiūra 

Nauji kapitalo 
rodikliai 

Kapitalo kokybės stiprinimas 
Svertinis rodiklis 

Anticiklinė 
kapitalo atsarga 

Sisteminės rizikos 
valdymas 

Kapitalo rodikliai = 
...............................................

Kapitalas  
Pagal riziką įvertintas turtas 

Patobulintas turto rizikos vertinimas: 
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gerai valdoma finansų institucija. Bankai, turintys didesnius už 3 balus, laikomi prasčiau nei 

patenkinamai valdomomis finansų institucijomis Taip ši sistema padeda priežiūros institucijai 

nustatyti bankus, kurių priežiūrai (galimai ir griežtesniems veiksmams) reikia papildomo dėmesio. 

 

Lietuvoje veikiantiems komerciniams bankams gali būti panaudotos tokios poveikio 

priemonės: 

• įspėti banką dėl jos veiklos trūkumų ir pažeidimų, nustatyti pašalinimo terminus; 

• skirti banko vadovams administracines nuobaudas; 

• laikinai ar visam laikui atšaukti banko filialo (skyriaus) veiklą; 

• reikalauti nušalinti ar nušalinti banko valdybos narius; 

• reikalauti sustabdyti ar sustabdyti banko tarybos nario įgaliojimus; 

• apriboti disponavimą sąskaitomis, esančiomis centriniame banke; 

• atšaukti banko licenciją ar laikinai sustabdyti jos galiojimą. 

 

Bankų likvidumui palaikyti ir reguliuoti taikomos šios pagrindinės priemonės: 

1) į sunkumus patekusių bankų subsidijavimas valstybės lėšomis; 

2) centrinių bankų pagalba paskolomis, siekiant padėti vykdyti įsipareigojimus 

indėlininkams; 

3) indėlių draudimas; 

4) privalomųjų atsargų taikymas; 

5) bankų paskolų restruktūrizavimas; 

6) įvairių likvidumo rodiklių naudojimas. 

Restruktūrizacija – neveiksnių paskolų portfelio išėmimas iš bankrutavusio banko ir perdavimas 

specialiai institucijai134. Vienas iš būdų restruktūrizuoti banką – išleisti VVP ir perduoti atitinkamam 

bankui, kuriame dažniausiai kaupiamas nelikvidus turtas. Bankų likvidumas atlieka šias pagrindines 

funkcijas: 

1) kreditų poreikio patenkinimo; 

2) indėlių grąžinimo. 

 

Mokėjimo įstaigų priežiūra. Mokėjimo įstaiga – mokėjimo paslaugas teikiantis ūkio subjektas, 

kuris nėra kredito ar elektroninių pinigų įstaiga, negali priimti indėlių ar kitų grąžintinų lėšų iš 

134 Tokia institucija Lietuvoje yra Turto bankas. 
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neprofesionalių rinkos dalyvių ir leisti elektroninių pinigų. Mokėjimo įstaigos, be mokėjimo 

paslaugų, turi teisę teikti glaudžiai su šiomis paslaugomis susijusias papildomas paslaugas, taip pat 

leidžiama joms vykdyti kitą su mokėjimo paslaugomis nesusijusią veiklą. Lietuvos bankas atlieka 

nuolatinę mokėjimo įstaigų teikiamų mokėjimo paslaugų ir glaudžiai su šiomis paslaugomis 

susijusių papildomų paslaugų dokumentinę priežiūrą, prireikus inspektuoja, rengia teisės aktus, 

reglamentuojančius mokėjimo įstaigų veiklos, rizikos valdymo, vidaus kontrolės ir kitus 

reikalavimus. Lietuvos bankas mokėjimo įstaigoms teikia metodinę pagalbą įgyvendinant įstatymų ir 

Lietuvos banko valdyboje priimtų teisės aktų, reglamentuojančių mokėjimo įstaigų veiklos, rizikos 

valdymo, vidaus kontrolės ir kitus reikalavimus, nuostatas. 

Mokėjimo įstaigoms, turinčioms mokėjimo įstaigos licenciją, nustatyti nuosavo kapitalo 

reikalavimai. Mokėjimo įstaiga privalo turėti minimalų nuosavą kapitalą, kuris negali būti mažesnis 

negu minimalaus nuosavo kapitalo reikalavimas, nustatytas atsižvelgiant į teikiamų mokėjimo 

paslaugų rūšis. Mokėjimo įstaigos nuosavas kapitalas turi nuolat būti ne mažesnis už didesnį iš šių 

dydžių: 

• nustatytą minimalaus nuosavo kapitalo reikalavimą; 

• vienu iš Lietuvos banko valdybos priimtame teisės akte nustatytų metodų apskaičiuotą 

nuosavo kapitalo poreikį. 

Priežiūros institucija, remdamasi rizikos valdymo proceso, su rizika susijusių nuostolių 

duomenų rinkimo kokybės ir vidaus kontrolės sistemos įvertinimu, gali mokėjimo įstaigai nustatyti 

individualų nuosavo kapitalo dydį – iki 20% mažesnį arba didesnį už priežiūros institucijos teisės 

aktuose nustatytais metodais apskaičiuotą nuosavo kapitalo poreikį. 

Ir mokėjimo įstaigos, ir mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją turinčioms mokėjimo 

įstaigoms nustatyti gautų lėšų apsaugos reikalavimai. Mokėjimo įstaiga privalo apsaugoti iš 

mokėjimo paslaugų vartotojų arba iš kito mokėjimo paslaugų teikėjo gautas lėšas mokėjimo 

operacijoms vykdyti šiais būdais: atskirdama šias lėšas nuo kitų fizinių arba juridinių asmenų, kurie 

nėra mokėjimo paslaugų vartotojai, lėšų; apdrausdama šias lėšas draudimo sutartimi arba gaudama 

joms garantiją ar laidavimo raštą. 

 

Draudimo rinkos dalyvių priežiūra. Draudimo rinka yra atskira visos finansų rinkos, kurioje 

veikia bankai, dalis. Be to, įprastai draudimo įmonės pagal savo galimybes ir taisykles investuoja į 

tokį turtą, į kurį investuoja ir bankai. Draudikų ir draudimo tarpininkų priežiūros tikslas – užtikrinti 

draudimo sistemos patikimumą, veiksmingumą, saugumą ir stabilumą bei draudėjų, apdraustųjų, 

naudos gavėjų ir nukentėjusių trečiųjų asmenų (toliau – vartotojai) interesų ir teisių apsaugą. 
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Lietuvos bankas, vadovaudamasis Europos Sąjungos direktyvų reikalavimais, tarptautiniais 

standartais ir geriausia draudimo priežiūros praktika, vykdo draudimo rinkos dalyvių priežiūrą bei 

teisinį reglamentavimą. 

Lietuvos bankas kontroliuoja, ar draudikai ir draudimo tarpininkai vykdo teisės aktų, 

reglamentuojančių jų veiklą, reikalavimus bei licencijavimo sąlygas. Draudikų ir draudimo 

tarpininkų priežiūra vykdoma analizuojant jų finansinių ir statistinių ataskaitų duomenis bei kitą 

priežiūros institucijai pateikiamą informaciją (atliekant dokumentinę priežiūrą), taip pat 

inspektuojant įmones. 

Lietuvos bankas, kaip išankstinė neteisminė ginčų sprendimo institucija, nagrinėja vartotojų 

ir draudikų ginčus. Vartotojas, manantis, kad draudikas pažeidė jo sutartinių ar susijusių santykių 

teises ar teisėtus interesus ir siekdamas juos apginti, gali kreiptis į Lietuvos banką. Be to, Lietuvos 

bankas nagrinėja skundus dėl draudimo rinkos dalyvių veiklos, teikia draudimo rinkos dalyviams 

metodinę pagalbą. 

Aktyviai dalyvaudamas formuojant bei įgyvendinant valstybės draudimo ir draudimo 

priežiūros politiką ir siekdamas informuoti visuomenę apie pasikeitimus draudimo rinkoje, Lietuvos 

bankas nuolat analizuoja draudimo rinkos rodiklius ir prognozuoja jos vystymosi tendencijas. 

 

Draudikų priežiūra. Kadangi draudimo įmonės įprastai yra vieni iš svarbesnių finansų rinkų 

dalyvių, gali arba būti patronuojančios bankus arba būti jų patronuojamos, ir, be to, vartotojams siūlo 

panašius finansinius produktus, tai visas draudimo sektorius daro nemažą įtaką bankų sektoriui. 

Lietuvos bankas stebi draudimo įmonių, registruotų Lietuvos Respublikoje, finansinę būklę, 

kontroliuoja, kaip vykdomi techninių atidėjinių pakankamumo, jų padengimo turtu, mokumo 

atsargos, garantinio fondo, persidraudimo reikalavimai, vertina jų vidaus kontrolės ir rizikos 

valdymo sistemų veiksmingumą bei draudimo įmonių elgseną rinkoje vartotojų atžvilgiu. 

Kitų Europos Sąjungos valstybių narių draudimo įmonių filialų, įsteigtų Lietuvoje (toliau – 

filialai), finansinę priežiūrą vykdo atitinkamų valstybių narių, kuriose registruotos įmonės (filialų 

steigėjos), priežiūros institucijos. Lietuvos bankas, siekdamas disponuoti pakankama informacija 

apie šių įmonių finansinę būklę, bendradarbiauja su jas prižiūrinčiomis institucijomis, taip pat 

nagrinėja vartotojų ginčus su filialais ir skundus dėl jų veiklos bei vykdo elgsenos rinkoje vartotojų 

atžvilgiu priežiūrą. 

