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Norvegijos taupomųjų bankų analizė

Santrauka

Pastarųjų metų pokyčiai Norvegijos ekonomikoje, atsiradę dėl naftos kainų šoko, atsiliepė
ir bankiniam sektoriui. Analizuojant kokia yra suteiktų paskolų ir būsto kreditų vertė bei rizi-
kingų ir neveiksnių paskolų vertė Norvegijos taupomajame banke Nord - Norge, galima įvertinti
banko ateities perspektyvas. Darbo tikslas išanalizuoti ir rasti tinkamiausius prognozavimo me-
todus šiems dviems rodikliams. Po daugelio taikytų prognozavimo metodų gauta, jog tiksliausią
prognozę suteiktų paskolų ir kreditų vertei gaunama duomenims pritaikius laipsninę Box - Cox
tranformaciją, ir atlikus prognozavimo procedūrą parinktam geriausiam ARIMA modeliui. Tiks-
liausias neveiksnių ir rizikingų paskolų ateities pokyčių reikšmes galima gauti duomenis logarit-
mavus ir pritaikius eksponentinį glodinimą. Gautos prognozės ir parinkti prognozavimo metodai
galėtų pagelbėti bankinio sektoriaus analitikams, vertinant Norvegijos taupomojo banko Nord -
Norge būklę.

Raktiniai žodžiai : Taupomasis bankas, paskolos, būsto kreditai, rizikingos paskolos, neveiks-
nios paskolos, prognozės, prognozavimo metodai

Analyses of Norwegian savings banks

Abstract

Recent changes in Norwegian economy caused by the shock of oil prices has an impact on
Norwegian banking section. While analyzing the total worth of loans and housing credits as well
as total worth of defaulted and impairment loans in Norwegian savings bank Nord - Norge it is
possible to estimate the prospects of this bank. The goal of the thesis is to analyze and find the
best methods of predicting these two indicators. After applying Box - Cox power transformation
for the data, finding the best fitting ARIMA model and forecasting it we can get the most accurate
predictions for the total worth of loans and housing credits in Nord - Norge bank. The best way
to predict the behaviour of total worth of defaulted and impairment loans in this particular bank
is to transform the data into logarithms and do an exponential smoothing procedure. These
predictions and predicting methods could be helpful for analysts of banking section to evaluate
the state of Norwegian savings bank Nord - Norge.

Key words : Savings bank, loans, housing credits, impairment loans, defaulted loans, predic-
tions, predicting methods
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1 ĮVADAS
Šio darbo tikslas yra išanalizuoti ir rasti tiksliausius Norvegijos taupomojo banko Nord –
Norge prognozavimo metodus dviems banko rodikliams: suteiktų paskolų ir būsto kreditų
klientams sumai bei rizikingų ir neveiksnių paskolų vertei šiame banke. Šie rodikliai yra
svarbūs vertinant banko būklę.

Turimos žinios, apie prieš daugiau nei 20 – metį Skandinavijos bankinį sektorių ištikusią
krizę dėl netikėto naftos kainų šoko ir keletos kitų makroekonominių rodiklių pokyčių,
leidžia interpretuoti, jog pastarųjų metų pokyčiai, susiję su naftos kainų šoku, Norvegijos
ekonomikoje turėjo atsiliepti šalies bankams.

Tikėtina, jog po Norvegijos ekonomikos sulėtėjimo kažkiek sumažės nagrinėjamų rodik-
lių ateities perspektyvos.

Norint išsiaiškinti tai, darbe buvo tiriamas rodiklių elgesys 2008 – 2015 metų laikotar-
piu. Buvo ieškoma tiesinių sąryšių, prognozuojama, remiantis imties vidurkiu, atsitiktinio
klaidžiojimo bei atsitiktinio klaidžiojimo su poslinkiu (angl. drift) prielaidomis.Taip pat
prognozės gautos taikant eksponentinio glodinimo (angl. exponential smoothing) ir kubi-
nio glodinimo splainais (angl. cubic smoothing splines) metodus. Tikintis gauti geresnių
rezultatų duomenys buvo įvairiai transformuoti, t.y. taikant laipsninę Box – Cox transfor-
maciją, ar vieną iš vinsorizavimo (angl. Winsorizing) būdų, buvo logaritmuoti. Prognozės
tarpusavyje palygintos ir išrinkti labiausiai šiems rodikliams prognozuoti tinkantys meto-
dai.

Kiek yra suteikiama paskolų ir būsto kreditų iš viso bei kokia rizikingų ir neveiksnių
paskolų vertė banke priklauso nuo žymiai daugiau makroekonominių veiksnių, tačiau šiame
darbe atsižvelgta tik į banko bazinę palūkanų normą, naftos bei nekilnojamojo turto kainų
pokyčius. Nepaisant to, bus bandoma surasti, kiek galima tikslesnį prognozavimo metodą
šiems, apie banko būklę nemažai pasakantiems, rodikliams.

Darbas suskirstytas į dvi pagrindines dalis. Pirmoje pateikiama trumpa Norvegijos
ekonomikos situacijos apžvalga, t.y., trumpai aptariama 1991 – 1993 m. Skandinavijos
šalis ištikusią bankinio sektoriaus krizė, jos atsiradimo priežastys, padariniai. Taip pat
atkreipiamas dėmesys į pastarųjų metų svarbiausius makroekonominių rodiklių pokyčius
bei dabartinę bankų būklę. Aptariama darbe taikyta metodologiją. Kitoje dalyje bus
pateikta konkrečių rodiklių analizė. Darbo pabaigoje - gauti rezultatai ir išvados.
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2 TEORINĖ DALIS

2.1 Norvegijos ekonomikos situacijos apžvalga
Norvegijos taupomieji bankai turi ypatingai stiprias pozicijas Norvegijos bankų sektoriuje.
Bendrai rinkoje suteiktų paskolų privatiems klientams (namų ūkiams) dalis sudaro 33 pro-
centus ir 30 procentų įmonėms. SPAREBANK 1 yra didžiausia atskira taupomųjų bankų
grupė, rinkoje suteikianti paskolų maždaug 20 ir 17 procentų asmenims ir įmonėms, ati-
tinkamai. [8] Todėl yra svarbu žinoti, kiek bankai suteikia paskolų ir būsto kreditų iš viso,
ištikus naftos kainų šokui.

Taip pat yra svarbu stebėti, ar bankuose padidėjo, jei taip, tai kiek neveiksnių ir rizi-
kingų paskolų vertė. Jos padidėjimas praneštų apie pablogėjusią banko paskolų portfelio
kokybę.

