
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 11, 2018

43

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Активна інтеграція України в міжнародне

середовище ставить на порядок денний питанF
ня сталості та фінансової стабільності банківF
ської системи в цілому. А одним з головних
показників банківської діяльності є ліквідність,
яка визначає спроможність забезпечувати
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своєчасність, повноту та безперервність викоF
нання усіх своїх грошових зобов'язань. ЛікF
відність є важливою системною характеристиF
кою банку, яка свідчить про спроможність банF
ку розширювати обсяги послуг своїм клієнтам
та протистояти негативним наслідкам еконоF
мічних процесів у країні.
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Незважаючи на значні досягнення в досліF
дженні факторів впливу на неї, досі практичF
но немає єдиної думки щодо їх класифікації.
Тому необхідність вдосконалення існуючих
підходів до забезпечення ліквідністю через
призму аналізу факторів визначають актуF
альність теми даної статті. Адже ігнорування
певних груп факторів може призвести до неF
гативних наслідків в діяльності банківської
установи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематикою забезпечення ліквідності
банку, а також аналізом основних складових
займалися дослідники, теоретики та практики
банківської справи, якFот: А.М. Мороз, М.І. СавF
лук, О.І. Лаврушин, М.О. Долгальова, І.М. ПаF
расійFВергуненко, Ю.С. Серпенінова, Г.С. ПаF
нова, Н.Г. Маслак, Л.А. Лахтіонова, Н.Ю. НеF
вмержицька, Ю.С. Ребрик. Також цим питанF
ням присвячені праці таких зарубіжних науF
ковців, як: П. Бофингер, Дж. М. Кейнс, Д. Норд,
Э. Никбахт, Р. Портер, М. Фридман.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження макроеконоF

мічних та мікроекономічних факторів впливу на
забезпечення банківської ліквідності в Україні.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Сучасна економіка є складною системою,
кожна частина якої тісно пов'язана з іншими і
грає важливу роль. Але одну з найважливіших
ролей відіграє банківська система, що забезпеF
чує на сучасному етапі розвитку економічних
взаємин нормальне функціонування всієї екоF
номіки в цілому.

На ліквідність банку впливає ряд факторів.
Деякі з них очевидні, інші впливають на лікF
відність банку побічно, тому їх можна виявити
тільки після відповідного аналізу.

Макроекономічні фактори (екзогенні) —
через них здійснюється вплив зовнішнього сеF
редовища на діяльність банку і, як внаслідок,
на його ліквідність.

Мікроекономічні фактори (ендогенні) —
діють на рівні самого банку та пов'язані з його
політикою. На відміну від дії макроекономічF
них чинників, вплив яких банк не може обмеF
жити, мікроекономічні чинники безпосередньо
пов'язані з його діяльністю, тому, змінюючи
політику банку, можна обмежити вплив факF
торів, що викликають несприятливі зміни в
ліквідності.

Автори А.М. Мороз, М.І. Савлук виділяють
дві групи факторів, які впливають на дотриманF
ня банком належного рівня ліквідності:

— наявність у банку необхідної суми лікF
відних коштів;

— можливість залучення ліквідних коштів
шляхом їх запозичення чи продажу активів.

Такий підхід базується на існуючих методах
управління ліквідністю банків, але він не передF
бачає дослідження передумов вибору того чи
іншого методу [1, с. 532—535].

У працях О.І. Лаврушина розглядаються
зовнішні та внутрішні фактори, що впливають
на ліквідність банку. До внутрішніх факторів
належать:

— стійка капітальна база банку,
— якість активів,
— якість депозитів,
— помірна залежність від зовнішніх джерел,
— зіставлення активів і пасивів за строкаF

ми.
До групи зовнішніх чинників належать: заF

гальна політична та економічна ситуація в
країні, розвиток ринку цінних паперів і міжбанF
ківського ринку, організація системи рефінанF
сування, ефективність регулюючих функцій
центрального банку [2, с. 10—12].

Такого ж підходу дотримується М.О. ДолF
гальова. При цьому до макроекономічних факF
торів, що впливають на ліквідність, вона відноF
сить:

— економічну і політичну ситуацію в країні,
— ефективність державного регулювання і

контролю,
— розвиток і ефективність сегментів фінанF

сового ринку,
— можливість залучення підтримки з боку

держави [3, с. 405].
Щодо мікроекономічних факторів, то на

думку автора до них належать:
— якість управління діяльністю банку,
— достатність власного капіталу банку,
— якість і стійкість ресурсної бази банку,
— ступінь залежності від зовнішніх джерел

запозичення,
— збалансованість активів і пасивів за суF

мами і термінами,
— ризикованість, прибутковість, структура

та диверсифікація активів.
І.М. ПарасійFВергуненко також розглядає

внутрішні та зовнішні фактори. При цьому гоF
ловною відмінністю є те, що до зовнішніх факF
торів відносять програмні, надзвичайні, сеF
зонні, циклічні та довгострокові.