Draudikai privalo laikytis nustatytų viešai skelbiamos informacijos reikalavimų. Draudimo 

įmonės ar filialo interneto svetainėje privalo būti esminė informacija apie įmonę, finansinės 
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ataskaitos, draudimo produktų aprašymai, išmokų mokėjimo, skundų ir ginčų nagrinėjimo tvarkos, 

priklausomų draudimo tarpininkų sąrašai. 

 

Draudimo tarpininkų priežiūra. Nepriklausomi draudimo tarpininkai – draudimo brokerių įmonės 

– tarpininkaudami įsigyjant draudimo apsaugą atstovauja vartotojo interesams. Draudimo brokerių 

įmonės yra licencijuojamos Lietuvos banko ir privalo vykdyti šiai veiklai keliamus reikalavimus 

(kapitalo pakankamumo, profesinės civilinės atsakomybės draudimo, atskiros banko sąskaitos, 

vartotojų informavimo ir poreikių nustatymo). Lietuvos bankas taip pat rengia draudimo brokerių 

kvalifikacinius egzaminus – tik tokius egzaminus išlaikę bei Draudimo brokerių rūmų nariais tapę 

asmenys gali vykdyti draudimo brokerių veiklą. Priklausomų draudimo tarpininkų – draudimo 

agentų – veikla nėra licencijuojama, už jų veiklą tiesiogiai yra atsakingos draudimo įmonės, kurioms 

jie atstovauja. 

 

Finansinių priemonių rinkų priežiūra. Finansinių priemonių rinkos dalyviai – tai finansų maklerio 

įmonės, finansų patarėjo įmonės, valdymo įmonės, investicinės bendrovės, investicines paslaugas 

teikiantys bankai, reguliuojamos rinkos ir jų nariai, Lietuvos centrinis vertybinių popierių 

depozitoriumas bei sąskaitų tvarkytojai. Finansinių priemonių rinkos dalyvių priežiūros pagrindinis 

tikslas – užtikrinti, kad šalies finansų rinka veiktų sąžiningai, efektyviai ir skaidriai, mažinti rinkos 

sisteminę riziką, skatinti tvarią plėtrą ir užtikrinti investuotojų informavimą bei apsaugą. Lietuvos 

bankas išduoda licencijas ir leidimus Finansinių priemonių rinkos dalyviams, stabdo ir panaikina jų 

galiojimą bei stebi ir kontroliuoja, kad rinkos dalyviai veiktų stabiliai, būtų patikimai valdomi ir 

gebėtų vykdyti savo įsipareigojimus. Be to, Lietuvos bankas prižiūri, kad reguliuojamos rinkos 

dalyviai laikytųsi sąžiningos prekybos taisyklių, o investuotojai laiku gautų visą teisės aktuose 

nustatytą privalomą atskleisti informaciją. Kartu siekiama užtikrinti, kad, teikiant investicines 

paslaugas, su investuotojais būtų elgiamasi sąžiningai, teisingai ir profesionaliai, kad jie gautų visą 

reikalingą informaciją, leidžiančią priimti racionalius investicinius sprendimus. Siekdamas sudaryti 

kuo palankesnes sąlygas kapitalo rinkos plėtrai, Lietuvos bankas užtikrina reguliavimo kokybę ir 

teisinį aiškumą: teikia pasiūlymus dėl valstybės ekonominės politikos, skatinančios finansinių 

priemonių rinkų plėtrą, formavimo, skleidžia informaciją apie finansinių priemonių rinkų veikimo 

principus ir imasi kitų priemonių Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymui ir 

kitiems su finansinių priemonių rinka susijusiems teisės aktams įgyvendinti. 
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IX.2. Šalies finansinis stabilumas ir sisteminė rizika 

 

Ekonomika yra nuolat veikiama didesnių ar mažesnių šokų, trukdančių įsivyrauti nuolatinei jos 

pusiausvyrai. Tokie šokai gali būti ir vidaus (pvz., staigus namų ūkių taupymo pokytis), ir išoriniai 

(pvz., naftos kainų didėjimas, palūkanų normų pokyčiai pasaulinėje finansų rinkoje). Kai kurie šokai 

nesukelia ilgalaikių pasekmių ir yra nesunkiai įveikiami, tačiau visuomet esama tikimybės, kad dalis 

jų nebus įveikti be tam tikrų pinigų ar mokesčių politikos pokyčių. Kita vertus, kiekvienas veikiantis 

bankas gali būti ir finansinės (sisteminės) krizės šaltiniu, ir auka. Be to, sisteminės rizikos plitimo 

kanalu tampa ir tarpbankinės mokėjimų ir atsiskaitymo sistemos. Šiuolaikinė daugumos šalių 

ekonominė struktūra yra tokia, kad iš esmės bet kokie struktūriniai pokyčiai vienaip ar kitaip daro 

įtaką finansų sektoriui, kuris yra svarbiausia ir viena jautriausia ekonomikos sandaros dalis. 

Poreikis imtis priemonių finansiniam stabilumui palaikyti yra pagrįstas prielaida, kad finansų 

rinkos ne visada jį užtikrina, t.y. jos gali veikti neefektyviai. Kita vertus, žinoma ir tai, kad nemažai 

finansų krizių kilo būtent dėl finansų rinkų reguliavimo priemonių (bazinių palūkanų normų 

nustatymas, investavimo ar kreditavimo apribojimai ir pan.) neefektyvaus taikymo. Vadinasi, 

mažinant finansų rinkų ydų poveikį, svarbu nesukurti papildomų finansų rinkų iškraipymų. Poreikis 

imtis priemonių finansiniam stabilumui užtikrinti turėtų būti grindžiamas sąnaudų ir naudos 

palyginimu, t.y. jis gali būti pateisinamas tik tuo atveju, jeigu taikomų priemonių neigiamas poveikis 

ilgalaikiam ekonomikos augimui (alternatyviosios reguliavimo sąnaudos) yra mažesnis negu 

nuostolis, galimas patirti įvykus finansų krizei. 1880 – 1997 m. įvykusių finansų krizių nuostolis 

kiekvienos šalies ekonomikai vidutiniškai sudaro apie 9% BVP. Tačiau nustatyti, kiek dėl per 

didelio finansų rinkų suvaržymo nesukuriama BVP, kur kas sudėtingiau. Pavyzdžiui, palūkanų 

normų pokyčių įtaką galima apskaičiuoti netiesiogiai, taikant nuostolių minimizavimo funkciją135, 

tačiau tokios priemonės galimiems finansų krizių nuostoliams apskaičiuoti netinka. Taigi finansų 

sistema gali atrodyti stabili, bet veikti neefektyviai. Joje gali „kauptis“ rizika. Paprasčiausias rizikos 

„kaupimosi“ pavyzdys – bankų konkurencija teikiant paskolas didžiausios rizikos klientams. Tokie 

klientai jautriausiai reaguoja į ekonominius šokus: dėl jų nemokumo visa finansų sistema gali patirti 

didelių nuostolių. Siekiu išvengti tokių nuostolių ir galima paaiškinti centrinių bankų ar kitų 

priežiūros institucijų aktyvumą reguliuojant finansų rinkas. Centriniai bankai siekia finansų sistemos 

stabilumo – tokios finansų sistemos būklės, kai ji yra pajėgi sklandžiai atlikti tris pagrindines 

funkcijas: 

135 Išsamiau apie tai žr. Svensson, L.E.O. Inflation Targeting as a Monetary Tightening. – Economic Journal 43(3), p. 
607 – 654, 1998. 
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• perskirstyti kapitalo išteklius laiko ir vietos atžvilgiu; 

• tinkamai įvertinti galimą riziką; 

• atlaikyti išorės bei vidaus šokus. 

Pastaraisiais metais finansų sistemos stabilumo problemos pelnė ypatingą ir finansų rinkų 

dalyvių, ir visuomenės dėmesį. Dar nespėjus pamiršti 1997–1998 m. finansų krizių (Singapūro, Pietų 

Korėjos, Taivanio, Malaizijos, Filipinų, Tailando, Indonezijos), 2001 m. finansų rinkas sukrėtė nauji 

skandalai. Tuomet ir imtas kelti klausimas, ką finansų rinkas prižiūrinčios institucijos galėtų 

padaryti, kad ateityje tokių krizių būtų išvengta ar bent jau jos turėtų mažiau neigiamų pasekmių. 

2007 m. JAV kilusi hipotekos paskolų didesnės rizikos skolininkams rinkos krizė mokslininkų ir 

politikų diskusijas šia tema dar labiau suaktyvino. 

Iki šiol vyravęs centrinių bankų požiūris į pinigų politiką ir finansų sistemos stabilumo 

užtikrinimą rodo, kad pirmenybė daugiausia buvo teikiama kainų, o ne finansų sistemos stabilumo 

tikslui.136 Skeptiškas ekonominės politikos vykdytojų požiūris į būtinybę reaguoti atsiradus finansų 

rinkos sutrikimo požymių grindžiamas argumentais, kad susidarančius kainų burbulus ir jų mastą 

sunku numatyti (ir nežinia, ar centrinis bankas turi daugiau pranašumų nei rinkos dalyviai), neaišku, 

kokia gali būti finansų rinkos reakcija į centrinio banko sprendimą keisti palūkanų normas dėl kainų 

burbulų susidarymo. Nors teoriniu lygmeniu pasiekta didelė pažanga analizuojant finansų krizių 

priežastis, teisinėmis normomis ar priemonėmis finansų sistemos stabilumo užtikrinimo funkcijos 

vykdytojas daugelyje šalių nėra nustatytas. Todėl taikoma nevienoda praktika: vienose šalyse tokia 

funkcija nepriskiriama nė vienai konkrečiai institucijai, kitose šalyse finansų sistemos stabilumo 

užtikrinimas laikomas centrinio banko prerogatyva, kai kuriose – finansų rinkos priežiūros institucijų 

funkcija. 

