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необходимы использование современных финансово-монетарных инстру-

ментов. Однако в настоящее время степень их воздействия на  протекание 

интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза 

является разноэффективной и разнонаправленной, например, проведение 

единой монетарной, ценовой и налоговой политики. В процессе формиро-

вания эффективного интеграционного пространства особая роль должна от-

водиться налоговой гармонизации между странами, способствующей со-

зданию равных и конкурентных условий функционирования различных 

субъектов хозяйствования.  
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Paskutinių dešimtmečių bėgyje pasaulinėje ekonomikoje vyksta 

finansializacijos (finansinio imlumo, finansinio gilumo) spartinimas. Reikėtų 

pažymėti, kad tranzitinės Lietuvos ir Baltarusijos ekonomikos kitų šalių tarpe ne 

pilnai atitinka esamai tendencijai.  

Kas liečia Baltarusijos situaciją, tai esant pakankamai organizuotai 

bankinei sistemai šalyje, nepakankamai aktyvi prekyba vertybiniais popieriais, 

draudimo ir lizingo sektoriai vos pradėjo vystytis ir apimtimi neviršija dešimties 

bankų rinkos procentų. Nebankinio finansinio tarpininkavimo institutai pateikti 

pakankamai kukliai, nėra pilnavertiškai funkcionuojančių institutų, 

mobilizuojančių finansinius resursus ir transformuojančius juos į ilgalaikes 

investicijas. Tose tendencijose, žinoma, reikia įvertinti žemo horizontalaus ir 

vertikalaus pasitikėjimo visuomenėje sąlygas. Baltarusijos ekonomikoje taip pat 

nepakankamai panaudojamos globalios finansializacijos galimybės, todėl kad 

nacionaliniai finansiniai institutai negali dalyvauti pilnaverčio tarpininko 

vaidmenyje tarp išorinių finansavimo šaltinių ir vidinės investicijų paklausos. 

Baltarusijos ekonomika priklauso atvirų mažų ekonomikų grupei, kuri orientuota 

į bankinę finansų sistemą ir turi aiškią priklausomybę nuo pasaulinės finansinės 

rinkos funkcionavimo dinamikos.  

Lietuva neišsiskiria iš pereinamosios ekonomikos šalių, nes ir čia bankai 

yra svarbiausia finansų sistemos varomoji jėga. Bankai yra pagrindinė finansinio 

tarpininkavimo grandis. Bankai Swedbank, SEB, Luminor 2018 m. pabaigoje 

užėmė 84 proc. bankų rinkos, o bankų turtas sudarė 28,6 mlrd.Eur. Kitos 

finansinio tarpininkavimo formos (draudimas, lizingas, pensijų fondai ir kitos) 

atsilieka nuo bankų, tačiau pastaruoju metu, jų reikšmė pastoviai didėja. 

Mažėjantis natūralus gyventojų prieaugis, didėjanti gyvenimo trukmė bei 

migracija nulėmė privačių pensijų fondų atsiradimą Lietuvoje. Pensijų fondai yra 

naudingi finansų rinkoms, nes užtikrina gerą investavimo aplinką. Jei jiems 
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sekasi valdyti riziką, tai agresyvesnes investicijų strategijas taiko veikdami 

akcijų, obligacijų ir kitų rinkų vystymąsi. Tuo tarpu išsivysčiusiose šalyse, 

pensijų fondai yra pagrindiniai finansų rinkų dalyviai. Todėl pensijų fondų 

augimas, kaip ir bankų augimas, padidina nacionalinės ekonomikos augimą.  

Finansializacijos kategorija literatūroje traktuojama kaip finansinio gylio 

(arba finansinės talpos) padidinimo procesas ekonomikoje. 

Finansinio gilumo koncepcija parengta Pasaulinio banko specialistų 1980 

m pradžioje. Savo pradinėje esmėje finansinis gilumas arba finansinis imlumas 

asocijavosi su ekonomikos prisotinimu pinigais, finansiniais instrumentais ir 

finansiniais institutais. 