Програмними факторами є економічне стаF
новище країни, її економічна політика, розвиF
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ток ринку цінних паперів та міжбанківського
ринку, організація системи рефінансування,
повноваження та ефективність роботи контF
рольних органів.

Надзвичайними факторами вважають
страйки, наслідки стихійних лих, військові конF
флікти, революційні, політичні та економічні
події.

Сезонні зміни, як правило, пов'язані з сільF
ськогосподарськими роботами та функціонуF
ванням інших сезонних галузей. У банків
збільшуються вклади восени, після збирання
врожаю, та підвищується попит на кредитні
ресурси навесні.

Циклічні зміни зумовлені піднесенням або
спаданням ділової активності товаровиробF
ників та підприємців у економіці країни.

Довгострокові коливання можуть охоплюF
вати кілька економічних циклівта бути резульF
татами таких факторів, як зрушення в спожиF
ванні, заощадженні, інвестиційних процесах,
кількості населення, його зайнятості, науковоF
технічному рівні виробництва, тощо [4, с. 86—
95].

Ю.С. Серпенінова пропонує інший набір
факторів, які впливають на ліквідність банку.

Фактори зовнішнього середовища включаF
ють:

— загальний стан і розвиток економіки краF
їни (рівень інфляції, дефіциту бюджету, банF
ківська конкуренція, розвиток ринку цінних паF
перів та ін.),

— політична ситуація, соціальні чинники,
особливості і структура регіонального розвитF
ку економіки, політика центрального банку,

— можливість залучення коштів на міжбанF
ківському ринку та коштів центрального банF
ку.

До чинників внутрішнього середовища наF
лежать:

— фінансовий стан і розмір банківської устаF
нови,

— репутація банку, структура і динаміка
клієнтської бази, активів банку, пасивів банF
ку, оптимальне співвідношення активів і паF
сивів за строками і сумами, якість кредитного
портфеля і портфеля цінних паперів [5, с.
354—359].

Як стверджують науковці Стельмах В.С. та
Міщенко В.І., до внутрішніх факторів ризику
ліквідності прийнято відносити: якість активів
і пасивів, ступінь незбалансованості активів і
пасивів за строками, сумами та в розрізі окреF
мих валют, рівень банківського менеджменту,
імідж банку.

До зовнішніх факторів можна віднести:

— розвиток ринку цінних паперів і ринку
міжбанківського кредитування;

— стан грошовоFкредитних індикаторів
(рівень інфляції , відсоткових ставок, валютноF
го курсу, динаміки цін на фондовому ринку
тощо) [6, с. 20].

На думку авторів, одним з основних макроF
економічних факторів є фактор розвитку
фінансового ринку, що обумовлює характер
перерозподілу тимчасово вільних грошових
коштів між учасниками фінансового ринку і,
зокрема, між банками. Так, високий рівень розF
витку ринку дає банкам можливість швидкого
залучення коштів з метою підтримки ліквідF
ності, а стабільний стан ринку цінних паперів
забезпечує можливість швидкої реалізації
цінних паперів при необхідності. Цей фактор
помітно впливає на ступінь ліквідності активів,
оскільки необхідною умовою ліквідності актиF
вів є ринок, що склався, для їх реалізації.

Ще одним макроекономічним фактором є
банківський нагляд та регулювання. Метою
банківського нагляду є стабільність банківсьF
кої системи та захист інтересів вкладників і
кредиторів банку щодо безпеки зберігання
коштів клієнтів на банківських рахунках.

Значно впливає на ліквідність банків розвиF
ток економіки країни. Нестабільний і послабF
лений стан економіки спричиняє недовіру
клієнтів та інвесторів до банківської системи,
що призводить до відтоку депозитів з банків,
погіршення якості кредитного портфеля і поF
слаблення ліквідності. Нерівномірність регіоF
нального розвитку економіки обумовлює неF
обхідність прогнозування грошових потоків
залежно від територіального розташування
установ банку.

Заслуговує на увагу вплив політичної сиF
туації на ті чи інші явища, враховуючи банкіF
вську систему і ліквідність банків зокрема. НеF
стабільна політична ситуація призводить до поF
стійної зміни законодавства, вимог до банківсьF
ких установ, частого перегляду податків. ТаF
кий стан речей майже унеможливлює плануF
вання банківської політики, що створює додатF
кові перешкоди в управлінні ліквідністю банків.

До макроекономічних факторів можна відF
нести середній рівень доходів, витрат і заощадF
жень населення, прожитковий мінімум, мініF
мальну заробітну плату, обсяги соціальних випF
лат населенню тощо. Такі фактори обумовлюF
ють бажання і спроможність населення корисF
туватись банківськими послугами. Наприклад,
зростання рівня ті якості життя населення обуF
мовлює збільшення заощаджень фізичних осіб
сприяє зростанню пропозиції ліквідних коштів.
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Важливим мікроекономічним фактором, що
визначає ступінь ліквідності банку, є якість
його депозитної бази. Депозитну базу утворюF
ють кошти юридичних і фізичних осіб, акумуF
льованих банком в вигляді коштів на розрахунF
кових і поточних рахунках, у строкових депоF
зитних і ощадних вкладах. Критерієм якості
депозитів (до запитання, термінових і ощадних)
є їх стабільність. Чим більше стабільна частина
депозитів, тим вище ліквідність банку, оскільF
ки в цій частині акумульовані ресурси не залиF
шають банк. Збільшення стабільної частини
депозитів зменшує потребу банку в ліквідних
активах.