Finansų sistemos stabilumo tema pastaruoju metu vis dažniau iškyla bankininkams, 

ekonomistams ir finansų rinkų dalyviams svarstant šalies centrinio banko vaidmens, jo tikslų ir 

vykdomos politikos klausimus. Dažniausiai finansų sistemos stabilumas ir jo užtikrinimas siejamas 

su globalios finansų krizės grėsme, o šiaip kur kas daugiau dėmesio skiriama pagrindiniam centrinio 

banko vykdomos pinigų politikos tikslui – kainų stabilumui. Vis dėlto centrinių bankų veikla rodo, 

kad finansų sistemos stabilumo užtikrinimu rūpinamasi jau seniai. Bankų sistemos stabilumo, kurį 

galima laikyti finansų sistemos stabilumu siaurąja prasme, užtikrinimo funkcija centriniuose 

bankuose atsirado kartu su siekiu išsaugoti valiutos kurso arba nacionalinių pinigų vertės stabilumą. 

Bankų sistemos būkle centriniai bankai buvo susirūpinę jau XVII a. pabaigoje. 1720 m. Anglijos 

136 Išsamiau žr. Bernanke, Gertler 2001; Bernanke 2002; Greenspan 2002; Trichet 2005. 
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bankas, gelbėdamas šalies bankus po Pietų jūrų bendrovės akcijų kainų burbulo sprogimo, bene 

pirmasis atliko paskutinio skolintojo funkciją. 1828 m., sumažėjus palūkanų normoms, šalies finansų 

sistemą teko gelbėti Prancūzijos bankui. JAV Federalinė atsargų sistema 1913 m. irgi buvo įkurta ne 

kainų, bet finansų sistemos stabilumui užtikrinti. Tik 1977 m. jos įstatyme atsirado atskiras 

paragrafas apie pinigų politikos priemones137. 

Finansų krizės nėra tik pastarųjų dešimtmečių reiškinys: yra nustatyta, kad iki Antrojo 

pasaulinio karo įvyko 81 bankų ir valiutų krizė138. Iš jų didžiausia ir daugiausia neigiamų pasekmių 

turėjusia laikoma 1929–1933 m. JAV ištikusi Didžioji ekonominė krizė, dar vadinama Didžiąja 

depresija. XX a. trečiajame dešimtmetyje JAV plačiai diegtos naujos gamybos technologijos, 

finansinės inovacijos (pvz., vartojimo kreditas) paskatino vidaus paklausos didėjimą. Valiutos kursui 

esant fiksuotam (aukso standartas), iš pradžių didelio infliacinio spaudimo vidaus rinkoje nebuvo, 

tačiau ilgainiui, didėjant pinigų kiekiui, pakilo vertybinių popierių kainos ir galiausiai kainų burbulas 

sprogo. Staigus vertybinių popierių kainų sumažėjimas sukėlė viso ūkio recesiją, o tai turėjo įtakos 

ne tik JAV, bet ir daugelio kitų pasaulio šalių ekonomikoms ir jų raidai ateityje. Kad tokio masto 

krizės nebepasikartotų, iškart po Antrojo pasaulinio karo centriniai bankai, vadovaudamiesi tuo metu 

vyravusiu keinsistiniu modeliu, išplėtė savo požiūrį į rinkų reguliavimą ir numatė galimybes 

ekonomikos augimą ir užimtumo didėjimą derinti su kainų ir valiutos kurso stabilumo reikalavimu. 

Pokaris, kuriam būdingas spartus ekonomikos augimas, tam buvo ypač palankus. O ir vėliau vyravo 

palyginti ramus laikotarpis: nuo 1945 iki 1971 m. išsivysčiusiose ir kylančios rinkos šalyse įvyko tik 

viena bankų ir 38 valiutų krizės. Tačiau 1973 m. šis sąlyginio bankų veiklos ir valiutos kursų 

stabilumo laikotarpis baigėsi Bretton Woods sistemos žlugimu. Nuo 1973 iki 1979 m. iš viso įvyko 

140 bankų ir valiutų krizių. Situacija nepasikeitė ir XX a. 9-ajame dešimtmetyje: sumažėjus žaliavų 

kainoms, padidėjo daugelio besivystančių šalių įsiskolinimas, pablogėjo eksporto sąlygos, o tai 

sukėlė naujas finansų krizes. Išskirtinis šio ir vėlesnių laikotarpių bruožas – privačių investuotojų, 

ypač institucinių, vaidmens padidėjimas. Spekuliacinių strategijų taikymas parodė, kad instituciniai 

investuotojai dažniau nei centriniai bankai lemia padėtį finansų rinkoje, todėl be glaudesnio 

valstybių bendradarbiavimo ir ekonominės politikos koordinavimo valdyti finansų krizes būtų 

sunku. Visa tai ne tik sudarė sąlygas atsirasti naujoms teorinėms finansų krizių valdymo įžvalgoms, 

bet ir paskatino diskutuoti ir priimti praktinius susitarimus tarptautinės finansų sistemos kūrimo ir 

137 Žr. Federal Reserve Act. Dispersed throughout 12 USC; ch. 6, 38 Stat. 251 (December 23, 1913): http://www. 
federalreserve. gov/generalinfo/fract. 
138 Išsamiau žr. Bordo M., Eichengreen B. Crises Now and Then: What Lessons from the Last Era of Financial 
Globalization? NBER Working Paper 8716, 2002. 

 326 

                                                 



reguliavimo klausimais (Plaza susitarimas139, Washingtono konsensusas140, Baselio susitarimas dėl 

kapitalo ir kt.). 

Praėjusio amžiaus paskutiniu dešimtmečiu vyko tolesnė kapitalo judėjimo liberalizacija, 

kartu – modernių technologijų plėtra, buvo panaikinti fiksuotieji valiutos kursai, toliau buvo 

mažinami reikalavimai finansinėms institucijoms, dėmesys sutelktas į ilgalaikį kainų stabilumą 

lemiančią politiką. Finansų krizių nepavyko išvengti ir šiuo laikotarpiu. XX a. devintajame 

dešimtmetyje nekilnojamojo turto kainos Japonijoje pakilo tiek, kad vienu metu keletas hektarų 

Imperijos rūmų ploto Tokijuje buvo verti daugiau nei visi apgyvendinti sklypai Kalifornijoje141. 

Japonijos bankas negalėjo taikyti pinigų politikos priemonių, nes vartotojų kainų indekso pagrindu 

apskaičiuota infliacija buvo žema. Jeigu šalies centrinis bankas būtų atsižvelgęs į tai, kokį poveikį 

turto kainų burbulo sprogimas turėtų vartojimo išlaidoms, jis būtų gerokai anksčiau sumažinęs 

palūkanų normas ir taip padėjęs išvengti ilgalaikio ekonomikos sąstingio. 

Praėjusio amžiaus paskutinio dešimtmečio finansų krizes Azijos ir Lotynų Amerikos šalyse 

iš esmės lėmė valiutų kurso (visiškai arba iš dalies fiksuoto) nesuderinamumas su vidaus vartojimo 

išlaidų didėjimu, perinvestavimu į kai kuriuos kitus ūkio sektorius. Vartojimo išlaidos buvo 

finansuojamos skolinantis užsienio valiuta užsienio rinkose. Nei vietos, nei užsienio investuotojai 

neįvertino valiutos kurso rizikos. Japonijos ekonomikos nuosmukis, Skandinavijos šalių ekonomikos 

krizės, Valiutų kurso mechanizmo žlugimas Europos šalyse, 1997 m. Azijos šalių ir 1998 m. Rusijos 

finansų krizės, investicinio fondo Long-Term Capital Management atvejis parodė, kad „padidinus 

finansų rinkų lokomotyvų greičio limitą nebuvo sutvarkyti bėgiai“. Tačiau įvykusių finansų krizių 

pasekmės nebuvo ilgalaikės: šalių ekonomika sparčiai augo, o finansų rinkų plėtrą skatino ypač 

efektyvus informacinių technologijų taikymas. Dėl to 2001–2002 m. smarkiai sumažėjo 

informacinių technologijų bendrovių akcijų kainos, tačiau sisteminių krizių nei JAV, nei Europos 

šalyse nekilo. 

