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Įvadas*

Tais pačiais metais, kai buvo įvesta bendroji valiuta euras (1999 m.), imtas skaičiuoti ir
rodiklis EURIBOR (angl. Euro Interbank Offered Rate) – palūkanų norma, už kurią vieni
bankai be užstato skolintų lėšų eurais kitiems bankams Europos tarpbankinėje rinkoje.
Kadangi su šiuo rodikliu yra susieta didelės dalies paskolų ir įvairių investicinių priemonių
kaina, jis yra išskirtinai svarbus užtikrinant sklandų pinigų politikos perdavimo mechanizmo
veikimą, pradedant tokiomis jo grandimis kaip Europos Centrinio Banko nustatomos
palūkanų normos ir baigiant namų ūkių bei bendrovių skolinimosi išlaidomis.
Vis dėlto pasitaikydavo įvairių manipuliavimo rinka atvejų, kai bankai neteisingai
nurodydavo palūkanų normas, ir po finansų krizės reikšmingai sumažėjo tarpbankinio
skolinimo be užstato apimtis, todėl šio rodiklio patikimumas susvyravo. Tokios priežastys
skatina imtis permainų.
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1. Kodėl permainos yra būtinos?

*Už vertingas pastabas autorius
dėkoja Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo
tarnybos Ekonomikos departamento Pinigų politikos skyriaus
viršininkui dr. Sigitui Šiaudiniui.