Kadangi savo profesinę praktiką atlikau Norvegijos investiciniame banke Norne Securi-
ties AS, analitikų skyriuje, savo bakalaurinio temą pasirinkau susijusią su šios Skandinavi-
jos šalies bankiniu sektoriumi. Didžiąją laiko dalį praleidau stebėdama bei analizuodama
taupomųjų bankų finansinių rodiklių pokyčius, kurie padeda įvertinti jų būklę ir leidžia
suteikti bankams atitinkamus kreditavimo reitingus. Norint suprasti kodėl įvyko vienoks
ar kitoks rodiklio pasikeitimas, būtina žinoti, kas įvyko Norvegijos ir viso pasaulio makro-
ekonomikoje.

1991 – 1993 metais Skandinavijos šalis ištiko bankinio sektoriaus krizė. Remiantis,
ekonomistų ir analitikų išvadomis, jos priežastimi galėjo būti svarbių makroekonominių
rodiklių pokyčiai. Tai yra, naftos kainų šokas, aukšta bazinė palūkanų kainų norma, ne-
kilnojamojo turto kainų burbulas bei investicijų sumažėjimas. [2]

Per pastaruosius keletą metų naftos kainos krito kone perpus, o tai labai atsiliepia
Norvegijos ekonomikai, kuri yra itin priklausoma nuo šio gamtinio ištekliaus sektoriaus po-
kyčių. Net ketvirtadalį šalies BVP sudaro pajamos gautos iš naftos ir jos produkcijos.Todėl
investicijos šiame sektoriuje labai sumažėjo.

Tikėtina, jog ekonomikos sulėtėjimas turėtų mažinti namų ūkių norą skolintis, įsigyti
būsto kreditų. Tačiau tuo pat metu Norvegijos centrinis bankas mažina bazinę palūkanų
normą, kas mažina Norvegijos kronos paklausą. Per 2015 – uosius metus trumpo laikotarpio
palūkanų norma buvo sumažinta du kartus. Metų pabaigoje ji siekė 1 - ą procentą. O iki
2016 – ųjų pabaigos žadama sumažinti iki 0.25%. [7]

Todėl bus analizuojama, kaip visa tai atsiliepė taupomojo banko Nord – Norge dviem
iš rodiklių, t.y. suteiktų paskolų ir būsto kreditų sumai bei rizikingų ir neveiksnių paskolų
vertei, jų ateities perspektyvoms šiame banke.
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2.2 Darbo metodologija
Tyrimui naudoti 2008 – 2015 metų ketvirtiniai duomenys.

Ieškant rodiklių tiksliausių prognozavimo metodų buvo išbandytos 7 prognozių varia-
cijos.
• Pirmieji prognozavimai remiantis atsitiktinio klaidžiojimo (su poslinkiu) ir vidurkio

metodais taikyti abiejų rodiklių pradiniams, nepakeistiems duomenims. [3]
• Norint patikrinti, kaip pakistų prognozės sumažinus ekstremalių netipinių reikšmių

įtaką, laiko eilutėms buvo bandyta atlikti Winsor transformacijas, pakeičiant ekstremalias
reikšmes mažiau ekstremaliomis. Patikrinta, ar šis metodas reikšmingai pagerina prognozių
tikslumą.
• Kita išbandyta procedūra - duomenis transformavus laipsniniu Box − Cox metodu

ir ieškojus prognozės tinkamiausiam ARIMA modeliui. [6]
• Pradinius duomenis logaritmavus pritaikytas eksponentinis glodinimas.
• Rizkingų ir neveiksnių paskolų vertės rodiklio tiek pradiniems, tiek logaritmuotiems

duomenims ieškota prognozės, taikant kubinio glodinimo splainais metodą (angl. cubic
smoothing splines), kuris grąžina tiesinę prognozę ir jos patikimumo intervalus.

Kad įsitikintume prognozavimo metodo adekvatumu, atitinkamai eilutei kiekvienas
prieš tai paminėtas metodas buvo pritaikytas ir mažesnei imčiai, t.y. ieškoma prognozės
neimant kelių paskutinių reikšmių. Tuomet prognozė palyginama su realiomis (faktinėmis)
reikšmėmis.

Vėliau visų prognozių tikslumas dar patikrintas apskaičiavus prognozavimo patikimumo
matus:

RMSE - kvadratinę vidutinę paklaidą, MAE - vidutinę absoliutinę paklaidą, MAPE
- vidutinę procentinę paklaidą ir MASE - vidutinę absoliutinę matavimų paklaidą. Kuo
šios reikšmės mažesnės, tuo naudojama prognozavimo procedūra yra tinkamesnė. RMSE
ir MAE yra jautrios ir priklausomos nuo matavimo skalės, o MAPE patogesnė, kadan-
gi ji išreiškiama procentais, todėl galima palyginti skirtingų rodiklių prognozes, kuomet
matavimo dydžiai skiriasi. [4]

Dauguma taikytų metodų gerai žinomi, todėl jų neaptarsime. Kiek plačiau aprašomi
Winsor ir Box− Cox duomenų transformacijų būdai.

Vinsorizavimo esmė, sumažinti ekstremalių reikšmių įtaką, tokias imties reikšmes pa-
keičiant mažiau ekstremaliomis. Jos dažnai turi nemažą poveikį statistinių analizių rezul-
tatams. Vienas iš būdų, kaip to išvengti - pakeisti statistinę analizę. Alternatyvus būdas
būtų duomenų pakeitimas. Tačiau tiriant finansinius rodiklius dažniausiai taikoma švel-
ni robust statistika, t.y. duomenys yra švelniai visorizuojami, kadangi finansinėse laiko
eilutėse dažnai būna nemažai informacijos ekstremaliuose taškuose.

Duomenų pakeitimas naudojantis Winsor pirmuoju metodo eiga: reikia α% mažiausių
imties reikšmių pakeisti α eilės procentiliu ir α% didžiausių imties reikšmių pakeisti (100 -
α) eilės procentiliu. Šio tyrimo atveju, laikyta, kad α = 5.

