
98
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2012 - №6

Косогов В.А. Ліквідність у системі рейтингової оцінки комерційних банків

БАНКИ
УДК 336.71

Косогов В.А.,
здобувач, ДонНУЕТ імені М. Туган-Барановського

ЛІКВІДНІСТЬ У СИСТЕМІ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Узагальнено методичні підходи до оцінки ліквідності залежно від мети визначення рейтингу

банківських установ. Формалізовано значення критеріїв для рейтингової оцінки ліквідності за
системою CAMELS, яка використовується в процесі наглядової діяльності Національного банку
України. Визначено причинно-наслідкові зв’язки ризику ліквідності з іншими видами банківських
ризиків, місце управління ліквідністю в системі фінансового менеджменту комерційного банку в
процесі оцінки кредитного рейтингу. Систематизовано основні індикатори ліквідності, які вико-
ристовуються при визначенні рейтингу банківського вкладу.
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ВСТУП
Банківська ліквідність відіграє життєво важливу роль як у діяльності окремого банку, так і у

кредитній системі держави. Неліквідний банк не може виконувати свої функції і проводити операції
з обслуговування клієнтів, його рейтинг знижується, що значно ускладнює запозичення коштів із
зовнішніх джерел, банк втрачає потенційний прибуток [1]. Порівняльний аналіз ліквідності банку
проводиться з метою визначення певного рейтингу на ринку [2, c. 237]. Рейтинги являють собою
невід’ємний структурний елемент при оцінці ризиків банківської діяльності, оскільки встановлю-
ють взаємозв’язок між предикативною інформацією про об’єкт рейтингування та мірою ризику.

Питання рейтингування ризиків ліквідності знаходяться у центрі уваги багатьох науковців.
Камінським А.Б. запропоновано рейтинговий підхід до моделювання ризику ліквідності звичай-
них акцій та ліквідності портфеля звичайних акцій. Особливістю пропонованого підходу до мо-
делювання є використання «дистанційних» показників ліквідності, доступних всіх інвесторам на
українському ринку [3, c. 11]. На основі введеного рейтингу ліквідності сформована трьохкрите-
ріальна оптимізаційна задача для розрахунку оптимальних портфелів для українського фондово-
го ринку. Пастернак А.Л. сформулював нові підходи до визначення синтетичного коефіцієнта
ризику — нормалізованого значення рейтингового оцінювання банку-контрагента на основі про-
веденої класифікації п’яти груп ризиків: кредитного, ліквідності, інвестиційного, валютного, до-
статності капіталу [4, c. 9].

Ліквідність є невід’ємною складовою рейтингової оцінки банків за системою CAMELS, яка є
бальною. На відміну від закладеного в неї методичного підходу, Матвієнко П.В. розробив систему
рейтингування банків за показниками ліквідності, платоспроможності, ефективності, якості ак-
тивів, у рамках якої пропонується визначати коефіцієнти відхилень показників по банку від се-
редніх значень по системі в цілому і на цій основі розрахував інтегральний коефіцієнт по банку,
що зробить оцінку банків більш об’єктивною [5, c. 8]. Фалюта А.В. розробив рейтингову систему
визначення рівня фінансової стабільності банку «TALLCERMOD», яка враховує не лише фінан-
сові аспекти діяльності банку (ліквідність, капітал, активи, зобов’язання, ризики, прибуток), а й
вплив інших чинників (напрям зміни загального стану банку, амплітуду його коливань, строк функ-
ціонування, керівництво, власників, безпеку, імідж), що дозволяє визначати реальний стан фінан-
сової стабільності банків та здійснювати його прогнозування на основі врахування широкої су-
купності чинників, які впливають на діяльність банку [6, c.10]. Високо оцінюючи внесок зазначе-
них вчених у синтезування показників рейтингових оцінок банків, у т.ч. на основі ліквідності,
слід акцентувати увагу на багатогранності категорії ліквідності і відмінностях мети визначення
різних рейтингів. Це потребує поглибленого дослідження причинно-наслідкових зв’язків рейтин-
гування і методів оцінки ліквідності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення методичних підходів до оцінки ліквідності в системі визначення

рейтингів банківських установ із різною цільовою спрямованістю.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Ліквідність є складовою оцінки таких рейтингових систем: CAMELS, яка використовується у

процесі наглядової діяльності НБУ і полягає у визначенні загального стану банку на підставі
єдиних критеріїв, які охоплюють діяльність банку за всіма напрямами [7]; визначення кредитного
рейтингу комерційного банку [8], визначення надійності депозитів [9]. Розглянемо особливості
оцінки ліквідності у рамках визначення вказаних вище рейтингів.