2008–2009 m. finansų krizė atskleidė, kad bankai turėjo paskatų nurodyti tikrovės
neatitinkančias palūkanų normas. Pateikdami skaičiavimo agentūroms informaciją apie
savo taikomą skolinimo ar skolinimosi kainą, jie remdavosi ne įvykusiais rinkos sandoriais,
o numanomu palūkanų normų lygiu tarpbankinėje rinkoje. Galima skirti tris pagrindinius
manipuliavimo rinka būdus:
1) tam tikri bankai nurodydavo pernelyg mažas skolinimosi išlaidas, kad atrodytų mažiau
pažeidžiami, – tai ypač aktualu finansų krizės metu (Mollenkamp, Whitehouse 2008);
2) kai kurie bankai nurodydavo tokias palūkanų normas, kurios būdavo parankios
jų turimoms nuo palūkanų normų lygio priklausančioms didžiulės vertės investicinėms
priemonėms (Fidalgo 2016). Be to, bankuose dirbantys prekiautojai tomis priemonėmis
dažnai bandydavo paveikti darbuotojų, atsakingų už palūkanų normų nurodymą
skaičiavimo agentūroms, sprendimus;
3) siekdami padidinti grynąją palūkanų maržą, tam tikri bankai nurodydavo didesnes
palūkanų normas pirmąją kiekvieno mėnesio dieną, kai perskaičiuojami kintamųjų
palūkanų normų dydžiai (Snider, Youle 2010).
Nors dauguma tyrimų dėl galimo manipuliavimo rinka yra susiję su palūkanų norma
LIBOR (angl. London Interbank Offered Rate), jų yra atlikta ir dėl EURIBOR. Europos
Komisija 2013 m. keturiems bankams – „Barclays“, „Deutsche Bank“, „Société
Générale“ir RBS – paskyrė iki šiol didžiausias baudas dėl dalyvavimo EURIBOR fiksavimo
kartelyje. Šių baudų suma siekia beveik 1 mlrd. eurų (European Commission 2013). Dėl
panašių nusižengimų dar trims bankams – „Crédit Agricole“, HSBC ir „JPMorgan Chase“ –
paskirtos baudos, kurių bendra suma yra 485 mln. eurų (European Commission 2016).
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Siekdamos prevenciškai užkardyti galimus pažeidimus, pastaraisiais metais nacionalinės
ir tarptautinės institucijos parengė rekomendacijų ir teisės aktų dėl palūkanų normų
indekso skaičiavimo. Tai Martino Wheatley parengta LIBOR skaičiavimo peržvalgos
ataskaita (The Wheatley Review 2012), Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos
kartu su Europos bankininkystės institucija parengti indeksų nustatymo principai (ESMAEBA 2013), Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos parengti finansinių
indeksų nustatymo principai (IOSCO 2013), Finansinio stabilumo tarybos (FSB 2014) ir
Europos Parlamento (European Parliament 2016) pateiktos rekomendacijos.
Visomis šiomis rekomendacijomis ir teisės aktais siekiama kuo labiau sumažinti
manipuliavimo palūkanų normų rinka galimybes, o kaip veiksmingiausia priemonė siūloma
skaičiavimus grįsti įvykdytais rinkos sandoriais. Tarptautinės vertybinių popierių komisijų
organizacija, parengusi finansinių indeksų nustatymo principus, nurodė, kad LIBOR,
EURIBOR ir kiti svarbiausi palūkanų normų indeksai turėtų būti skaičiuojami ir toliau, bet
jų skaičiavimo tvarka turėtų gerokai keistis: palūkanų normos turi atspindėti skolinimosi
sandorių, o ne kotiruočių vertę ir turi apimti daugiau reikšmingų didmeninės finansų
rinkos dalyvių, o valiutų, kuriomis skolinama rečiausiai, skaičius turėtų sumažėti (IOSCO
2013). Anot Finansinio stabilumo tarybos, sumažėjus tarpbankinės skolinimo be užstato
rinkos apimčiai, gali reikšmingai padidėti palūkanų normų indeksų pažeidžiamumas
finansinės įtampos metu, todėl rekomenduojama skaičiavimams naudoti ir kitų stambių
skolinimo rinkos dalyvių (pvz., institucinių bendrovių) skolinimo bankams sandorių vertę
(FSB 2014). Europos Parlamentas nurodo dar ir būtinybę vykdyti griežtesnę palūkanų
normų indeksų skaičiavimą prižiūrinčių institucijų kontrolę, pavyzdžiui, jas privalomąja
tvarka licencijuoti, užtikrinti skaidrią jų organizacinę struktūrą, interesų konfliktų vengimo
politiką, o didžiausią dėmesį skirti patiems reikšmingiausiems – „kritiniams“ – palūkanų
normų indeksams (European Parliament 2016).
Reikšmingų pokyčių patiria dauguma palūkanų normų indeksų. Dabartinė LIBOR
skaičiavimo tvarka vis dar leidžia bankams taikyti numanomą skolinimo kainą, tačiau nuo
2017 m. bankai jau privalės skaičiuoti vidutinę palūkanų normą pagal rinkoje įvykusių
skolinimosi sandorių išlaidas, be to, turės įtraukti daug daugiau įvairių skolinimosi objektų,
pavyzdžiui, išlaidas dėl skolinimosi iš didelių bendrovių bei regionų ar šalių, tokių kaip
JAV, Europos Sąjunga (ES), Japonija (ICE Benchmark Administration 2016). Pagrindinis
Švedijos tarpbankinės palūkanų normos STIBOR (angl. Stockholm Interbank Offered
Rate) skaičiavimo pokytis yra tai, kad bankai turi nurodyti vidutinę skolinimosi kainą pagal
įvykusių tarpbankinių sandorių, komercinių popierių ir indėlių sertifikatų sandorių kainas
ir kiekvienas bankas gali pasiskolinti ar paskolinti 100–500 mln. Švedijos kronų už kito
banko nurodytas palūkanų normas (Swedish Bankers’ Association 2016).
3. Dabartinės indekso skaičiavimo problemos ir būsimi pokyčiai

*2016 m. gruodžio 11 d. duo
menimis, dešimtyje ES šalių tokių
bankų buvo 20 (EMMI 2016b).