Antruoju Winsor transformacijos metodo atveju visi duomenys, didesni už tam tikrą
atstumą nuo imties medianos, prilyginami tam atstumui. [9] Tai pakankamai paprasti
pakeitimai, tačiau tikimasi, jog turės įtakos prognozių tikslumui.
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Kita darbe duomenims pritaikyta transformacija - laipsninė Box− Cox.

y(λ) =


yλ−1

f
, if λ 6= 0

log(y), if λ = 0

Procedūra, naudojama norint duomenis normalizuoti ir sumažinti išskirčių įtaką. Ši
transformacija atliekama forecast paketo pagalba, kur λ parenkama automatiškai. [5]
[10]
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3 PRAKTINĖ DALIS
3.0.1 Duomenų aprašymas

Analizei reikalinga informacija bei duomenys apie bendrą Norvegijos taupomojo banko
Nord - Norge suteikiamų paskolų ir būsto kreditų klientams sumą bei bendrą neveiksnių
ir rizikingų paskolų vertę šiame banke. 2008 – 2015 m. ketvirtiniai duomenys apie šiuos
du rodiklius galima rasti Oslo biržos tinklapyje newsweb.no, kuriame talpinami daugelio
Norvegijos įmonių finansiniai pranešimai, likusią informacija rasta Nord - Norge banko
internetinėje svetainėje. [12] Duomenys yra išreikšti Norvegijos kronomis.

Labiausiai dominantys ir, tikėtina, didžiausią poveikį bankų būklei turintys makroeko-
nominiai rodikliai - bazinė palūkanų normą, naftos ir nekilnojamojo turto pokyčiai. Visi
duomenys taip pat yra ketvirtiniai, 2008 – 2015 metų laikotarpio.

Bazinė palūkanų norma yra skelbiama Norvegijos centrinio banko internetiniame pus-
lapyje. Ji išreikšta procentais.

Duomenis apie 3 - jų pagrindinių naftos rūšių kainas išreikštas Norvegijos kronomis už
barelį radau ir parsisiunčiau iš oficialios IndexMundi internetinės svetainės. [11] Jie parodo
procentinį kainų pokytį, lyginant su praėjusiais metais, sezono įtakos nėra.

Plačiai Skandinavijoje naudojamos programos Macrobond duombazėje radau reikiamus
duomenis apie Norvegijos nekilnojamojo turto kainas. Jie parodo, kaip šalies turto kainos
procentaliai pasikeitė palyginus su praėjusiais metais, sezono įtakos taip pat nėra.

Šių penkių rodiklių pradinių duomenų grafikus galima rasti darbo priede. [Priedai] (1-5
Pav.)

Paprastumo dėlei šiems nagrinėjamiems rodikliams apibūdinti lentelėse ir tekste varto-
jami trumpiniai:

BKP – bendra Norvegijos taupomojo banko suteikiamų paskolų ir būsto kreditų klien-
tams suma.

NRP – bendra neveiksnių ir rizikingų paskolų vertė banke.
PN – bazinė palūkanų norma.
OIL – naftos kainų pokyčiai.
NTP – nekinojamojo turto kainų pokyčiai.
NOK – Norvegijos krona.
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3.0.2 Pirminė statistinė analizė

Kiekviena ekonometrinė analizė pradedama nuo duomenų stacionarumo tyrimo. Turimi
duomenys paverčiami laiko eilutėmis ir išbrėžiami jų grafikai. Atliekamas Augmented
Dickey–Fuller testas, tiriantis ar atitinkama laiko eilutė turi vienetinę šaknį, t.y. nėra
stacionari.

Rodiklis P - value
BKP 0.233
NRP 0.609
PN < 0.01
OIL 0.039
NTP 0.048

Remiantis testo rezultatais, makroekonominiams rodikliams nulinę hipotezę apie vien-
tinės šaknies egzistavimą reikia atmesti, vadinasi šie rodikliai sudaro stacionarų procesą.

Tačiau bankų rodikliai yra akivaizdžiai nestacionarūs, tiek remiantis grafikais, tiek
adf.test rezultatais.

Vadinasi, reikės pritaikyti tam tikras duomenų transformacijas, norint atlikti kuo adekva-
tesnę analizę.

3.0.3 Nagrinėjamų rodiklių koreliacijos

Iš pradžių tiriamos rodiklių tarpusavio koreliacijos. Dabartinė ekonominė šalies situacija
bei praeities įvykiai leidžia manyti, kad parinkti makroekonominiai rodikliai turėtų daugiau
ar mažiau koreliuoti su suteikiamų paskolų kiekiu bei kokybe. Tai tikrinama su funkcija
cor iš stats paketo. Gaunama štai tokią kovariacijų matricą.

BKP NRP PN OIL NTP
BKP 1.00 -0.21 -0.61 -0.25 0.29
NRP -0.21 1.00 -0.25 0.41 0.14
PN -0.61 -0.25 1.00 0.04 -0.50
OIL -0.25 0.41 0.04 1.00 0.06
NTP 1.00 0.14 -0.50 0.06 1.00
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6 Pav. Nagrinėjamų rodiklių kovariacijų matrica

Pirmiausiai pastebima, kad bazinė palūkanų norma neigimai koreliuoja su suteikiamų
būsto kreditų ir paskolų verte bei nekilnojamojo turto kainų pokyčiais. Vidutinė teigiama
koreliacija aptinkama tarp naftos kainų pokyčių ir rizikingo paskolų portfelio.

Kadangi koreliuotumas parodo tiesinę priklausomybę, todėl nutarta sukurti nagrinėja-
miems rodikliams tiesinį modelį ir pažiūrėti, ar jis pakankamai gerai paaiškintų rodiklių
elgesį, ir padėtų nustatyti, koks bus rodiklių elgesys ateityje.

3.0.4 Prognozavimas tiesiniams modeliams

Nagrinėjamų laiko eilučių regresijų tarpusavio sąryšiai tyriami, bandant pritaikyti dinaminį
tiesinį modelį.

Kaip priklausomi kintamieji imti suteiktų paskolų ir būsto kreditų bei rizikingų ir ne-
veiksnių paskolų laiko eilutės. Pažiūrima, kaip makroekonominių rodiklių pokyčiai ir jų
pačių ankstiniai juos paveiktų.

Modelį kuriame naudodamiesi dynlm funkcija iš to paties paketo.
Iš pirmojo modelio rezultatų matoma, kad suteiktų paskolų ir būsto kreditų sumą

geriausiai paaiškintų jos ankstiniai ir vienas iš ekonominių nepriklausomų kintamųjų, šiuo
atveju, bazinė palūkanų norma. Tik prie šių kovariančių koeficientai yra reikšmingi. Visus
kitus iš modelio pašaliname. Galutinis BPK modelis atrodo taip:

BKPt = - 1.26 + 0.17 * PNt + BKPt−1

Norint patikrinti modelio adekvatumą, atliekama pora testų liekanoms. Modelis yra
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laikomas tinkamu, kuomet jo liekanos sudaro baltąjį triukšmą (yra normaliosios ir nepri-
klausomai pasiskirsčiusios). Pirmiausia, patikrinus hipotezę apie liekanų normalumą su
Jarque Berra ir Shapiro - Wilk testais gautos labai mažos p - value, todėl šio mode-
lio atveju, nulinę hipotezę reikia atmesti. Dar patikrinama ir su adf.test. Šiuo atveju,
nulinės hipotezės nėra pagrindo atmesti, liekanos nesudaro stacionaraus proceso. Funkcija
auto.arima parodo, kad liekanas aprašo ARIMA(0,0,1) procesas. Remiantis šiais testais
irtsdisplay liekanų grafiku [Priedai](32 Pav.) galime teigti, kad liekanos nesudaro baltojo
triukšmo ir šis modelis nėra pats tinkamiausias nagrinėjamiems sąryšiams paaiškinti.