2007 m. viduryje JAV įvykusi hipotekos paskolų didesnės rizikos skolininkams rinkos krizė 

yra siejama su užsitęsusiu mažų palūkanų normų laikotarpiu. Federalinių atsargų sistema, siekdama 

139 1985 m. rugsėjo 22 d. JAV, Japonija, Vakarų Vokietija, Didžioji Britanija ir Prancūzija sudarė „Plaza“ susitarimą 
(taip pavadintą, nes buvo pasirašytas New Yorko „Plaza“ viešbutyje), kitaip dar vadinamas JAV dolerio devalvacijos 
sutartimi, kuriame numatyta, kad susitarime dalyvavusių šalių centrinių bankų intervencijomis dolerio kursas būtų 
pradėtas smukdyti jenos ir markės atžvilgiu, kad būtų sprendžiama menko JAV augimo ir prekybos deficito su Japonija 
ir Vakarų Vokietija problema. Susitarimas buvo paviešintas rinkoms. 1987 m. doleris buvo taip žemai nukritęs, kad G7 
finansų ministrai Louvre‘o sutartimi jau jį gelbėjo. 
140 Pagrindinė „Washingtono konsensuso“ (neoliberalizmo - ekonominių reformų paketas siūlomas JAV krizių ištiktoms 
šalims) idėja – nuoroda valstybės valdymo institucijoms: „liberalizuok“, „privatizuok“, mažink (mokesčius), „pasitrauk“ 
ir „susitrauk“ ilgą laiką buvo moderniausia ekonominės minties kryptis ir JAV, ir Jungtinėje Karalystėje. Išsamiau 
galima paskaityti, pvz., Stiglitz, J.E. Making Globalisation Work, New York, 2006. 
141 Kindleberger Ch. Manias, Panics and Crashes. New York: Basic Books, 1978, 2005. 
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išvengti ilgalaikės ūkio recesijos, iškart po „dot.com“ burbulo sprogimo ėmė mažinti palūkanų 

normas. Tačiau JAV ekonomika atsigavo anksčiau, nei tikėtasi, o nedidelės palūkanų normos padėjo 

susidaryti nekilnojamojo turto kainų burbulams, skatino namų ūkius skolintis ir vartoti. 

Besiskolinantys bankų klientai nesugebėjo tinkamai įvertinti tos aplinkybės, kad palūkanų normos 

turės didėti. Federalinių atsargų sistemai iškilo problema: nedidinti palūkanų normų tiek, kiek reikia 

kainų stabilumui užtikrinti, ir taip išvengti skolininkų nemokumo, ar jas didinti ir nemokių 

skolininkų problemą leisti išspręsti pačioms finansų rinkoms. Taigi finansų sistemos stabilumo ir 

kainų stabilumo tikslams pasiekti buvo reikalingi priešingi šalies centrinio banko veiksmai. Paminėti 

atvejai – tai tik nedidelė visų pasaulyje neseniai įvykusių finansų krizių dalis, tačiau būtent jų metu 

ar joms pasibaigus suaktyvėdavo politikų ir mokslininkų diskusijos apie būtinybę didinti (arba 

mažinti) centrinių bankų vykdomos pinigų politikos aktyvumą, jų nepriklausomumą ir diskrecijos 

teisę, tarptautinio bendradarbiavimo svarbą. Kartu buvo plėtojamos ir krizių priežastis aiškinančios 

teorijos. 

Tarpukario laikotarpiu finansų sistemos nestabilumas buvo siejamas su verslo ciklu142. Buvo 

teigiama, kad bankų ir jų skolininkų finansinę padėtį lemia per didelis skolinimasis, investicijų 

bumas, perprodukcija ir ekonominės politikos pokyčiai. Bankų griūtis sukelia mokumo problemos: 

daugėjant nemokių klientų, bankai nebegali vykdyti savo įsipareigojimų indėlininkams. Numatyti, 

kada verslo ciklas pasikeis, nėra lengva, todėl vyriausybės griežtai kontroliuodavo finansinių 

institucijų veiklą. Finansų krizės buvo siejamos su tokios pinigų politikos įgyvendinimu, kai 

nesilaikoma „auksinės taisyklės“, kad pinigų kiekio didėjimas atitiktų ekonomikos augimą ir pinigų 

apyvartumą; tokiu atveju didėja neapibrėžtumas, vadinasi, ir verslo rizika. „Auksinė taisyklė“ 

apibrėžiama lygtimi143 

ttt VMY logloglog += ;      (32) 
čia: Yt – BVP; Mt – pinigų kiekis; Vt – pinigų apyvartumas. 

Nagrinėjant pinigų iliuzijos reiškinį, kai investuotojai realiąsias pajamas diskontuoja 

nominaliosiomis palūkanų normomis, iškelta hipotezė, kad ilgą laiką vyraujant mažoms palūkanų 

normoms turto rinkoje gali susidaryti kainų burbulas144. Jeigu infliacija ir palūkanų normos 

nedidelės, investuotojams priimtina rizikos priemoka yra mažesnė ir vertybinių popierių rinka tampa 

pervertinta. Jeigu infliacija yra didelė, priešingai, investuotojai turto kainas vertina taikydami 

142 Apie tai išsamiai rašoma Fisher I. Booms and Depressions. New York: Adelphi Company, 1932, Mitchell W. 
Business Cycles and Their Causes. Berkeley: University of California Press, 1941. 
143 Išsamiau apie tai rašoma Friedman M., Schwartz A. A Monetary History of the United States, 1863–1960. Princeton, 
Princeton University Press, 1963. 
144 Išsamiau žr. Modigliani F., Cohn R. Inflation, Rational Valuation, and the Market. – Financial Analysts Journal 35, p. 
24–44, 1979. 
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didesnę realiąją diskonto normą, neįvertina nominaliųjų pajamų didėjimo veiksnio ir turto vertę 

nustato mažesnę. Todėl rinkoje įsivyrauja pesimistinės nuotaikos, turto kainos sumažėja. 

XX a. aštuntajame dešimtmetyje ekonomikos mokslui pasipildžius asimetrinės informacijos, 

moralinės rizikos, riboto racionalumo, elgsenos teorijomis, finansų krizių tyrimai įgavo naują kryptį. 

Išpopuliarėjo likvidumo krizės teorijos, finansų institucijų veiklos sutrikimus aiškinančios ta 

aplinkybe, kad indėlininkų ir kitų skolintojų elgesį sunku prognozuoti. Be to, tyrinėjant finansų 

krizes taip pat yra nustatyta neracionalaus finansų rinkų dalyvių elgesio, sietino su trumparegiškumu, 

informacijos gavimo ir jos apdorojimo sunkumais, jos brangumu, taip pat minios elgsenos ir pinigų 

iliuzijos reiškinio svarba. Kita vertus, centrinis bankas, galėdamas nustatyti, kiek turto kaina nukrypo 

nuo jo fundamentaliosios vertės, turėtų į tai atsižvelgti priimdamas pinigų politikos sprendimus145. 

Dar yra pastebėta, kad turto kainų burbulai santykines kainas gali iškreipti kur kas labiau nei 

infliacija146. Tokiu atveju centrinio banko įsikišimas padidina visuomenės gerovę, nes sudaro sąlygas 

išvengti neefektyvaus išteklių panaudojimo (pvz., perinvestavimo). 

Finansų krizes aiškinančias teorijas galima suskirstyti pagal tai, ar finansų krizė aiškinama 

vidinėmis, ar išorinėmis priežastimis: 

• teorijos, finansų krizes aiškinančios vidinėmis priežastimis, jas sieja su nepakankama 

finansinių institucijų priežiūra, apgaulėmis, perinvestavimu, pernelyg optimistiniais 

lūkesčiais, per didele konkurencija, finansinėmis inovacijomis ir pan.; 

• finansų krizes siejant su išorinėmis priežastimis, nurodomos tokios priežastys, kaip 

spekuliaciniai kapitalo srautai, fiksuotasis valiutos kursas, skolinimosi tarptautinėse 

rinkose sunkumai. 

Kiekviena finansų krizė yra sukeliama skirtingų priežasčių, todėl universalią, visas jas galinčią 

paaiškinti teoriją sukurti gana sudėtinga. 

Kadangi bankų sistema yra svarbi kiekvienos šalies ekonomikos plėtrai, todėl, ypač po 

masiškų bankų bankrotų, papildomai rūpinamasi bankų saugumu. Imamasi priemonių, kad būtų 

išvengta bankų bankrotų, nes bent vieno banko žlugimas mažina pasitikėjimą visa bankų sistema. 

Patekusį į sunkumus banką bandoma gelbėti, atgaivinti, o jei tai neįmanoma, tai siekiama 

minimizuoti nuostolius. Patikima ir saugi finansų sistema yra svarbus veiksnys, užtikrinantis 

ilgalaikį ir tvarų ekonomikos augimą. Be kainų stabilumo, pinigų politikos nuosaikumo palaikymo 

vienas iš centrinių bankų tikslų yra ir patikimo ir veiksmingo mokėjimo ir vertybinių popierių 

145 Išsamiau žr. Cecchetti S., Genberg H., Lipsky J., Wadhwani S. Asset Prices and Central Bank Policy. London: CEPR 
Discussion Papers, 2000. 
146 Išsamiau žr. Gilchrist S., Saito M. Expectations, Asset Prices, and Monetary Policy: the Role of Learning. NBER 
Working Paper 12442, 2006. 
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atsiskaitymo sistemų bei visos šalies finansų sistemos veikimo palaikymas. Siekiama, kad kredito 

institucijos veiktų konkurencingoje, bet stabilioje aplinkoje. Taip stiprinamas ne tik atskirų kredito 

įstaigų, bet ir visos šalies finansų sistemos atsparumas vidaus ir išorės ekonomikos sukrėtimams, 

užtikrinamas veiksmingas ribotų finansinių išteklių paskirstymas. Dažnai centriniai bankai prižiūri 

kredito institucijas ir mokėjimo sistemas, vertina galimas grėsmes efektyviai ir nenutrūkstamai 

kredito institucijų veiklai, atlieka finansų rinkos dalyvių apklausas, renka ir analizuoja statistinę bei 

kitokią informaciją. 