Šiuo metu EURIBOR apibrėžiama kaip palūkanų norma, už kurią 11 valandą Briuselio
laiku vieni pirmarūšiai bankai (angl. primary banks) siūlo tarpbankinius indėlius eurais
kitiems ES ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) šalių pirmarūšiams bankams
(EMMI 2015). Atrinkti aktyviausi tarpbankinės rinkos dalyviai – EURIBOR sąrašo bankai* –
kasdien teikia palūkanų normas, kurios, jų įsitikinimu, parodo vieno pirmarūšio banko
teikiamas kotiruotes dėl skolinimo kitam pirmarūšiam bankui. Pirmarūšiu banku laikomas
bankas, kurio trumpalaikiai įsipareigojimai atitinka aukštų standartų reikalavimą, kuris
skolina konkurencingomis rinkos palūkanų normomis ir yra aktyvus pinigų rinkos dalyvis,
taip pat turi prieigą prie Eurosistemos atvirosios rinkos operacijų (EMMI 2016a).
Tokia apibrėžtis ir skaičiavimo praktika leidžia susidaryti trims rodiklio skaičiavimo
spragoms. Pirmiausia, bankai gali nurodyti ne įvykusių sandorių duomenis, o kotiruotes,
kurios dažnai nerodo tikrosios skolinimosi rinkoje kainos. Antra, nepakankamas sąvokos
„pirmarūšis bankas“ apibrėžtumas kelia interpretavimo problemų. Trečia, nuo 2008 m.
bankai mažiau skolina vienas kitam, nes vis dažniau gauna finansavimą iš kitų didmeninės
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finansavimo rinkos dalyvių, pavyzdžiui, institucinių investuotojų, ne finansų bendrovių.
Dėl visų šių priežasčių EURIBOR administruojanti institucija – Europos pinigų rinkų
institutas (EPRI) – pasiūlė apibrėžtį pakeisti ir EURIBOR apibrėžti kaip palūkanų normą, už
kurią finansiškai stiprūs bankai gali be užstato pasiskolinti lėšų eurais iš ES ir ELPA šalių
didmeninės rinkos (EMMI 2015).
Indeksą skaičiuojant pagal siūlomus pakeitimus, bus taikoma skolinimosi sandorių
kaina, o ne kotiruočių vertė, įtraukiama daugiau skirtingo tipo sandorių, numatoma
mažiau terminų, taikomas medianos skaičiavimo metodas. Bankai privalės nurodyti ne
aštuonių, o penkių svarbiausių trukmių skolinimosi be užstato sandorių informaciją,
būtent 1 savaitės, 1, 3, 6 ir 12 mėnesių. Šis pokytis aiškinamas tuo, kad 2 savaičių, 2 ir 9
mėnesių trukmės sandorių bankai sudaro per mažai. Sumažėjus tarpbankinio skolinimo
apimčiai, bankai turės pranešti ne tik tarpbankinio skolinimosi sandorių, bet ir skolinimosi
iš įvairių didmeninės finansavimo rinkos dalyvių, išleistų indėlių sertifikatų, komercinių
popierių, kitų trumpalaikių vertybinių popierių sandorių informaciją, kad ir kokia būtų
kita sandorio šalis. EPRI skaičiuos visų informaciją pateikusių bankų skolinimosi palūkanų
normų medianą, o ne paprastą vidurkį atmetus 15 procentų didžiausių ir mažiausių verčių,
ir taip bus dar labiau sumažinama atskirų bankų įtaka galutinei rodiklio reikšmei. Be to,
jei kuris nors EURIBOR sąrašo bankas tam tikrą dieną sandorių nebus sudaręs (taip visiškai
gali būti, ypač gali būti nesudaroma ilgesnių trukmių sandorių), galutiniam skaičiavimui
bus naudojami prieš tai buvusios dienos (iš viso ne daugiau nei 6 ankstesnių dienų) to
banko sandorių duomenys. Svarbu ir tai, kad bankai patys nebeturės atlikti skaičiavimų, jie
visų skolinimosi sandorių informaciją teiks EPRI, o ši institucija apskaičiuos tiek kiekvieno
banko, tiek visų bankų vidutinę skolinimosi kainą.
Nors EPRI planavo, kad pakeitimai įsigalios 2016 m. liepos mėn., kilus suinteresuotųjų
šalių (bankų ir įvairių asociacijų) nepasitenkinimui, reforma šiek tiek atidėta ir turėtų
įsigalioti 2017 m. antrąjį ketvirtį.
4. Numatomas reformos poveikis