Iš antrojo modelio gauname, kad reikšmės priklausomam kintamajam turi jo ankstiniai
ir vienas iš makro rodiklių. Naftos kainų pokyčiai turi stipresnį tiesinį sąryšį su rizikingų
ir neveiksnių paskolų kiekiu nei kiti makroekonominiai kintamieji. Galutinis NRP tiesinis
modelis atrodo taip.

NRPt = - 2.87 - 0.025 * OILt + NRPt−1

Vėl tikrinamos liekanos tais pačiais testais. Šį kartą adf.test rezultatai siūlo atmesti
nulinę hipotezę tariančią, kad liekanos nėra stacionarios, tačiau Jarque Berra ir Shapiro
- Wilk testai rodo, jog liekanos nėra normalios. Tačiau auto.arima rodo, jog liekanos
- ARIMA(0,0,0) su nuliniu vidurkiu, o tsdisplay grafikas [Priedai](33 Pav.) taip pat
leidžia spręsti, jog liekanos sudaro baltąjį triukšmą. Kadangi auto.arima yra svarbesnis
kriterijus, todėl priimama prielaida, jog liekanos visgi sudaro baltąjį triukšmą.

Testas BKPt P - reikšmė NRPt P - reikšmė
Jarque Berra < 0.01 < 0.01

Shapiro - Wilk < 0.01 < 0.01
Augmented Dickey–Fuller 0.7074 < 0.01

Nepaisant to, kad BPK tiesinio modelio liekanos nesudaro baltojo triukšmo, vis tiek pa-
žiūrėsime, kokios būtų šio rodiklio prognozuojamos reikšmės, neimant paskutiniųjų imties
reikšmių.
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7 Pav. Suteiktų paskolų ir būsto kreditų tiesinio modelio prognozės 2014 - 2016m.

Iš BKP grafiko matoma, jog šiam rodikliui prognozuojamas ganėtinai nuosaikus toli-
mesnis augimas. Patikrinama to paties laikotarpio prognozės NRP rodikliui.

8 Pav. Rizikingų ir neveiksnių paskolų tiesinio modelio prognozės 2014 - 2016m.
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Būtina patikrinti modelių prognozių patikimumo rodiklius: RMSE, MAE, MAPE, MA-
SE.

RMSE MAE MAPE MASE
BKP 2693.2 1375.4 2.15 0.35
NRP 62.12 49.81 6.10 0.57

Gautos prognozių paklaidos tikrai nėra didelės. Ypatingai suteiktų paskolų ir būsto
kreditų vertės atveju, jo prognozuojamos reikšmių netikslumas yra tik apie 2%.

Patikrinama, kokios prognozės bus 2016 - 2018 - ais metais.
vspace4mm

BKP(t) prognozė NRP(t) prognozė
2015 IV ketv. 88823.9 648.0
2016 I ketv. 90280.8 648.0
2016 II ketv. 91761.5 648.0
2016 III ketv. 93266.5 648.0
2016 IV ketv. 94796.2 648.0
2017 I ketv. 96351.4 648.0
2017 II ketv. 97931.4 648.0
2017 III ketv. 99537.6 648.0
2017 IV ketv. 101170.1 648.0
2018 I ketv. 102829.5 648.0

9 Pav. Suteiktų paskolų ir būsto kreditų tiesinio modelio prognozės 2016 - 2018m.
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Tikimasi, jog suteikiamų paskolų vertė turėtų augti, iki 2018 metų pradžios turėtų
sudaryti apie 101000 tūkst. Norvegijos kronų. Antrojo modelio atveju prognozuojama,
jog probleminių paskolų vertė ateityje nekis, bus lygi paskutiniajai imties reikšmei. Tačiau
praktikoje tai yra mažai tikėtina.

10 Pav. Rizikingų ir neveiksnių paskolų tiesinio modelio prognozės 2016 - 2018m.

3.0.5 Prognozavimas atsitiktinio klaidžiojimo, atsitiktinio klaidžiojimo su po-
slinkiu ir vidurkio metodais

Pamėginama prognozuoti bankų rodiklius keletu būdų. Vėliau gautas prognozes palygina-
mos ir išrenkama tiksliausia.

Pradedama nuo paprasčiausių prognozavimo metodų su funkcijomis meanf, rwf iš
forecast paketo.

Prognozavimas remiantis imties vidurkiu yra gana paprastas, tariama, jog visos prog-
nozuojamos reikšmės lygios istorinių duomenų (imties) vidurkiui.

Atsitiktinio klaidžiojimo arba naive prognozavimo metodo idėja yra ta, kad rodiklio
ateities reikšmės sutaps su paskutiniąja imties reikšme. Šis metodas dažnai stebėtinai gerai
tinka ekonominėms ir finansinėms laiko eilutėms prognozuoti.

Atsitiktinio klaidžiojimo metodas leidžia prognozėms didėti ar mažėti laikui bėgant,
o šis pokytis (poslinkis) prilyginamas vidutiniam pokyčiui istoriniuose duomenyse. Naive
metodas su poslinkiu yra ekvivalentus linijos, nubrėžtos tarp pirmos ir paskutinės imties
reikšmės, ekstrapoliavimui į ateitį.

Išbrežus suteiktų paskolų ir būsto kreditų sumos prognozavimo aptartais trim būdais
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grafikas. Iš pradžių, kad matytųsi, kaip tiksliai šie metodai tinka BKP laiko eilutės at-
eities reikšmėms nuspėti, šie metodai pritaikyti tai pačiai analizuojamai imčiai, neimant
paskutinių 5 reikšmių, t.y. prognozuojama nuo 2014 - ų metų II - o ketvirčio.

11 Pav. Būsto kreditų ir paskolų prognozės vidurkio, atsitiktinio klaidžiojimo ir atsitiktinio klaidžiojimo

metodais prognozė 2014 II - 2015 III ketv.