Integracija, inovacijos ir finansų sistemos struktūros sudėtingumas – tai bruožai, kuriais 

pasižymi šiandieninė finansų sistema. Tai leidžia efektyviau perskirstyti finansinius išteklius ir 

valdyti kylančias rizikas, tačiau tuo pat metu didina finansų sistemos jautrumą sisteminiams 

sukrėtimams. Finansų sistemos krizės sutrikdo sklandžią mokėjimų sistemų veiklą, mažina įmonių 

galimybes finansuoti investicinius projektus ir gali sukelti nepasitikėjimą finansų institucijomis. Dėl 

šios priežasties finansų sistemos krizių prevencija ir valdymas yra neatsiejamos šiuolaikinio 

centrinio banko funkcijos. Priežiūros institucijos prevenciniai krizių valdymo darbai apima 

komercinių bankų priežiūrą, bankų sistemos veiklos analizę, galimų išorės ir vidaus sukrėtimų 

finansinei sistemai nustatymą, jų poveikio pavienėms finansų institucijoms ir visai finansų sistemai 

vertinimą, taip pat mokėjimų sistemos tobulinimą, priežiūrą ir testavimą nepalankiomis sąlygomis. 

Užsienio šalių patirtis rodo, kad problemų finansų sektoriuje gali atsirasti netikėtai ir labai greitai 

plisti. Krizės plitimo sparta priklauso nuo bankų ir kitų finansų institucijų tarpusavio priklausomybės 

lygio: kuo jis didesnis, tuo didesnė sisteminės krizės tikimybė. Siekiant sumažinti krizių poveikį, 

svarbu laiku nustatyti krizių kilmės priežastis, numatyti jų eigą bei galimus padarinius (žr. 37 

paveikslą). 
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37 paveikslas. Finansų krizės plitimas šalyje 

 
Šaltinis: Lietuvos bankas 

 

Be minėtų finansinės rizikos rūšių vertinant viso bankų sektoriaus finansinį stabilumą prisideda 

kitokio pobūdžio rizikos. Bendras visų finansinės rizikos rūšių sąrašas, kuris turi pastebimą poveikį 

šalies finansiniam stabilumui, yra: 

• Kredito rizika, t.y. rizika, atsirandanti dėl skolininko nesugebėjimo įvykdyti prisiimtų 

finansinių įsipareigojimų (žr. II skyrių). 

• Likvidumo rizika, t.y. rizika, kad finansų institucija negalės laiku vykdyti einamųjų 

įsipareigojimų dėl likvidžių lėšų trūkumo. Likvidumo rizika kyla ir tuo atveju, jei 

nepavyksta parduoti turimo finansinio turto rinkos kaina dėl mažo rinkos aktyvumo (žr. 

III skyrių). 

Finansų 
institucijos 
 

Makroekonominiai 
pokyčiai šalyje 

 

Namų ūkiai 
ir įmonės 
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• Rinkos rizika, t.y. rizika, kad turimo finansinio turto (įsipareigojimų) vertė sumažės 

(padidės) dėl pokyčių akcijų, skolos vertybinių popierių, valiutų ir žaliavų rinkose (žr. IV 

skyrių). 

• Operacinė rizika, t.y. nuostolio rizika, atsirandanti dėl netinkamo vidinių procesų ar 

sistemų veikimo, darbuotojų klaidų ir kitų su banko veikla susijusių veiksnių (žr. V 

skyrių). 

• Reputacijos rizika, t.y. rizika, susijusi su kitų rinkos dalyvių pasitikėjimu finansų 

institucija. Suprastėjusi finansų institucijos reputacija gali labai pabloginti jos pelningumą 

ir mažinti įmonės rinkos vertę. (taip pat žr. I.3, II.2, II.4, III.4, V.1 poskyrius). 

• Sisteminė rizika, t.y. rizika, kad nepalankūs veiksniai keliose finansų institucijose dėl 

tarpusavio sąsajų gali paveikti ir kitas sistemos mastu svarbias finansų institucijas. Banko 

keliamos sisteminės rizikos lygis nustatomas pagal banko turtą; paskolas rezidentams, 

išskyrus paskolas kredito ir finansų institucijoms; rezidentų indėlius, išskyrus kredito ir 

finansų institucijų indėlius. Banko turtas, paskolos ir indėliai yra bendrai priimti banko 

veiklos masto rodikliai. Ši rizika tampa aktuali ir tuo atveju, kai kelios finansų institucijos 

nusprendžia jungtis arba viena finansų institucija įsigyja kitą finansų instituciją. Jei 

besijungiančios finansų institucijos atitinka sisteminės rizikos normatyvus, priežiūros 

institucija dar gali patikrinti tokius besijungiančių įstaigų veiklos aspektus: 

a) susijungimo ekonominį pagrįstumą ir į tai, kaip bankai papildo vienas kitą; 

b) poveikį kitoms finansų rinkoms; 

c) besijungiančių bankų finansinę būklę, sugebėjimą konkuruoti rinkoje ir vykdyti 

veiklos riziką ribojančius normatyvus; 

d) konkurencijos bankų sektoriuje pobūdį; 

e) besijungiančių bankų turto apimtį ir galimą masto ekonomijos efektą; 

f) paskolų konkrečioms ūkio šakoms ir gyventojų indėlių koncentraciją; 

g) ar susijungimas atitinka besijungiančių bankų verslo (veiklos) planuose numatytus 

tikslus; 

h) ar nepažeidžiami šalies nacionalinio saugumo interesai. 

 

Sisteminės rizikos valdymas reiškia agreguotą rizikų valdymą, t.y., kai kiekviena rizikos rūšis yra 

tinkamai valdoma visos bankų sistemos mastu, sisteminės rizikos tikimybė yra minimali. Vienas iš 

svarbiausių sisteminės rizikos valdymo aspektų – bankų koncentracijos lygio įvertinimas, kadangi 
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koncentracijos įtaka sisteminei rizikai ir konkurencijai finansų rinkoje yra ypač didelė. Sisteminės 

rizikos lygis nustatomas lyginant šiuos banko (bankų) rodiklius su atitinkamais viso bankų 

sektoriaus rodikliais. Siekdamas užtikrinti sklandžią finansų sistemos veiklą, centrinis bankas ir 

priežiūros institucija atlieka tokias funkcijas: 

• Rizikos vertinimas ir mažinimas. Stebimi šalies ir užsienio finansų sistemose kylančius 

rizikos veiksniai, analizuojama šalies bankų veikla, testavimo nepalankiomis sąlygomis 

metu vertinamas finansų institucijų ir namų ūkių gebėjimas atlaikyti nepalankius 

makroekonominės aplinkos sukrėtimus. 

• Rinkų analizė. Vykdomos reguliarios finansų rinkos dalyvių rizikos vertinimo 

apklausos, pateikiamos bankų skolinimo sąlygų pokyčių prognozės, stebimos būsto 

paskolas paėmusių namų ūkių galimybės vykdyti turimus įsipareigojimus ir analizuojami 

šalies įmonių veiklos rezultatai. 

• Likvidumo rizikos valdymas. Nuolat stebimas šalies komercinių bankų vykdomas 

likvidumo valdymo procesas. Bankai daug dėmesio skiria pinigų srautų prognozavimui, 

privalomųjų atsargų valdymui, įvertina likvidžių lėšų poreikį, situaciją tarpbankinėje 

rinkoje ir turimų finansavimosi šaltinių įvairovę. 

• Mokėjimo sistemų priežiūra. Centrinis bankas sistemos mastu yra svarbios mokėjimo 

sistemos operatorius. Mokėjimo sistema LITAS-RLS skirta realiu laiku vykdyti jos 

dalyvių inicijuotus mokėjimo nurodymus litais. Mokėjimo nurodymai vykdomi realiu 

laiku per Lietuvos banke atidarytas atsiskaitymų sąskaitas, todėl sistema leidžia jos 

dalyviams išvengti kredito rizikos. Likvidumą sistemoje LITAS-RLS užtikrina 

atsiskaitymams naudojamos kredito įstaigų Lietuvos banke laikomos privalomosios 

atsargos bei dienos ir vienos nakties atpirkimo sandoriai. Juos su sistemos dalyviais jų 

iniciatyva sudaro Lietuvos bankas. 

• Rinkos operacijos ir likvidumo pagalba. Lietuvos banko atliekamos pinigų rinkos 

operacijos, esant nepalankioms rinkos sąlygoms, leidžia finansų institucijoms suteikti 

trumpalaikę likvidumo pagalbą. Taip užtikrinamas visos finansų sistemos stabilumas. 

• Finansinio stabilumo stiprinimo priemonės. 2009 m. Lietuvos Respublikos Seimas, 

atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvoje reikšmingą finansų sektoriaus dalį sudaro bankų 

sektorius, šios sistemos tvarumui užtikrinti priėmė Lietuvos Respublikos finansinio 

tvarumo įstatymą. Įstatyme numatyta daug veiksmų, skirtų finansų sistemos stabilumui 

užtikrinti. 
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Pagrindiniai bankų sektoriaus finansinio stabilumo rodikliai: 

• Bankų sektoriaus kapitalo pakankamumo rodiklis (žr. I.3, poskyrį, VIII skyrių, (31) 

formulę). 

• Bankų sektoriaus likvidumo rodiklis (žr. III skyrių). 

• Vyriausybės 5 metų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių (CDS) 

palūkanų norma. Šis dydis parodo, kaip investuotojai vertina šalies riziką. 

• Bankų sektoriaus neveiksnių paskolų apimtis palyginti su visų paskolų portfelio apimtimi 

(žr. II.8 poskyrį). Tokių dydžių sugretinimas parodo, kokia yra šalyje veikiančių bankų 

išduotų paskolų portfelio kokybė. 

• Paskolų bendrąja verte portfelio pokytis per metus. Toks pokytis parodo šalies ūkyje 

susiformavusius lūkesčius dėl ateitis perspektyvų. 