Достатність власного капіталу банку є
значним фактором мікроекономічного сереF
довища. Адже значна величина капітальної
бази банку позитивно позначається на рівні
його ліквідності, оскільки власний капітал виF
конує роль амортизатора в разі виникнення
непередбачених обставин, що можуть призвеF
сти до вилучення коштів, і, як внаслідок, викF
ликати кризу ліквідності або платоспроможF
ності. Цей показник має велике значення для
нормального функціонування банку, тому
його мінімально допустима величина регуF
люється законодавчо.

Збалансованість активів і пасивів за сумаF
ми та строками — фактор має основоположне
значення в процесі підтримки ліквідності банF
ку, зокрема його фінансової стійкості в цілоF

му. Така збалансованість практично виключає
можливість виникнення кризи ліквідності і плаF
тоспроможності в банку, бо зобов'язання банF
ку будуть забезпечені наявними ресурсами, а
узгодженість активів і пасивів за термінами заF
безпечить своєчасне виконання зобов'язань без
збиткової реалізації активів. Чим вище ця узF
годженість, більш збалансована проведена банF
ком політика, тим вище його ліквідність, стійF
кіше фінансовий стан.

Якість і стійкість ресурсної бази банку — це
визначальний фактор для обсягу і ступеня розF
витку активних операцій банку, а отже, її
стабільність впливає на фінансову стійкість і
ліквідність банку. Персоналу банку необхідно
здійснювати постійний контроль за цими поF
казниками, проводити структурний аналіз паF
сивів з метою підтримки оптимальних значень
для засобів, залучених на строковій основі, так
як саме вони допомагають банку підтримувати
збалансованість між активами і пасивами за
строками та сумами, а значить, і ліквідність банF
ку.

Менеджмент, тобто система управління
діяльністю банку в цілому і ліквідністю зокF
рема можна віднести до мікроекономічних,
адже якість управління банком виражається
в наявності і змісті банківської політики; раF
ціональної організаційної структури банку,
що дозволяє на високому рівні вирішувати
стратегічні і поточні завдання; у виробленні

Рис. 1. Макроекономічні та мікроекономічні фактори впливу
на банківську ліквідність

Мікроекономічні фактори  

 фактор розвитку фінансового ринку якість депозитної бази банківської 
установи 

достатність власного капіталу банку  банківський нагляд та банківське 
регулювання 

Макроекономічні фактори  

збалансованість активів і пасивів за 
сумами та строками 

система управління діяльністю банку

розвиток економіки країни 

вплив політичної ситуації 

середній рівень доходів, витрат і 
заощаджень населення 

якість і стійкість ресурсної бази 
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відповідного механізму управління активами
і пасивами банку; в чіткому визначенні змісту
різних процедур, у тому числі що стосуютьF
ся прийняття найбільш відповідальних ріF
шень.

Таким чином, висвітливши існуючі види
факторів, що впливають на ліквідність банку,
автори пропонують власну розробку:

Розгляд існуючих факторів, що впливають
на ліквідність банків, свідчить, що найбільш
прийнятним є поділ цих факторів на макроекоF
номічні та мікроекономічні. Така класифікація
дає змогу виокремити ті фактори, які є контF
рольованими з боку банку, і вимагають розробF
ки комплексу заходів щодо їх управління. А таF
кож врахувати неконтрольовані фактори, що
також чинять значний вплив на ліквідність банF
ківської установи.

Пропозиціями щодо мінімізації впливу факF
торів є:

— проведення широкої інформаційної поF
литики щодо зміцнення довіри до банків;

— забезпеченість депозитів у національній
валюті;

— підтримка достатності кредитного портF
феля банку;

— складання резервних планів фінансуванF
ня у випадках непередбачуваних ситуацій;

— підтримання здатності банку отримуваF
ти доступ до нових джерел ліквідності на
міжбанківських ринках;

— мінімізація ризиквів від впливу економіF
чної та політичної ситуації в країні.

ВИСНОВКИ
Отже, аналіз існуючих класифікацій факF

торів, що впливають на ліквідність банків,
свідчить, що найбільш прийнятним є їх поділ
на фактори прямого та непрямого впливу.
Така класифікація дає змогу виокремити ті
фактори, які є контрольованими з боку банF
ку, і вимагають розробки комплексу заходів
щодо їх управління. А також врахувати неF
контрольовані фактори, що також чинять
значний вплив на ліквідність банківської усF
танови.
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