Iš karto pastebima, kad prognozavimas remiantis imties vidurkiu yra visiškai netinka-
mas BKP ateities reikšmėms nusakyti, nes realiosios reikšmės labai toli nuo prognozuojamų.
Atsitiktinio klaidžiojimo rezultatai geresni, numatomos ir realios reikšmės nėra labai nu-
tolę vienos nuo kitų. Tačiau geriausią prognozę siūlo atsitiktinio klaidžiojimo su poslinkiu
rezultatai, prognozės beveik idealiai atitinka originalias imties reikšmes.

Tokie pat metodai taikomi rizikingų ir neveiksnių paskolų laiko eilutės prognozėms
gauti.
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12 Pav. Rizikingų ir neveiksnių paskolų vidurkio, atsitiktinio klaidžiojimo ir atsitiktinio klaidžiojimo

metodais prognozė 2014 II - 2015 III ketv.

Numatomos NRP atsitiktinio klaidžiojimo ir atsitiktinio klaidžiojimo su poslinkiu me-
todais gautos reikšmės yra panašios, tačiau netaip gerai atitinkančios realius duomenis,
kaip BKP atveju. Vidurkio metodas vėl pasirodo mažiausiai tinkamas.

Kadangi prognozuojamoji reikšmė visada yra su paklaida, būtina išsiaiškinti, kuris iš
metodų yra geriausias ir tiksliausias atitinkamai eilutei prognozuoti.

Norint tai įvertinti dažnai yra apskaičiuojamos prognozių paklaidos: RMSE - kvadrati-
ne vidutine paklaida, MAE - vidutine absoliutine paklaida, MAPE - vidutine procentine
paklaida ir MASE - vidutine absoliutine matavimų paklaida. Kuo šios reikšmės mažesnės,
tuo eilutei taikoma prognozavimo procedūra yra tinkamesnė.

Visas šias paklaidas gaunamos pasinaudojus funkciją accuracy, surašome į lentelę.

Metodas Prognozė RMSE MAE MAPE MASE
BKP Vidurkio 8358.1 7256.3 11.1 1.00
BKP Ats. klaidžiojimas 6669.7 2973.1 4.4 1.00
BKP Ats. klaidž. su poslinkiu 6565.3 2386.4 3.5 0.8
NRP Vidurkio 108.6 84.4 11.0 1.00
NRP Ats. klaidžiojimas 91.0 61.3 7.7 1.00
NRP Ats. klaidž. su poslinkiu 90.8 61.0 7.6 0.99

Matoma, kad ir BPK, ir NRP atvejais, mažiausios paklaidos gaunamos prognozuojant
atsitiktinio klaidžiojimo su poslinkiu metodu. Taigi, galima teigti, jog šis metodas leidžia
prognozuoti tiksliausiai.
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Dabar galima pažiūrėti, kokios BPK rodiklio reikšmės yra prognozuojamos 2016 - 2018
metų laikotarpiui.

13 Pav. Būsto kreditų ir paskolų prognozės vidurkio, atsitiktinio klaidžiojimo ir atsitiktinio klaidžiojimo

metodais prognozė 2016 - 2018m.

BPK Ats. klaidžiojimas Vidurkio metodas Ats. klaidžiojimas su poslinkiu
2015 IV ketv. 87873.0 68987.3 89034.7
2016 I ketv. 87873.0 68987.3 90196.5
2016 II ketv. 87873.0 68987.3 91358.3
2016 III ketv. 87873.0 68987.3 92520.1
2016 IV ketv. 87873.0 68987.3 93681.8
2017 I ketv. 87873.0 68987.3 94843.6

Matome, kad atsitiktinio klaidžiojimo ir vidurkio metodais prognozuojamas rodiklio
pastovumas. Tuo tarpu, atsitiktinio klaidžiojimo su poslinkiu metodas žada nuosaikiai
didėsiančią suteiktų paskolų vertę.

Tikslios rizikingų ir neveiksnių paskolų prognozuojamos reikšmės pateikiamos lentelėje
bei iliustruojamos grafiku.
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NRP Ats. klaidžiojimas Vidurkio metodas Ats. klaidž. su poslinkiu
2015 IV ketv. 648.5 781.5 651.5
2016 I ketv. 648.5 781.5 655.1
2016 II ketv. 648.5 781.5 658.6
2016 III ketv. 648.5 781.5 662.1
2016 IV ketv. 648.5 781.5 665.6
2017 I ketv. 648.5 781.5 669.2

14 Pav. Rizikingų ir neveiksnių paskolų vidurkio, atsitiktinio klaidžiojimo ir atsitiktinio klaidžiojimo

metodais prognozė 2016 - 2018m.

Rizikingų paskolų atveju gaunama, kad atsitiktinio klaidžiojimo ir vidurkio metodais
prognozuojamas rodiklio pastovumas, apie 648.5 tūkst. NOK ir 781.5 tūkst. NOK atitin-
kamai. Naive su poslinkiu metodas žada probleminių paskolų vertės nedidelį augimą.

3.0.6 Prognozavimas duomenims atlikus Winsor transformaciją

Kitas taikytas prognozavimo būdas yra atlikus duomenims keletą Winsor transformacijų
ir panaudojus forecast funkciją iš to paties paketo. Patikrinama, ar šiuo būdu gaunamos
prognozės tikslesnės.

Abu Winsor duomenų transformavimo būdai aptarti ir jų veikmo principai paaiškinti
pirmoje darbo dalyje.

Turimiems duomenims pritaikytos Winsor transformacijas ir tuomet prognozuojama su
funcija forecast.
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Būsto kreditų ir suteiktų paskolų ateities reikšmių lentelė bei grafikas.

ETS Prad. duomenys Winsor Nr.1 Winsor Nr.2
2015 IV ketv. 87370.4 86438.9 87370.4
2016 I ketv. 88802.2 87767.5 88802.2
2016 II ketv. 90257.3 89116.5 90257.3
2016 III ketv. 91736.4 90486.2 91736.4
2016 IV ketv. 93239.6 91876.9 93239.6
2017 I ketv. 94767.5 93289.0 94767.5
2017 II ketv. 96320.5 94722.9 96320.5
2017 III ketv. 97898.9 96178.7 97898.9

15 Pav. Suteiktų būsto kreditų ir paskolų prognozė po Winsor transformacijų 2016 - 2018m.

Matoma, kad prognozės realiems ir Winsor antruoju būdu transformuotiems duome-
nims sutampa. Pirmosios transformacijos reikšmėms prognozuojama panaši augimo ten-
dencija, kiekviename ketvirtyje mažesnė apie 1000 Norvegijos kronų.