Vėliau supratimas įgavo daug platesnę prasmę ir pradėjo atspindėti 

finansinio tarpininkavimo lygį pasaulinėje ekonomikoje, šalyje arba šalių 

grupėje. 

Dabar finansinio gilumo įvertinimas tapo bendros finansinių sistemų 

analizės dalimi, kurią atlieka Pasaulinis bankas. Finansinės sistemos 

kompleksinės charakteristikos gavimui Pasaulinis bankas vertina ją pagal keturis 

kriterijus (gilumas, prieinamumas, efektyvumas ir stabilumas) dviems raktiniams 

finansinio sektoriaus komponentams: finansinių institutų (bankiniai ir 

nebankiniai finansiniai institutai) ir finansinių rinkų (akcijų rinka, obligacijų ir 

kitos rinkos). Finansinių sistemų tyrimą besivystančiose ir išsivysčiusiose šalyse 

taip pat atlieka Pasaulinis ekonomikos forumas. Tuo tikslu nustatoma daugiau nei 

120 rodiklių, sugrupuotų į septynis blokus: institucinė aplinka, verslo aplinka, 

finansinis stabilumas, bankų paslaugos, nebankinės finansinės paslaugos, 

finansinės rinkos, finansinės rinkos mastai. 

Pasaulinės finansinės rinkos gylį taip pat tiria McKinsey Global Institute, 

skaičiuojantis pasaulinių finansinių aktyvų rinkos kainos santykį (įskaitant ir 

būsimą pelną) su pasauliniu BVP procentais. Visų šių tyrimų pagrindinis tikslas 

yra patvirtinti ilgalaikio ekonominio augimo santykį su finansiniu gyliu šalies 

ekonomikoje. Nežiūrint į daug atliktų tyrimų šis klausimas lieka svarstytinas. 

Sąvoka „ekonomikos finansializacija“ naudojama palyginti nesenai. Vienu 

iš pirmųjų veikalų šia kryptimi priskiriamas amerikiečių ekonomistų Harry 

Magdoff ir Paul Sweezy darbas [1], kuriame finansializacija pristatoma ir kaip 

finansinio kapitalo vaidmens augimas besivystančiose nacionalinėse 

ekonomikose, ir kaip sistema rengti privilegijuotas verslo tvarkymo taisykles 

finansiniame sektoriuje, įdiegiamus vyriausybinių institutų pagalba. 

Finansinio kapitalo dominavimas išsivysčiusių šalių ekonomikoje pradėjo 

vyrauti XX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje. Šis procesas buvo lydimas finansinių 

rinkų dereguliavimu, finansinių krizių pasirodymu, finansinių holdingų 

vystymusi, didelio kiekio finansinių instrumentų pasirodymu ir finansinės 

inžinerijos vystymusi. 

Finansializacija traktuojama ir kaip bendras supratimas, reiškiantis kaip 

finansinės globalizacijos procesą, taip ir rezultatą jos poveikio į nacionalinę 

ekonomiką. Finansializacija kaip procesas charakterizuojamas finansinio kapitalo 

dominavimu prieš realaus sektoriaus kapitalą ir finansinio sektoriaus įstatymų 

įdiegimu ne tik verslui, bet ir visam visuomeniniam ūkiui. Tie įstatymai leidžia 

finansiniam kapitalui generuoti daug didesnį pelną [3]. 
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Finansializaciją, kaip ekonominę kategoriją, teisėtai pradėta traktuoti kaip 

„augančią sisteminę finansų ir finansų inžinerijos valdžią“ [2]. 

Finansializacijos charakteringą įtaką į ekonomikos vystymąsi galima 

nustatyti įvairių statistinių rodyklių pagrindu, pavyzdžiui, tokių kaip finansinio 

sektoriaus dalis BVP, investicijų į finansų ir realų ekonomikos sektorius santykis, 

sandėrių mastas finansinėje rinkoje, korporatinės ir valstybinės skolos rodiklis ir 

kt.[3]. Bendrai paėmus, ekonominio išsivystymo lygį galima aproksimuoti 

finansializacijos rodyklių pagalba, ekonomikos finansinio gilumo ir imlumo. 