Для визначення рейтингової оцінки ліквідності банку за системою CAMELS враховуються
такі фактори:

 компетентність керівництва і фахівців відповідних підрозділів банку з питань визначення
ліквідності банку, ефективності стратегії управління фінансовими потоками і політики забезпе-
чення ліквідності, з питань контролю та моніторингу ліквідної позиції банку;

 оперативність, вчасність та адекватність рішень щодо управління активами і пасивами;
 тенденції, обсяг і джерела ліквідних активів (у тому числі високоліквідних), що можуть бути

використані для виконання поточних зобов’язань банку;
 стабільність залучених коштів, відповідність строків і сум повернення залучених та розмі-

щених коштів;
 залежність від дорогих, нестабільних джерел фінансування (міжбанківські кошти тощо) для

забезпечення потреб у ліквідності;
 можливість банку диверсифікувати джерела фінансування балансових і позабалансових статей;
 процеси планування, у тому числі наявність планів фінансування в надзвичайних ситуаціях

та на випадок непередбачених проблем з ліквідністю, контролю та моніторингу;
 виконання вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо ліквідності банку (у

тому числі нормативи ліквідності), аналіз причин невиконання, тенденцій;
 інформаційні системи управління ліквідністю.
Одним з основних обов’язків керівництва банку є підтримка обсягу ліквідних активів на рівні,

що достатній для виконання поточних зобов’язань, за умови максимального збільшення надход-
жень та зменшення ризику. Цей обов’язок вимагає від керівництва ґрунтовного розуміння балан-
су банку, його клієнтської бази (кредитів, депозитів та інших залучених коштів) та економічної
ситуації. Керівництво, яке підтримує ліквідні активи (у тому числі високоліквідні) на високому
рівні, звичайно, не йде на високий ризик і обсяг надходжень за таких умов буде нижчим. Якщо
керівництво підтримує обсяг ліквідних активів (у тому числі грошових коштів) на мінімальному
рівні, забезпечуючи короткочасні великі прибутки, то це може свідчити про те, що активні опе-
рації в такому банку пов’язані з більшим ризиком. Керівництво, яке підтримує ліквідність банку
через залучення міжбанківських кредитів має розуміти, що за таких умов процес управління ак-
тивами та зобов’язаннями стає складним, вимагає від нього особливого вміння і кваліфікації та не
може продовжуватись на такому рівні тривалий час.

За результатами оцінки ефективності управління ліквідністю банк отримує оцінку від «1» (най-
краща) до «5» (найгірша, банк знаходиться на межі банкрутства).

Кредитний рейтинг — це універсальний інструмент для оцінки кредитоспроможності пози-
чальника, надійності його боргових зобов’язань і встановлення плати за відповідний кредитний
ризик. У процесі привласнення рейтингу рейтингове агентство аналізує чутливість установи до 5
основних видів індивідуальних ризиків: кредитному, ліквідності, ринковому (валютному, про-
центному, ціновому), операційно-технологічному, юридичному. Усі види ризиків пов’язані між
собою. Кредитний ризик — ризик недоотримання доходу або зменшення капіталу внаслідок мож-
ливого невиконання позичальниками зобов’язань перед банком. Високий кредитний ризик, у разі
його реалізації, чинить істотний вплив на збільшення ризику ліквідності, тим самим погіршуючи
кредитоспроможність банку.

Процентний, валютний, ціновий ризик — ризик недоотримання прибутків або зменшення ка-
піталу внаслідок несприятливих ринкових змін процентних ставок, курсів валют, цінних паперів.
До цих ризиків схильні багато банківських операцій: купівля — продаж валюти, цінних паперів,
залучення і розміщення коштів тощо. Їх реалізація може істотно вплинути на збільшення ризику
ліквідності і, як наслідок, на погіршення фінансового стану банку.

Ризик ліквідності — ризик недоотримання прибутків або зменшення капіталу внаслідок не-
здатності банку своєчасно і в повному об’ємі покрити потребу в коштах для виконання своїх
зобов’язань. Основне завдання управління ризиком ліквідності — забезпечити достатній рівень
платоспроможності банку як в звичайних умовах, так і при погіршенні операційного середовища.
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Для цього необхідно не лише планувати поточну діяльність з урахуванням даних про ліквідність,
але і здійснювати прогнозування рівня ліквідності шляхом моделювання різних сценаріїв розвит-
ку подій.