Minėta procedūra atliekama mažesnei būsto kreditų ir suteiktų paskolų imčiai ( 2008 I
ketv. - 2014 II ketv.)
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16 Pav. Suteiktų būsto kreditų ir paskolų prognozė po Winsor transformacijų 2014 - 2016m.

Prognozė, atlikus Winsor transformaciją antruoju būdu (raudona linija), sutampa su
prognoze originaliai BKP laiko eilutei. Buvo tikimasi, būsto kreditų ir paskolų vertės au-
gimo vienoda tendencija, tačiau prognozuojama vertė apie 2500 NOK mažesnė už realiąją.
Vidurkio metodo prognozės - augimas, tačiau mažesniu tempu.
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Rizikingų ir neveiksnių paskolų ateities prognozių grafikas.

17 Pav. Rizikingų ir neveiksnių paskolų prognozė po Winsor transformacijų 2016 - 2018m.

Matoma, kad probleminių paskolų atveju, Winsor transformuotiems bei realiems duo-
menims prognozės sutampa. Tikimasi, kad NRP Nord - Norge banke bus pastovi, nenu-
kryps nuo vidurkio, bus lygi 703.0 tūkst. Norvegijos kronų.

Pažiūrėsima, kaip būtų atrodžiusios NRP prognozės prieš 6 ketvirčius, t.y. jeigu būtų
prognozuojama nuo 2014 - ų metų II - ojo ketvirčio.
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18 Pav.Rizikingų ir neveiksnių paskolų prognozė po Winsor transformacijų 2014 - 2016m.

Šiuo atveju, visos prognozės taip pat sutampa, NRP rodikliui buvo prognozuojamas
pastovumas apie 669.019 tūkst. Norvegijos kronų.

Patikrinamas išprognozuotų reikšmių tikslumą, įvertinant prognozių paklaidų matavi-
mo dydžius.

Prognozė RMSE MAE MAPE MASE
BKP ETS 4266.6 1951.9 3.0 0.4
BKP Winsor 1 4156.2 2402.8 3.7 0.5
BKP Winsor 2 4266.6 1951.9 3.0 0.4
NRP ETS 89.2 58.9 7.4 0.4
NRP Winsor 1 86.7 54.7 6.7 0.4
NRP Winsor 2 89.2 58.9 7.4 0.4

Iš grafikų ir iš lentelės apie prognozių tikslumą matoma, kad po Winsor transformaci-
jos antruoju būdu, duomenims nutolusiems per atitinkamą atstumą nuo imties medianos
prilyginus tam atstumui, prognozuojant suteiktų kreditų ir probleminių paskolų tikėtinos
reikšmės nesiskiria nuo prognozės netransformuotiems duomenims. Ir šios prognozės tiks-
lesnės.
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3.0.7 Prognozavimas duomenims atlikus Box - Cox transformaciją

Dažnai analizuojant nestacionarias laiko eilutes, adekvatesniems rezultatams gauti, duome-
nims yra pritaikoma laipsninė Box - Cox transformacija. Turimi duomenys transformuoti
šiuo metodu ir patikrinta, ar tokie duomenų pakeitimai yra naudingi, ieškant tikslesnės
prognozės.

Taigi, nestacionariai BKP laiko eilutei pritaikyta ką tik aptarta transformacija. Tada
panaudojama auto.arima funkcija, kad būtų rasta labiausiai tinkamas ARIMA(p,d.q)
modelis ir patikrinamos jo liekanos. Funkcijos parinktas modelis būsto kreditų ir suteiktų
paskolų vertei - ARIMA(0,0,0)(0,1,0)[4] su poslinkiu. Atlikti testai liekanoms.

Testas BPK p - reikšmė NRP p - reikšmė
Jarque Berra < 0.01 0.05
Ljung - Box < 0.01 0.788

Augmented Dickey–Fuller < 0.01 0.133

BKP rodiklio liekanos akivaizdžiai nesudaro baltojo triukšmo, jos nėra stacionarios,
nėra normalios ir nėra nepriklausomai pasiskirsčiusios. Be to, auto.arima parodo, jog lie-
kanos sudaro ARIMA(0,1,0)(0,1,0)[4]. Tačiau vis tiek atliekama prognozavimo procedūrą.

Panaudojus forecast funkciją gaunamos, tokios suteiktų būsto kreditų ir išduotų pas-
kolų ateities augimo tendencijos.

19 Pav. Suteiktų būsto kreditų ir paskolų prognozė po Box - Cox transformacijų 2016 - 2018m.
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Tikimasi, jog 2016 metų II - ą ketvirtį suteiktų paskolų ir būsto kreditų vertė turėtų
truputėlį sumažėti, tačiau apibendrinus, šiam rodikliui prognozuojamas augimas.

NRP eilutei atliekta tą pati procedūra, kaip BKP atveju. Transformuotiems NRP
duomenims parinktas ARIMA(1,0,0) modelis. Ištyrus liekanas testais, liekanos sudaro
baltąjį triukšmą. Galima sėkmingai ieškoti šio rodiklio prognozių. NRP rodiklio grafikas.

20 Pav. Neveiksnių ir rizikingų paskolų prognozė po Box - Cox transformacijų 2016 - 2018m.

Kad būtų gautos, tikslios ateities reikšmės, būtina suprognozavus atstatyti pradinio
formato duomenis, pritaikius atvirkstinę Box - Cox transformaciją. Suteiktų paskolų ir
būsto kreditų bei rizikingų ir neveiksnių paskolų vertės Nord - Norge banke prognozės.

BPK NRP
2015 IV ketv. 92825.9 674.7
2016 I ketv. 95711.5 694.5
2016 II ketv. 95289.4 709.4
2016 III ketv. 96288.7 720.5
2016 IV ketv. 102268.0 728.8
2017 I ketv. 105781.5 735.1
2017 II ketv. 105266.2 739.8
2017 III ketv. 106486.9 743.4

Kokios BKP rodiklio prognozės būtų, neįtraukus paskutiniųjų reikšmių.
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21 Pav. Suteiktų būsto kreditų ir paskolų prognozė po Box - Cox transformacijų 2014 - 2016m.

Prognozuojamos reikšmės atrodo yra pakankamai arti realiųjų. Augimo tendencija
panaši. O paskutinioji imties reikšmė netgi sutampa su prognozuojama. Panašu, kad tai
ganėtinai tikslus banko suteiktų būsto kreditų ir paskolų vertės Nord - Norge taupomajame
banke prognozavimo būdas.

Rizikingų ir neveiksnių paskolų vertės prognozės, sumažinus imtį.
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22 Pav. Neveiksnių ir rizikingų paskolų prognozė po Box - Cox transformacijų 2014 - 2016m.