Svarbiausias teigiamas pokytis, dėl kurio ir imtasi EURIBOR reformos, yra galimybės
manipuliuoti palūkanų normomis sumažėjimas. Bankai privalės nurodyti iš tikrųjų įvykusių,
o ne numanomų sandorių kainą. Be to, jei kelių bankų palūkanų normos iš kitų bankų
nurodomų palūkanų normų išsiskirs, galutinei EURIBOR rodiklio reikšmei tai neturės
esminės įtakos, nes bus taikomas medianos skaičiavimo metodas.
Dėl reformos gali pakisti EURIBOR lygis ir reikšmingai padidėti palūkanų normų
kintamumas. Skolinimosi iš skirtingų rinkos dalyvių sandorių kaina kinta daug labiau
nei bankų skelbiamų kotiruočių normos, o pagrindinės tokio kintamumo priežastys
yra skirtinga kredito rizika, dienos metu kintanti situacija rinkoje ir kiti veiksniai. Svarbu
ir tai, kad išaugęs kintamumas gali sukelti didesnius su palūkanų normomis susietų
investicinių produktų (pvz., palūkanų normų apsikeitimo sandorių) vertės pokyčius ir
didinti apsidraudimo kainą. EPRI skaičiavimai atskleidė, kad skirtingų trukmių EURIBOR
lygis gali sumažėti 7–13 bazinių punktų (žr. 1 pav.). Kadangi daugiau nei 180 trln. eurų
vertės išvestinių sandorių ir daugiau nei 1 trln. eurų vertės mažmeninių paskolų yra susieta
su EURIBOR (Cœuré 2016), šio rodiklio lygio ir kintamumo pasikeitimas gali turėti poveikį
ir pinigų politikos perdavimo mechanizmui. Vis dėlto vertinti šiuos skaičiavimus reiktų
atsargiai, nes jie atlikti remiantis 2012–2013 m. duomenimis, kai palūkanų normos buvo
gerokai didesnės. Tikrąjį poveikį, galimą turėti 2017 m., sudėtinga numatyti.

Šaltinis: EMMI (2015).

Tokie pokyčiai aktualūs ir besiskolinančioms Lietuvos bendrovėms bei gyventojams.
2016 m. liepos mėn. duomenimis, Lietuvos pinigų finansų įstaigų namų ūkiams suteiktų
paskolų portfelio vertė siekė 8,1 mlrd. eurų, vidutinė palūkanų norma buvo 2,7 procento,
paskolų ne finansų bendrovėms portfelio vertė siekė 8,2 mlrd. eurų, vidutinė palūkanų
norma buvo 2,1 procento (Lietuvos bankas 2016). Kadangi didžiajai daliai naujų skolinimo
eurais sandorių (nuo 2015 m. sausio mėn. – daugiau nei 80 proc.) taikoma iki 1 metų
trukmės palūkanų norma, dažniausiai – skirtingų trukmių EURIBOR, Lietuvos bendrovės ir
gyventojai turėtų pajusti reformos padarinius. Padidėjus kintamumui, bankams mokamos
palūkanų normos keisis labiau. Be to, pakitus EURIBOR lygiui, skolinimosi kaina irgi
bus kitokio lygio nei ta, kuri nustatoma pagal dabartinę rodiklio skaičiavimo tvarką (jei
komerciniai bankai nekeis kainodaros). Svarbu ir tai, kad skaičiavimams naudojant iš tikrųjų
įvykusių sandorių palūkanų normas, skolinimo ir skolinimosi kaina turėtų labiau atitikti
tikrąją padėtį rinkoje. Tikėtina, kad tai padės lengviau įvertinti bankų grynąją palūkanų
maržą ir realųjį pelningumą, o sisteminis su EURIBOR susietų priemonių pažeidžiamumas
gali sumažėti.
5. Reformos keliami pavojai