В процесі дослідження якості управління ризиком ліквідності аналізується рівень опрацьова-
ності внутрішньобанківських процедур, спрямованих на мінімізацію цього ризику, у тому числі,
міра інформативності відповідної управлінської звітності, наявність перспективного планування
дій для підтримки ліквідності, використання практики застосування стрес-тестування тощо.

Високий рівень юридичних ризиків може спровокувати збільшення ризиків репутації, коли банк
несе втрати внаслідок погіршення репутації на ринку. Реалізація ризику репутації може мати для
банку дуже серйозні наслідки: недовіра клієнтів викликає відтік залучених коштів, недовіра банків-
контрагентів унеможливлює отримання міжбанківських ресурсів, а недовіра з боку регуляторних
органів призводить до того, що банк, позбавлений великої частині клієнтських пасивів, який не має
джерел фінансування для підтримки ліквідності, може виявитися на межі банкрутства.

Якість фінансового менеджменту характеризують наступні аспекти: капіталізація і управління
капіталом; ліквідність; якість і диверсифікація активів; диверсифікація пасивів; ефективність діяль-
ності. Вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу (норматив Н1) існують для підтрим-
ки необхідного рівня фінансової стійкості. Рівень регулятивного капіталу впливає на пруденційні
можливості установ, а також на чутливість банків до ризику репутації і ризику ліквідності.

Ліквідність банку характеризує власні можливості установи своєчасно і повному об’ємі вико-
нувати перейняті на себе фінансові зобов’язання. Для розуміння перспектив можливої зміни рівня
ліквідності банку, рейтингове агентство аналізує наявність необхідного об’єму ліквідних активів
для забезпечення пасивів з підвищеним ризиком не прогнозованого вилучення, а також рівень
фондування низько ліквідних активів за рахунок стабільних пасивів. За наявності стабільних
джерел фондування, що перевищують неліквідні активи, ризик недостатності ліквідності мінімаль-
ний. Відповідно, зворотна ситуація, коли фондування неліквідних активів здійснюється за раху-
нок короткострокових пасивів (у тому числі, коштів міжбанківського ринку) є негативним чинни-
ком. При дослідженні ліквідності банків приділяється увага виконанню нормативів ліквідності
НБУ. Особливе значення надається швидкій ліквідності, оскільки саме наявність достатнього її
запасу дозволяє банку своєчасно погашати поточні зобов’язання, не вдаючись до залучення до-
даткових ресурсів.

Ситуація з ресурсами на міжбанківському ринку часто буває досить мінливою, оскільки у бан-
ку має бути запас ліквідності на випадок недоступності міжбанківського фінансування. Для цієї
мети аналізується міра залежності банку від міжбанківських ресурсів. Одним з важливих методів
аналізу ліквідності є вивчення платіжного календаря і оцінка можливого впливу на платоспро-
можність установи невідповідності між сумою активів, яка має бути повернена банку в певний
період часу, і сумою зобов’язань, яку банку необхідно погасити в цей же період. Аналіз цих дис-
балансів (геп-розривів) дозволяє спрогнозувати виникнення у банку дефіциту ресурсів у певні
періоди часу, а також визначити розмір цього дефіциту.

Окрім аналізу значень певних показників, рейтингове агентство враховує чинники, що вплива-
ють на стан ліквідності конкретного банку, які витікають зі структури активів і пасивів банку,
методів управління ними, а також можливості залучення додаткових ресурсів у разі потреби. Так,
ліквідність банку, основну частину пасивів якого складають депозити декількох підприємств хол-
дингу, безпосередньо залежатиме від міри лояльності до банку керівництва або акціонерів цієї
фінансово-промислової групи. У разі прийняття ними рішення про переведення коштів в інший
банк, установа може зіткнутися з різким відтоком ресурсної бази і буде вимушена шукати варіан-
ти відновлення ресурсів за рахунок інших джерел. Для банку важливо мати план дій на випадок
виникнення проблем, тому в процесі аналізу рейтингове агентство звертає увагу на наявність у
банку джерел альтернативної ліквідності (підтримка власників і пов’язаних структур, можливість
залучення ресурсів НБУ, наявність невикористаних кредитних ліній, існування інших потенцій-
них джерел запозичень, наявність заставного забезпечення тощо). У цілому, рівень ліквідності
безпосередньо залежить від організації процесу управління активами і пасивами, що визначає
якість і міру диверсифікації прибуткових активів і ресурсної бази. Щодо диверсифікації пасивів,
то істотна залежність від залучених коштів і зайва концентрація ресурсної бази представляють
підвищену небезпеку для підтримки ліквідності на необхідному рівні. У разі не прогнозованого
відтоку коштів, що становлять значну питому вагу пасивів, ліквідність банку може виявитися під
загрозою.
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Рейтинг надійності банківського вкладу (депозиту) характеризує незалежну думку рейтинго-
вої компанії про можливість банку вчасно й у повному обсязі виконати взяті на себе зобов’язання
щодо повернення банківських вкладів протягом найближчих 12 місяців.