Šiuo atveju, buvo tikimasi NRP rodiklio pastovumo. Tačiau rizikingų ir neveiksnių
paskolų vertė Norvegijos taupomajame banke 2014 - ų metų I - ąjį ir II - ąjį ketvirtį labai
sumažėjo. Taigi, pakankamai toli nuo prognozuotų reikšmių.

Privaloma patikrinti ir šiuo metodu gautų rezultatų tikslumą.

RMSE MAE MAPE MASE
BKP 1.000001 1.000000 1.000044 1.551435
NRP 463.1 344.2 8.6 0.4

Būsto kreditų ir iš viso suteiktų paskolų vertės prognozių paklaidos, pritaikius duome-
nims Box - Cox transformaciją, yra labai mažos - apie 1 %. NRP prognozių tikslumas nėra
labai didelis, iš MAPE matoma, kad spėjamų rodiklio reikšmių paklaidos gali būti apie 8
%.

3.0.8 NRP rodiklio prognozavimas pradiniams duomenims, parinkus ARIMA
modelį

Po Box - Cox laipsninės transformacijos auto.arima NRP rodikliui parinko ARIMA(1,0,0)
modelį. Patikrinama kokį modelį auto.arima parinktų pradiniams duomenims.

Pirma, išbrežiami dalies ir pilnos eilutės autokoreliacijos ir dalinės autokoreliacijos gra-
fikaii.
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23 Pav. NRP rodiklio autokoreliacijos ir dalinės autokoreliacijos grafikas (pilna imtis)

24 Pav. NRP rodiklio autokoreliacijos ir dalinės autokoreliacijos grafikas (dalis imties)
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Matoma, kad dalinė autokoreliacija yra nulinė po pirmojo vėlavimo, tai vienas iš AR(1)
proceso požymių. Iš autokoreliacijos grafikų matoma, jog autokoreliacija gęsta eksponen-
tiškai, tai irgi suderinama su kovariacine funkcija. Panaudota auto.arima dar labiau
patvirtina įtarimus. Taigi, ir pradiniams duomenims labiausiai aprašyti tinka AR(1) pro-
cesas. Remiantis atliktais testais liekanoms, gaunama, kad liekanos yra normaliosios ir
nepriklausomai pasiskirsčiusios. Iš funkcijos tsdiag grafiko, [Priedai] (34 Pav.) taip pat
panašu, kad liekanos sudaro baltąjį triukšmą.

Testas NRP p - reikšmė
Jarque Berra 0.08
Ljung - Box 0.78

Augmented Dickey–Fuller 0.24

Verta pažiūrėti, kaip atrodo realūs duomenys prognozės brėžinyje.

25 Pav. NRP rodiklio autokoreliacijos ir dalinės autokoreliacijos grafikas (dalis imties)

Panašu, kad prognozuojamos reikšmės yra pakankamai netoli realių probleminių pas-
kolų vertės reikšmių.

Prognozės patikimumas įvertinamas apskaičiavus paklaidas.

RMSE MAE MAPE MASE
NRP 49.91 40.53 6.30 0.28

Tai kol kas viena iš tikslesnių prognozių NRP rodikliui.
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3.0.9 Prognozavimas pritaikius NRP rodikliui kubinio glodinimo splainais me-
todą

Kadangi iki šiol nei viena iš apskaičiuotų prognozių NRP rodikliui nebuvo itin tiksli, dau-
geliu atveju MAPE apytiksliai lygi 8 procentams, todėl bandyta apskaičiuoti šio rodiklio
prognozę pasinaudojus kubinio glodinimo splainais metodu, ekvivalenčiam ARIMA(0,2,2)
modeliui.[1]

Šio rodiklio prognozių grafikas, neimant keleto paskutinių reikšmių, prognozuojama
nuo 2014 - ų metų 3 - io ketvirčio.

26 Pav. Neveiksnių ir rizikingų paskolų prognozė pritaikius kubinį glodinimą splainais 2014 - 2016m.

Matoma, jog buvo prognozuojamas augimas, tačiau labai nedideliu tempu. O šio me-
todo tikslumas NRP rodikliui ganėtinai didelis, palyginus su ankstesniais prognozavimo
metodų rezultatais. MAPE gaunamas mažesnis nei 5 %.

RMSE MAE MAPE MASE
NRP 1.151 1.111 4.854 1.871

Neveiksnių ir rizikingų paskolų tikėtina vertė Nord - Norge banke 2016 - 2018 - iais
metais.
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NRP
2015 IV ketv. 541.0
2016 I ketv. 456.7
2016 II ketv. 410.7
2016 III ketv. 377.4
2016 IV ketv. 320.4
2017 I ketv. 270.8
2017 II ketv. 231.1
2017 III ketv. 188.6

Kadangi nuo 2015 II - o iki III - io ketvirčio buvo stebimas rodiklio sumažėjimas apie
60 tūkst. NOK, todėl tai galėtų paaiškinti kodėl prognozuojamas probleminių paskolų
vertės mažėjimas ateityje. Tokia prognozė būtų labai džiuginanti tiek pačiam bankui, tiek
potencialiems skolininkams.

27 Pav. Neveiksnių ir rizikingų paskolų prognozė pritaikius kubinį glodinimą splainais 2016 - 2018m.

3.0.10 Prognozavimas eksponentinio glodinimo metodu

Kadangi NRP rodikliui dar nepavyko rasti tokio tikslumo prognozės, kaip BPK atveju, to-
dėl patikrintas dar vienas būdas. Laiko eilutė logaritmuota ir jai pritaikomas eksponentinio
glodinimo metodas su ets funkcija iš forecast paketo. Ši funkcija automatiškai parenka
parametrus ir tinkamiausią modelį. Probleminių paskolų atveju - ETS(A,N,N).
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Patikrinta, kaip būtų atrodęs prognozuojamo rodiklio elgesys, jei būtų remiamasi duo-
menimis iki 2014 - ų metų II - ojo ketvirčio.

Nuo 2014 - ų metų 3 - io ketvirčio buvo tikimasi, jog neveiksnių ir rizikingų paskolų
vertė sudarys apie 669.02 tūkst. NOK.

28 Pav. Neveiksnių ir rizikingų paskolų prognozė logaritmams pritaikius eksponentinį glodinimą 2014 -

2016m.

Ateityje tikimasi, jog probleminių paskolų vertė banke sieks apie 648.00 tūkst. Norve-
gijos kronų. Šiuo atveju, lygi 2015 - ų metų III - ame ketvirtyje siektai sumai.
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29 Pav. Neveiksnių ir rizikingų paskolų prognozė logaritmams pritaikius eksponentinį glodinimą 2016 -

2018m.