• Bankų sektoriaus išduotų paskolų portfelio struktūros pokytis. Šis rodiklis parodo, kaip 

keičiasi skirtingų ūkio sektorių finansavimo poreikiai, paskolų būklė, skolininkų struktūra 

ir pan. pagal įvairius požymius. 

• Vidutinis nefinansinių įmonių finansinis svertas. Šiuo rodikliu parodoma, įmonių 

įsiskolinimo lygis; 

• Visų šalyje veikiančių bankų turto grąža (RoA). Šis rodiklis parodo, koks yra bankų 

sektoriaus efektyvumas. 

• Realioji palūkanų marža, kuria apibrėžiama, kokia yra bankui finansinė našta siekiant 

pritraukti kapitalą. 

• Visų šalyje veikiančių bankų valdomo turto vertės pokytis. 

• Visų šalyje veikiančių bankų paskolų ir indėlių santykis, kuris parodo, kiek bankų 

sektorius gali paskolas finansuoti šalyje surenkamomis lėšomis ir koks yra kapitalo 

poreikis iš išorės siekiant patenkinti paskolų paklausą. 

• Būsto kainų pokytis per metus. Kadangi būsto paskolų portfelis bendrajame bankų 

sektoriaus paskolų portfelyje užima svarbią dalį, o pagrindinis jų užstatas yra būstas, tai 

bankams svarbu ir priežiūros institucijai svarbu, kaip keičiasi tokio užstato vertė rinkoje. 

Be to, šis rodiklis svarbus siekiant prognozuoti būsto paskolų poreikį ir su juo susijusią 

kredito riziką ateityje. 

• Būsto perkamumo indeksas. Šis dydis parodo, kaip gyventojams yra įperkamas būstas 

atsižvelgiant į gaunamas pajamas, koks yra būsto paskolų poreikis ir kokia tenka 
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finansinė našta (santykinė ir absoliuti bei kiek laiko trunkanti) namų ūkiui paėmus būsto 

paskolą. 

 

Siekdama palaikyti finansinį stabilumą, Europos Sąjunga skatina šalių narių atsakingų institucijų 

bendradarbiavimą ir numato bendras procedūras, praktinį pasirengimą krizėms valdyti bei 

sprendimams priimti. 2008 m. birželio 1 d. įsigaliojo Tarpusavio supratimo memorandumas dėl 

bendradarbiavimo tarpvalstybinių finansinių krizių metu tarp Europos Sąjungos finansų įstaigų 

priežiūros institucijų, centrinių bankų ir finansų ministerijų. 2010 m. rugpjūčio 17 d. įsigaliojo 

detalesnė, apibrėžianti praktinius krizių valdymo ir naštos pasidalijimo principus, sutartis dėl 

bendradarbiavimo tarpvalstybinių finansinių krizių situacijose tarp Šiaurės Europos ir Baltijos 

valstybių finansų įstaigų priežiūros institucijų, centrinių bankų ir finansų ministerijų. 

 

IX.3. Testavimas nepalankiomis sąlygomis 

 

Siekdama įvertinti šalies bankų sistemos atsparumą nepalankiems sukrėtimams finansų 

įstaigų priežiūros institucija periodiškai atlieka bankų sistemos likvidumo ir kredito rizikos testavimą 

nepalankiomis sąlygomis. Testavimas yra plačiai taikomas centrinių bankų ir priežiūros institucijų 

kaip priemonė, padedanti iš anksto nustatyti galimas didžiausias grėsmes šalies bankų sistemos 

stabilumui ir kiekybiškai įvertinti galimą jų poveikį. 

 

Kredito rizikos testavimas. Kredito rizikos testavimas nepalankiomis sąlygomis atliekamas siekiant 

įvertinti, ar bankų sukauptos kapitalo atsargos yra pakankamos padengti paskolų portfelio 

nuvertėjimo nuostolius, kurie gali atsirasti įvykus nepalankiems makroekonominės aplinkos 

pokyčiams ateityje (taip pat žr. II.11 poskyrį). Kredito rizikos testavimas pagrįstas makroekonominio 

scenarijaus analizės metodu, leidžiančiu įvertinti keleto vienu metu vykstančių nepalankių rizikos 

veiksnių pokyčių ir jų tarpusavio priklausomybės įtaką makroekonominei šalies aplinkai ir 

skolininkų finansinei būklei ilguoju laikotarpiu. 

 

Kredito rizikos testavimo nepalankiomis sąlygomis metodika. Lietuvoje bankų sistemos kredito 

rizikos testavimas nepalankiomis sąlygomis, taikant rizika pagrįstą vertinimo metodą, pirmą kartą 

atliktas 2007 m. kaip finansų sektoriaus įvertinimo programos dalis bendradarbiaujant su Pasaulio 
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banku ir TVF. Testavimas atliktas remiantis M. A. Segoviano Basurto modeliu147. Šis modelis 

pagrįstas sąlyginės bankroto tikimybės ir suderintos informacijos daugiamačio tankio pasiskirstymą 

optimizuojančiu metodu, kuris suteikia galimybę efektyviau nei kiti statistiniai metodai įvertinti 

galimų makroekonominių šokų poveikį bankų paskolų portfelio kredito rizikai esant įvairiems 

makroekonominiams scenarijams. Šių metodų taikymas yra veiksmingas esant statistinės 

informacijos trūkumui, nes gaunami patikimesni makroekonominių ir finansinių rodiklių parametrų 

įverčiai, kurie vėliau yra naudojami nemokumo tikimybėms pagal ekonominės veiklos rūšis 

prognozuoti. Taip makroekonominių šokų pagal nustatytus scenarijus akumuliuotas poveikis 

perkeliamas į padidėjusias nemokumo tikimybes, kurios lemia padidėjusius bankų tikėtinus ir 

netikėtus nuostolius. Modelis leidžia prognozuoti, kaip pasikeistų bankų kapitalas per nustatytą 

laikotarpį, pasikeitus įvairiems rizikos veiksniams, pavyzdžiui, palūkanų normoms, valiutų kursui ar 

nekilnojamojo turto kainoms. Taip yra nustatoma, ar banko turimas kapitalas yra pakankamas 

atlaikyti galimus ekonominės raidos šokus ir absorbuoti nuostolius. Taip pat šis metodas suteikia 

galimybių įvertinti bankų sistemos rizikos dinamiką, leidžiančią įvertinti papildomo kapitalo poreikį 

ateityje. 

 

Likvidumo testavimas. Likvidumo rizikos testavimas nepalankiomis sąlygomis atliekamas siekiant 

įvertinti, ar finansų institucijų sukauptos likvidaus turto atsargos yra pakankamos nepalankiems 

likvidumo šokams atlaikyti. Likvidumo rizikos testavimas pagrįstas jautrumo testų principu, kuriuo 

siekiama įvertinti šalies finansų sistemos atsparumą nepalankiems trumpojo laikotarpio 

vienkartiniams likvidumo šokams (pvz., staigiam ir didelės apimties klientų indėlių sumažėjimui). 

 

Likvidumo rizikos testavimas nepalankiomis sąlygomis metodika. Likvidumo rizikos testavimas 

nepalankiomis sąlygomis atliekamas visų bankų atžvilgiu, išskyrus tuos užsienio bankų filialus 

Lietuvoje, kurie veiklos nefinansavo indėliais arba jų turtas buvo mažesnis negu 5 mln. eurų. 

Likvidumo rizikos testavimo nepalankiomis sąlygomis tikslas yra įvertinti bankų balanso suderinimą 

pagal terminus, likvidaus turto ir trumpalaikių (einamųjų) įsipareigojimų struktūrą ir nustatyti, ar 

banko finansinė būklė konkrečią datą leidžia atlaikyti nustatyto dydžio neigiamų šokų poveikį. 

Likvidumo rizikos testavimas pagristas jautrumo testo principu, kuriuo siekiama įvertinti šalies 

finansų sistemos atsparumą nepalankiems trumpo laikotarpio vienkartiniams likvidumo šokams. 

Testuojant likvidumo riziką, neatsižvelgiama į centrinio banko ir valdžios institucijų veiksmus, 

147 Išsamiau žr. Segoviano Basurto, M. A., Padilla P. „Portfolio Credit Risk and Macroeconomic Shocks: Applications to 
Stress Testing Under Data-Restricted Environments“. IMF Working Paper No. 06/283, January 2007. 
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galinčius pagerinti bankų likvidumo būklę. Šoko poveikis neutralizuojamas parduodant likvidų turtą 

ir pagal atskirus scenarijus patronuojantiesiems bankams teikiant papildomą finansavimą. Be to, 

buvo daroma prielaida, kad bankai neturi galimybių pritraukti kitų finansinių išteklių, kurie 

kompensuotų jų mažėjimą dėl likvidumo šoko. Tais atvejais, kai trūkstami finansiniai ištekliai 

kompensuojami parduodant likvidų turtą, daroma prielaida, kad kai kurios turto klasės būtų 

parduodamos mažesne negu rinkos verte. Testavimo rezultatai pagrįsti priežiūros tikslais nustatyto 

likvidumo rodiklio po šoko perskaičiavimu ir palyginimu su normatyvu (30%). Jei perskaičiuotas 

likvidumo rodiklis po šoko yra buvo didesnis negu normatyvas, daroma išvada, kad bankai su 

likvidumo problemomis nesusidurtų. Likvidumo rizikos testavimas nepalankiomis sąlygomis 

atliekamas pagal tris pagrindinius scenarijus, kurie skyrėsi patronuojančiųjų užsienio bankų reakcija. 