Ліквідність банку залежить від збалансованості між термінами і сумами отримання активів,
термінами і сумами виконання зобов’язань банку. Баланс банку вважається ліквідним, якщо його
стан дозволяє за рахунок швидкої реалізації активів виконати термінові зобов’язання. Як індика-
тори ліквідності при привласненні і оновленні рейтингу банківського вкладу рейтингове агент-
ство використовує частку високоліквідних активів і швидку ліквідність. Ситуація з ресурсами на
міжбанківському ринку часто буває досить мінливою, тому у банку має бути запас ліквідності на
випадок недоступності міжбанківського фінансування. Для цієї мети аналізується частка високо-
ліквідних активів у чистих активах. Високоліквідними активами вважаються: грошові кошти (у
касі, на рахунках в НБУ і до запитання в інших банках), банківські метали, дорожні чеки, цінні
папери, які емітовані НБУ або рефінансуються ім. Важливе значення надається швидкій
ліквідності, оскільки саме наявність достатнього її запасу дозволяє банку своєчасно погашати
поточні зобов’язання, не удаючись до залучення додаткових ресурсів.

Структура і концентрація ресурсної бази, залежність від залучених коштів і динаміка зміни
ресурсної бази є чинниками, від яких ліквідність банківської установи залежить в першу чергу.
Сильна залежність від залучених коштів і зайва концентрація ресурсної бази представляють підви-
щену небезпеку для мети підтримки ліквідності на необхідному рівні. У разі різкого відтоку коштів
клієнтів, ліквідність банку може виявитися під загрозою.

Стабільність прибутків, повнота і своєчасність повернення розміщених коштів і, як наслідок,
ліквідність банку безпосередньо залежать від якості активів. Кредитний портфель складає значну
частку активів банку, тому дослідження його якості є одним з основних напрямів аналізу креди-
тоспроможності банку. Можливість залучення ресурсів аналізується для розуміння реальних пер-
спектив банку в отриманні зовнішнього фінансування при необхідності підтримки ліквідності.
Вивчається поточна ситуація на міжбанківському ринку і ринку цінних паперів з точки зору мож-
ливості залучення банком ресурсів для підтримки ліквідності.

ВИСНОВКИ
1. Методичні підходи до оцінки ліквідності залежать від мети визначення рейтингу банків-

ських установ. Методикою СAMELS передбачено оцінку як об’єктивних показників, що визнача-
ють ліквідну позицію банку, якість фінансового планування, методи управління активами і паси-
вами, дотримання нормативів ліквідності, так і суб’єктивних, пов’язаних із компетентністю, відно-
шенням керівництва і фахівців банку до проблем управління ліквідністю банку, можливістю по-
долання несприятливих ситуацій без втручання органів банківського нагляду. Формалізовано зна-
чення критеріїв для визначення рейтингової оцінки ліквідності за системою CAMELS.

2. При оцінці кредитного рейтингу враховують ринкові позиції банку на фінансовому ринку,
які відбивають можливість банківської установи протистояти системним ризикам, диверсифіку-
вати ресурси і джерела їх розміщення, а також міру потенційної підтримки від регулювальника,
на яку може розраховувати банк у разі погіршення власної ліквідності. Ризик ліквідності розгля-
дається у тісному взаємному зв’язку з кредитним, ринковим (валютним, процентним, ціновим),
юридичним, а ефективність управління ліквідністю — із капіталізацією і управлінням капіталом;
якістю і диверсифікацією активів і пасивів банківської установи.

3. При визначенні рейтингу банківського вкладу, який характеризує можливість банку вчасно
й у повному обсязі виконати взяті на себе зобов’язання щодо повернення банківських вкладів
протягом найближчих 12 місяців, основними індикаторами ліквідності є: частка високоліквідних
активів, коефіцієнт швидкої ліквідності, якість активів, можливість залучення ресурсів, у т.ч. на
міжбанківському ринку і ринку цінних паперів тощо.

Метою подальших досліджень є розробка методичних підходів до стрес-тестування ризику
ліквідності.
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