Polėses valstybinio universiteto profesorė, e.m.d. O.A.Zolotariova 

pabrėžė, kad „Pagrindinis makroekonomikos politikos tikslas – visuminės 

efektyvios paklausos sukūrimas, kuris aprūpintų pilną ekonomikoje esančių 

resursų užimtumą. Daugiau lankstesniu visuminės paklausos elementu yra 

investicinė paklausa. Investicinė paklausa realizuojama finansinės rinkos 

pagalba. Investicinė paklausa ir finansinis kapitalas vienas su kitu randasi 

dialektiniame ryšyje: investicinė paklausa suaktyvina finansinę rinką, o 

finansinio kapitalo apyvarta aktyvina investicijų paklausą. Finansinių ir 

nefinansinių sektorių ryšys turi dvejopą prigimtį. Iš vienos pusės, finansiniai 

santykiai tampriai susieti su pelno formavimu nefinansiniame sektoriuje, o iš 

kitos pusės, jie turi savarankišką vystymosi logiką. Nutrūkimai investicinės 

paklausos dinamikoje ir finansinio kapitalo judėjimo dinamikoje veda prie 

finansinių krizių ir stagnacijos. Būtina sukurti efektyvų makroekonominį 

mechanizmą endogeninės investicinės paklausos aktyvavimui padedant 

ekonomikos finansinio gilumo vystymui. Finansinė rinka turi įtakos ne tik į 

investicinę paklausą. Ji įtakoja ir prekių kainą, valiutų kursą ir vartojimo 

paklausą. Šalys su aukštu finansializacijos lygiu turi svarbių pranašumų; 

galimybė vykdyti stimuliuojančią monetarinę politiką be reikšmingo infliacijos 

augimo, daug aukštesnį lygį ekonomikos valdyme, geresnę šalies ekonomikos 

vystymosi kokybę, ekonomika tampa sudėtingesnė sinergetinių požiūriu. 

Tokiu būdu, nežiūrint didelio tyrimų kiekio, ryšys tarp ilgalaikio 

ekonomikos augimo ir finansinio šalies ekonomikos gylio lieka svarstytinas. 

Akivaizdu viena: kuriant šalies ekonomikos finansializacijos programas, kartu 

suprantant ją kaip svarbiausia ekonominio vystymo variklį, negalima neįvertinti 

jos potencialo kaip lokalinių ir pasaulinių finansinių krizių šaltinio. 
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Аннотация. Статья раскрывает основные причины возникновения 

кризиса ликвидности, оказываемое воздействие данного явления на дея-

тельность банка, а также возможные пути обеспечения беспрерывности де-

ятельности банка при эскалации риска ликвидности. 
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Ликвидность является одним из основных показателей устойчивости 

и надёжности деятельности для любого банка. Определяется данный пока-

затель способностью банка обеспечить своевременное и полное исполнение 

своих краткосрочных обязательств за счет достаточного запаса высоколик-

видных необремененных активов, а также соответствие имеющегося ста-

бильного фондирования в структуре активов и обязательств. [1,с.82] 

Управление ликвидностью в банке, направлено на предотвращение и 

устранение, как недостатка, так и излишка ликвидности. Не смотря на то, 

что чрезмерная ликвидность может неблагоприятно сказываться на доход-

ности банковской деятельности, недостаток данного показателя, может 

привести к неплатёжеспособности банка, что впоследствии может привести 

к банкротству.  

Стоит отметить, что на ликвидность банка влияет большое количе-

ство различных факторов, которые условно можно разделить на внутренние 

и внешние. 

Внутренние факторы непосредственно связаны с деятельностью са-

мого банка и регулируются его внутренней политикой. Нивелировать про-

блемы, вызываемые внутренними факторами, помогает дифференциация  

полномочий, а также создание филиальной сети, что может оказывать по-

ложительное влияние на устойчивость деятельности банка и его ликвид-

ность в частности. Это обусловлено тем, что филиалы имеют в распоряже-

нии собственные средства и в непредвиденных ситуациях могут послужить 

дополнительным источником финансирования для головного подразделе-

ния банка. 
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