Kiekvieno scenarijaus atveju analizuojami dviejų dydžių likvidumo (spartaus indėlių sumažėjimo) 

šokai: 10% ir 20%. Pirmojo scenarijaus atveju daroma prielaida, kad, esant likvidumo trūkumui, 

šalies bankai neturi galimybių skolintis iš patronuojančiųjų bankų ar pritraukti kitų finansinių 

išteklių, todėl trūkstamos lėšos kompensuojamos parduodant likvidų turtą. Dalis turto parduodama 

mažesne negu rinkos verte. Antrojo scenarijaus atveju daroma prielaida, kad šalies bankus valdantys 

užsienio patronuojantieji bankai kompensuoja 50% indėlių sumažėjimo patronuojamuosiuose 

bankuose, suteikdami trumpalaikį finansavimą. Trūkstami finansiniai ištekliai kompensuojami 

parduodant likvidų turtą. Dalis turto parduodama mažesne negu rinkos verte. Trečiojo scenarijaus 

atveju daroma prielaida, kad šalies bankus valdantys užsienio bankai visiškai kompensuoja 

likvidumo trūkumą patronuojamuosiuose bankuose, suteikdami trumpalaikį finansavimą. Vietos 

kapitalo bankai kompensuoja finansinių išteklių trūkumą parduodami likvidų turtą. Dalis šio turto 

parduodama mažesne negu rinkos verte. 

 

Namų ūkių testavimas. Lietuvos bankas atlieka namų ūkių testavimą nepalankiomis sąlygomis. Šio 

testavimo tikslas – įvertinti nepalankių šokų poveikį būsto paskolas pasiėmusių namų ūkių gebėjimui 

tinkamai ir laiku vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus. Namų ūkių testavimas atliekamas 

remiantis naujausiais namų ūkių biudžeto tyrimo duomenimis, o nepalankių šokų poveikis 

įvertinamas individualaus namų ūkio lygmeniu. 

 

Namų ūkių testavimo nepalankiomis sąlygomis metodika. Testavimo nepalankiomis sąlygomis 

tikslas – nustatyti ir išanalizuoti išorės šokų namų ūkiams (didėjančio nedarbo lygio, kylančių 

palūkanų normų, krintančių nekilnojamojo turto kainų) perdavimo mechanizmą šalies finansų 

sistemai ir, remiantis naujausiais apklausų būdu gautais mikroduomenimis, įvertinti, kaip pasikeis 
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namų ūkių gebėjimas tinkamai ir laiku vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus kreditoriams. 

Remiantis imitacinių skaičiavimų rezultatais, tyrimo metu siekiama apskaičiuoti ir namų ūkių 

finansinio pažeidžiamumo poveikį pagrindiniams Lietuvos finansų rinkos dalyviams, t.y. bankams, 

vertinant pastarųjų paskolų portfelio kokybę ir kapitalo pakankamumą. Kadangi, Lietuvos banko 

turimais duomenimis, šalies gyventojai daugiausia yra įsiskolinę bankams (77% visų namų ūkių 

įsipareigojimų sudaro paskolos iš finansų institucijų), tyrimas apsiriboja tik šokų poveikiu bankų 

sistemai. 

Namų ūkių finansinio stabilumo matavimas pagrįstas modeliu, parodančiu pajamas ir 

išlaidas, kurioms didelę įtaką daro makroaplinkos veiksniai. Namų ūkių biudžetų modelis leidžia 

atlikti testavimą nepalankiomis sąlygomis, į modelį įtraukiant mažai tikėtinus, bet galimus 

makroaplinkos veiksnių pokyčius ir tirti individualaus namų ūkio galimybes tinkamai vykdyti 

prisiimtus finansinius įsipareigojimus. 

Lietuvos banko užsakymu atliekamos namų ūkių, turinčių paskolas būstui įsigyti, apklausos, 

kurių metu surenkami mikroduomenys apie namų ūkių finansinę padėtį. Duomenų 

reprezentatyvumas užtikrina apklausų metu gautų rezultatų pritaikomumą bendrai visumai. Turimi 

duomenys leidžia įvertinti kiekvieno apklausto namų ūkio pajamų ir išlaidų struktūrą bei pateikti 

pajamų ir išlaidų skirtumo rezultatą, t.y. laisvų pajamų likutį (maržą). Kiekvieno namų ūkio laisvų 

pajamų likutis apskaičiuojamas taip: 

iiiii CICFCLDIM −−−= ;      

čia Mi – i-tojo namų ūkio laisvų pajamų likutis (marža), DIi – i-tojo namų ūkio disponuojamosios 

pajamos, CLi – i-tojo namų ūkio pragyvenimo išlaidos, CFi – i-tojo namų ūkio kitų finansinių 

įsipareigojimų išlaidos, CIi – i-tojo namų ūkio palūkanų mokėjimas už būsto kreditą. Siekiant 

įvertinti nemokių namų ūkių turimus įsipareigojimus ir valdomą turtą, kuris gali būti panaudotas 

nuostoliams atlyginti, apskaičiuojami du rodikliai:  

• neapsaugotas įsipareigojimų nevykdymas EAD, kuris parodo namų ūkių, turinčių neigiamą 

maržą, įsipareigojimų dalį bendrame portfelyje, 

• nuostoliai dėl įsipareigojimų nevykdymo LGD. Šis rodiklis rodo namų ūkių, turinčių 

neigiamą maržą, įsipareigojimų dalį bendrame portfelyje, kuri yra nepadengta turimu 

finansiniu ar kitu turtu. Šis rodiklis rodo galimų nuostolių dalį palyginti su bankų paskolų 

portfeliu. 

Namų ūkiai testuojami trijų šokų atvejais: 
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1. Nedarbo lygio išaugimo scenarijus. Jis mažina namų ūkių disponuojamąsias pajamas ir 

atitinkamai namų ūkio maržos dydį. Atsižvelgiant į nedarbo lygio individualų poveikį 

atskiriems namų ūkiams, kyla problema, kaip paskirstyti padidėjusio nedarbo lygio efektą 

tyrimo imčiai. Šio tyrimo metu taikytas Monte Carlo metodas, kai su 1000 simuliacijų 

darbo netekimas priskiriamas konkretaus namų ūkio nariui, o kiekvieno namų ūkio 

dirbantis narys susiduria su vienoda grėsme netekti darbo. Pritaikius Monte Carlo 

metodą, perskaičiuojamos namų ūkių maržos. Šiuo atveju neigiamą maržą turinčių namų 

ūkių dalis išauga dėl sumažėjusių pajamų. Taigi padidėjęs nedarbas daro įtaką paskolų 

portfelio namų ūkiams nuostolių padidėjimui. 

2. Palūkanų normų, mokamų už būsto kreditą, padidėjimo scenarijus, kuris mažina namų 

ūkio maržos dydį. Padidėjusių palūkanų normų poveikis namų ūkių maržoms priklauso 

nuo palūkanų normų fiksavimo laikotarpio. Vyraujant kintamajai palūkanų normai, 

paskolų turėtojai palūkanų normų pokytį pajaučia iš karto. Testuojant palūkanų normų 

prieaugį, daroma prielaida, kad nepriklausomai nuo paskolos palūkanų normos fiksavimo 

laikotarpio šis poveikis materializuosis tuoj pat pakilus palūkanų normoms, o tai iš esmės 

atspindi pesimistiškesnį rezultatą negu būtų faktinis. 

3. Namų ūkių valdomo nekilnojamojo turto kainų sumažėjimo scenarijus. Šis raidos 

scenarijus padidina skirtumą tarp namų ūkio turto ir įsipareigojimų, kartu lemia didesnius 

tikėtinus nuostolius kreditoriui. Vertinant namų ūkių turto vertės poveikį bankų paskolų 

portfeliui, namų ūkių turto ir įsipareigojimų skirtumas (grynasis turtas) yra simuliuojamas 

(Monte Carlo metodas). Dėl duomenų apie kiekvieno namų ūkio valdomą turtą trūkumo 

daroma prielaida, kad 10% namų ūkių turi neigiamą grynąjį turtą, jis sudaro 10% namų 

ūkių įsipareigojimų (šie rodikliai nustatomi remiantis kitų šalių namų ūkių testavimo 

nepalankiomis sąlygomis tyrimais). Taikant Monte Carlo simuliacijos metodą, atsitiktinai 

parenkami namų ūkiai, kurie turi neigiamą turto bei įsipareigojimų skirtumą (simuliacija 

atliekama 1000 kartų) ir įvertinamas jų neigiamo grynojo turto dydis. 

Testavimui nepalankiomis sąlygomis šokų dydžiai parenkami remiantis istoriniais duomenimis ir 

ekspertiniu vertinimu. Pažymėtina, kad šie scenarijai nėra pagrindiniai šalies ekonomikos augimo 

scenarijai, priešingai – tai ekstremalūs scenarijai, skirti parodyti, kaip namų ūkiai yra pasirengę 

atlaikyti galimus netikėtus pokyčius įvykus nepalankiems makroekonominės aplinkos pokyčiams ar 

kitiems išskirtiniams, bet įmanomiems šokams. Šokas apibrėžiamas kaip pokytis procentiniais 

punktais, palyginti su labiausiai tikėtinu šalies makroekonomikos raidos scenarijumi (žr. 38 

paveikslą). 
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38 paveikslas. Testavimo nepalankiomis sąlygomis schema 

 
Šaltinis: Lietuvos bankas 

Nekilnojamojo 
turto kainų 

šokas 

 
Nedarbo lygio 

šokas 

Palūkanų 
normų šokas 

Disponuojamos pajamos 

Pragyvenimo išlaidos 

Kiti finansiniai įsipareigojimai 

Palūkanų mokėjimai 

Namų ūkių įsipareigojimai 

Namų ūkių turtas 

Neigiama namų 
ūkio marža 

Teigiama namų 
ūkio marža 

Neigiamas 
grynasis turtas 

Teigiamas 
grynasis turtas 
 

Tikėtini paskolų 
būstui įsigyti 

portfelio 
nuostoliai 
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Žymenys 

 

AMA (angl. Advanced Measurement Approaches) - pažangusis operacinės rizikos vertinimo 

metodas. 