Matoma, kad NRP rodiklio tiksliausios prognozės buvo gautos šiuo metodu, todėl jis
pritaikytas ir BKP rodikliui.

Logaritmuojama BKP eilutė ir pritaikomas eksponentinis glodinimas. Geriausias auto-
matiškai parinktas modelis su ets funkcija - ETS(A,A,N).
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30 Pav. Suteiktų paskolų ir būsto kreditų logaritmams pritaikius eksponentinį glodinimą 2014 - 2016m.

Kaip ir daugeliu prognozavimo atveju, žadamas būsto kreditų ir suteiktų paskolų vertės
didėjimas panašia tendencija.
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31 Pav. Suteiktų paskolų ir būsto kreditų logaritmams pritaikius eksponentinį glodinimą 2016 - 2018m.

Apskaičiavę tikėtinų reikšmių paklaidas, gauname tikrai gerus rezultatus.

RMSE MAE MAPE MASE
BKP 1.06 1.03 1.31 1.44
NRP 1.11 1.07 3.06 1.56
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3.0.11 Rezultatų apibendrinimas

Neveiksnių ir rizikingų paskolų vertė Nord - Norge banke yra labai dinamiška laikui bė-
gant, todėl šį rodiklį prognozuoti yra sudėtingiau. Daugelis prognozių buvo stabilios, o
jų paklaidos pakankamai didelės - apie 8%. Tačiau šio rodiklio duomenis logaritmavus ir
pritaikius eksponentinio glodinimo procedūrą, buvo prieita geriausių rezultatų, paklaidos
mažiausios, MAPE = 3.06%

Banko suteiktų paskolų ir būsto kreditų vertę vertinti paprasčiau, jos pokyčiai gana pa-
stovūs. Šis rodiklis labai greit atsigavo po staigaus sumažėjimo 2013 - ų metų paskutinįjį
ketvirtį (netikėtai smarkiai kritus naftos kainoms) ir grįžo į prieš tai buvusį lygį, matoma,
kad nepaisant šio itin trumpo sumažėjimo, banko išduodamų paskolų vertė visą tiriamą lai-
kotarpį nuosaikiai augo. Šiam dydžiui labai tikslios prognozės buvo gautos dviem metodais.
Duomenis logaritmavus ir pritaikius eksponentinį glodinimą, bei duomenims atlikus Box -
Cox transformaciją ir apskaičiavus prognozę geriausiam automatiškai parinktam ARIMA
modeliui. Atlikus porą testų šio modelio liekanoms sužinojome, jog jos nesudaro baltojo
triukšmo. Tačiau prognozių paklaidų matai itin maži, o tai reiškia, jog gautos prognozės
vienos tiksliausių.

Remiantis regresijomis sudarytomis šiems rodikliams darbo pradžioje, galime teigti, jog
kiek banke yra suteiktų paskolų ir būsto kreditų labiausiai priklauso nuo palūkanų normos
( tuo atveju, kai į regresiją įtraukiama tik palūkanų norma, naftos ir nekilnajamojo turto
kainų pokyčiai ir rodiklio ankstiniai ) bei kiek jų buvo suteikta praėjusiame ketvirtyje.
Probleminių paskolų atveju, jų vertės pokyčiui poveikį turi naftos kainų dinamika bei nuo
to kiek tokių paskolų buvo vienu ketvirčiu anksčiau.

Kaip ir tikėtasi, nestacionariems duomenims atlikus įvairias transformacijas, prognozių
tikslumas padidėja.

Abiems nagrinėjamiems banko rodikliams mažiausiai tikslus būtų prognozavimo, re-
miantis imties vidurkiu, metodas. Pagal MAPE, šio metodo prognozės būtų net apie 11 %
netikslios.

Nors analizė buvo atlikta nedidelei imčiai, buvo prieita gana neblogų rezultatų.
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4 IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

• Bendrai suteiktų paskolų ir būsto kredito vertei tiksliausią prognozę pavyko gauti dviem
taikytais metodais. Duomenis transformavus laipsniniu Box - Cox metodu ir prognozės
procedūrą pritaikius geriausiai duomenis aprašančiam ARIMA modeliui. Arba logaritma-
vus pradinius duomenis ir jiems atlikus eksponentinio glodinimo procedūrą.
• Tikimasi, jog bendra paskolų vertė ir būsto kreditų vertė turėtų toliau didėti. Tai

reikštų, jog Nord – Norge taupomojo banko būklė gerėja. Bankas yra stabilesnis, patiki-
mesnis, kadangi yra pajėgus prisiimti didesnius įsipareigojimus. Šio rodiklio vertės augimui
didžiausią poveikį daro Norvegijos centrinio banko vis mažinama palūkanų norma.
• Tiksliausias neveiksnių ir rizikingų paskolų ateities pokyčių reikšmes galima gauti

duomenis logaritmavus ir pritaikius eksponentinį glodinimą. Šis metodas prognozuoja,
kad probleminių paskolų vertė banke turėtų būti pastovi, sudaryti apie 648 tūkstančius
Norvegijos kronų.
• Iš pasirinktų makroekonominių rodiklių, rizikingų ir neveiksnių paskolų vertei banke,

didžiausią poveikį turi naftos kainų pokyčiai.
• Tokie prognozavimo metodai nėra sudėtingi, todėl gali būti lengvai pritaikomi at-

liekant Nord - Norge banko analizėms atlikti. Tačiau taip pat tikėtina, kad tokie patys
prognozavimo metodai nebūtinai taip gerai vertintų kitų bankų ateities perspektyvas.
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A Priedai

A.1 Pradinių duomenų grafikai

1 Pav. Iš viso suteikta paskolų ir būsto kreditų Nord - Norge banke 2008-2015 m.

2 Pav. Rizikingų ir neveiksnių paskolų vertė Nord - Norge banke 2008 - 2015 m.
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3 Pav. Trumpo laikotarpio palūkanų norma 2008 - 2015 m.

4 Pav. Naftos kainų pokyčiai 2008 - 2015 m.
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5 Pav. Nekilnojamojo turto kainų pokyčiai Norvegijoje 2008-2015 m.

A.2 BKP IR NRP tiesinių modelių tsdisplay grafikai

32 Pav. Būsto kreditų ir suteiktų paskolų tiesinio modelio liekanos
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33 Pav. Neveiksnių ir rizikingų paskolų tiesinio modelio liekanos

A.3 AR(1) proceso liekanų grafikas

34 Pav. NRP, sudarančio AR(1) procesą, liekanų grafikas
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