BCBS (angl. Basel Commitee on Banking Supervision) - Baselio bankų priežiūros komitetas. 

GDP (angl. Gross Domestic Product) – bendrasis vidaus produktas (BVP). 

CAMELS (angl. Capital, Assets, Management, Earnings, Liabilities and Sensitivity) – bankų 

priežiūros institucijų taikoma bankų reitingavimo sistema. 

CAMPARI (angl. Character, Ability, Margin, Purpose, Amount, Repayment, Insurance) – klientų 

patikimumo įvertinimo taisyklių visuma. 

CARAMEL (angl. Capital, Assets, Reinsurance, Actuarial Reserves, Management, Earnings and 

Liquidity) – priežiūros institucijų taikoma draudimo bendrovių reitingavimo sistema. 

CDS (angl. Credit Default Swap) – apsikeitimo sandoris įsipareigojimų neįvykdymo atveju. 

CF (angl. Conversion Factor) – perskaičiavimo veiksnys. 

CFaR (angl. – Cash Flows at Risk, CFaR) – rizikos pinigų srauto vertė. 

CHIPS (angl. Clearing House Interbank Payments System) – tarpbankinė kliringo/atsiskaitymų 

sistema. 

CQS (angl. Credit Quality Step) – Kredito kokybės žingsnis ECAI taikomų kredito rizikos vertinimų 

(reitingų) skalės intervalai, parodantys skirtingą kredito rizikos lygį. 

EAD (angl. Exposure At Default) - suteiktų paskolų rodiklis, lygus paskolos apskaitinei vertei 

neatskaičius specialiųjų atidėjinių ir paskolos vertės nurašymu. 

EBDA (angl. Earnings Before Depreciation and Amortization) - pelnas be turto nusidėvėjimo ir 

amortizacijos. 

EBA (angl. European Banking Authority) – Europos Bankininkystės Institucija (EBI). 

EBITDA (angl. Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) - pelnas be 

palūkanų, mokesčių, turto nusidėvėjimo ir amortizacijos. 

ECA (angl. Export Credit Agency) - Eksporto Kreditų Agentūra (EKA). 

ECAI (angl. External Credit Assessment Institution) – institucija, kurios pagrindinė veikla yra 

skolininko pajėgumo įvykdyti finansinius įsipareigojimus įvertinimas, nustatant jam atitinkamus 

kredito rizikos vertinimus (reitingus). 

EE (angl. Expected Exposure) – tikėtina pozicija. 
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EL (angl. Expected Loss) – tikėtinas nuostolis dėl galimo skolininko įsipareigojimų neįvykdymo 

arba gautinų sumų sumažėjimo per vienus metus tikėtinos prarasti EAD dalies ir visos EAD 

santykis, išreikštas procentais. 

EPE (angl. Expected Positive Exposure) – tikėtina teigiama pozicija. 

ERM (angl. Exchange Rate Mechanism) – Valiutų Keitimo Mechanizmas (VKM). 

FRA (angl. Forward Rate Agreement) – išankstinis susitarimas dėl palūkanų normų. 

ICAAP (angl. Internal Capital Adequacy Assessment Process) – vidaus kapitalo pakankamumo 

vertinimo procesas. 

IRB (angl. Internal Rating-Based (Approach)) – banko vidiniais reitingais pagrįstas kredito rizikos 

vertinimo metodas. 

IRS (angl. Interest Rate Swap) - palūkanų normų apsikeitimo sandoris. 

ISCR (angl. Interest Service Coverage Ratio) – palūkanų padengimo koeficientas. 

KIPVPS – kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektai. 

LCR (angl. Liquidity Coverage Ratio) - likvidumo padengimo rodiklis. 

LGD (angl. Loss Given Default) – nuostolio dėl skolininko įsipareigojimų neįvykdymo ir pozicijos 

vertės, esant įsipareigojimų neįvykdymui, santykis, išreikštas procentais. 

LIBOR (angl. London Interbank Offered Rate) – Londono tarpbankinės rinkos palūkanų norma -

vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšas 

kitiems bankams JAV doleriais, eurais ir kitomis pagrindinėmis pasaulio valiutomis. LIBOR 

palūkanų normos pateikiamos šioms valiutoms: 

• Eurui; 

• JAV doleriui; 

• Didžiosios Britanijos svarui sterlingų; 

• Japonijos jenai; 

• Šveicarijos frankui; 

• Kanados doleriui; 

• Australijos doleriui; 

• Danijos kronai; 

• Naujosios Zelandijos doleriui; 

• Švedijos kronai. 

LIBOR palūkanų normos pateikiamos tokiems laikotarpiams: 

• 1 diena (naktis); 
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• 1 savaitė; 

• 2 savaitės; 

• 1 mėnuo; 

• 2 mėnesiai; 

• 3 mėnesiai; 

• 4 mėnesiai; 

• 5 mėnesiai; 

• 6 mėnesiai; 

• 7 mėnesiai; 

• 8 mėnesiai; 

• 9 mėnesiai; 

• 10 mėnesių; 

• 11 mėnesių; 

• 12 mėnesių. 

M.A.R.C. (angl. Actuarial Model for Credit Risk) – aktuarinis kredito rizikos vertinimo modelis. 

MEIP (angl. Minimum Export Insurance Premiums) - minimalios eksporto draudimo įmokos. 

NSFR (angl. Net Stable Funding Ratio) - grynasis stabilaus finansavimo rodiklis. 

OECD (angl. Organisation for Economic Co - operation and Development) – Ekonominio 

bendradarbiavimo ir plėtros organizacija. 

OTC (angl. Over The Counter) - nebiržinė rinka. 

PARSER (angl. Person, Amount, Repayment, Security, Expediency, Remuneration) - klientų 

patikimumo įvertinimo taisyklių visuma. 

PD (angl. Probability of Default) – skolininko nemokumo tikimybė. 

PRDB – paskolų registro duomenų bazė. 

RaRoC (angl. Risk-adjusted Return on Capital) – kapitalo pelningumas, pakoreguotas atsižvelgiant į 

riziką: Pajamos/(Turtas (paskolos) rizika ar VaR). 

Šis rodiklis taikomas banko turto (pavyzdžiui, paskolų, nuosavybės vertybinių popierių ir kt.) rizikai 

įvertinti. Įvertinto atsižvelgiant į riziką kapitalo grąža yra lyginama su akcininkų reikalaujama 

nuosavo kapitalo grąža ir turi ją viršyti. Pagal šį rodiklį stambių klientų paskolų pelningumas 

nustatomas, atsižvelgiant į laukiamas per vienerius metus pajamas iš paskolos ir tikėtiną paskolos 

riziką.  
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RAS (angl. Risk Assessment System) – banko prisiimtos rizikos vertinimo, atliekamo priežiūros 

institucijos, sistema. 

RoA (angl. Return on Assets) – banko valdomo turto grąža. 

ROCE (angl. Return on Capital Employed) - investuoto kapitalo grąža. 

RoE (angl. Return on Equity) – banko nuosavybės grąža. 

SAABA (angl. Support System for Banking Analysis) - kredito rizikos vertinimo modelis. 

SREP (angl. Supervisory Review and Evaluation Process) – priežiūrinis bankų tikrinimo ir vertinimo 

procesas. 

SVA (angl. Shareholders Value Added) - grynojo veiklos pelno po mokesčių ir kapitalo sąnaudų 

skirtumas. 

VaR (angl. Value at Risk) – rizikos vertė, t.y. finansinių priemonių portfelio galimų nuostolių dėl 

rinkos kainos kitimo kiekybinis įvertinimas tam tikru laikotarpiu su tam tikra tikimybe. Bankui 

taikant vidaus modelių metodus, pagal riziką įvertinta pozicijos vertė nustatoma remiantis „Kapitalo 

pakankamumo skaičiavimo bendrosiose nuostatose“ pateikta metodika, kuri atitinka ES Direktyvų 

reikalavimus bei Baselio II rekomendacijas. Pagal šią metodiką rizikos vertei skaičiuoti taikomi 

statistiniai tikimybių vertinimo metodai. Rizikos vertė turi būti lygi galimam nuostoliui iš banko 

paskolų (ar kito turto, pavyzdžiui, nuosavybės vertybinių popierių) pozicijų, nustatytam taikant 

rizikos vertės vidaus modelius pagal 99% kvantilio pasikliautinąjį intervalą, taikomą ketvirčio 

pajamų už paskolų (ar kito turto, pavyzdžiui, nuosavybės vertybinių popierių) pozicijas ir atitinkamo 

nerizikingo lygio, apskaičiuoto per ilgojo laikotarpio duomenų kaupimo periodą, skirtumui, 

padaugintam iš 12,5. 

VVP – Vyriausybės vertybiniai popieriai. 

WACC (angl. weighted averaged cost of capital) - vidutinės svertinės kapitalo sąnaudos. 

„5C“ (angl. Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions) - kredito rizikos valdymo taisyklių 
rinkinys. 
„6C“ (angl. Capacity, Character, Capital, Collateral, Conditions, Control) - klientų patikimumo 

įvertinimo taisyklių sistema, taikoma JAV bankuose. 
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