Įgyvendinus reformą, gali kilti teisinė rizika. Pasikeitus EURIBOR skaičiavimo metodikai,
gali atsirasti tiek skolininkų, tiek skolintojų, norinčių pakeisti sutarties sąlygas ar iš viso
nutraukti sutartį, jei skolinimo ar skolinimosi kaina buvo kintanti ir susieta su šia palūkanų
norma. Tiesa, EURIBOR skaičiavimo metodika buvo tobulinama ir anksčiau (pvz., nustatytas
vidurkio skaičiavimas atmetant tam tikrą skaičių mažiausių ir didžiausių reikšmių), tačiau
teisminių ginčų skaičius dėl to nepadidėjo.
Kad reforma būtų įgyvendinta sėkmingai, būtinas pakankamai didelis skaičiavimo
procedūroje dalyvausiančių bankų skaičius. Po finansų krizės skolinimosi kainą nurodančių
bankų sumažėjo beveik perpus, iki dvidešimties, o sudėtingesnė rodiklio skaičiavimo
tvarka bankų norą dalyvauti šioje procedūroje gali dar labiau sumažinti. Dėl to galėtų
mažėti EURIBOR patikimumas. Tačiau indekso išlaidos bus mažesnės, iš dalies dėl to,
kad visus skaičiavimus atliks EPRI, kuris gaus visą skolinimosi sandorių informaciją
tiesiogiai iš EURIBOR sąrašo bankų. Be to, siekdamas priimti galutinį sprendimą dėl
konkrečių skaičiavimo tvarkos pakeitimų, kuriuo būtų atsižvelgiama į visus rinkos
dalyvius, EPRI aktyviai konsultuojasi tiek su skaičiavimo procedūroje dalyvaujančiais
bankais, tiek su informacijos vartotojais ir rengia viešas diskusijas. Atsižvelgęs į rinkos
dalyvių pageidavimus, EPRI jau keletą kartų atidėjo galutinę reformos įgyvendinimo datą.
Tikimasi, kad dėl sumažėjusių indekso skaičiavimo išlaidų ir atidėto įgyvendinimo daugiau
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didžiausių tarpbankinės rinkos dalyvių sutiks teikti skolinimosi sandorių duomenis EPRI.
Rinkos dalyvių nuomonės rodo, kad numatoma reformos nauda, iš esmės – sumažėsianti
galimybė manipuliuoti palūkanų normų rinka, turėtų nusverti tokias neigiamas pasekmes
kaip kintamumo padidėjimas, teisinės rizikos išaugimas ir kt. Dėl šių priežasčių rinkos
dalyviai siūlomus EURIBOR skaičiavimo pokyčius iš esmės palaiko (EMMI 2016b).
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Išvados

Pagrindinė EURIBOR skaičiavimo problema yra tai, kad bankai, teikdami savo taikomą
skolinimo ar skolinimosi kainą skaičiavimo agentūroms, remiasi numanomu palūkanų
normų lygiu tarpbankinėje rinkoje. Daugumoje nacionalinių ir tarptautinių institucijų
pastaraisiais metais pateiktų rekomendacijų siūloma keisti palūkanų normų indekso
skaičiavimo tvarką: skaičiavimą kuo labiau grįsti įvykdytais rinkos sandoriais, naudoti
daugiau skirtingo tipo sandorių, bet mažiau terminų, stiprinti palūkanų normų indeksų
skaičiavimą administruojančių institucijų kontrolę.
2017 m. antrąjį ketvirtį turėtų būti įgyvendinti reikšmingi EURIBOR skaičiavimo
pakeitimai, ir dauguma jų bus grindžiami institucijų pateiktomis rekomendacijomis:
skaičiavimams bus naudojama skolinimosi sandorių, o ne kotiruočių kaina, įtraukiama
daugiau skirtingo tipo didmeninės rinkos sandorių, numatoma mažiau terminų, taikomas
medianos skaičiavimo metodas. Svarbu ir tai, kad pats EPRI apskaičiuos tiek kiekvieno
banko, tiek visų bankų vidutinę skolinimosi kainą.
Numatomos reformos pasekmės yra nevienareikšmės: viena vertus, EURIBOR tiksliau
atspindės tikrąją bankų skolinimosi kainą ir sumažės galimybė manipuliuoti palūkanų
normomis, kita vertus, gali reikšmingai padidėti palūkanų normų kintamumas ir pakisti
EURIBOR lygis, kilti teisinė rizika. Tai paveiktų ir Lietuvos gyventojų bei bendrovių
skolinimosi kainą, kadangi didžioji dalis Lietuvos paskolų yra susietos su kintančiomis
EURIBOR normomis. Vis dėlto EURIBOR reformos nauda reikšmingai priklausys nuo
didžiausių bankų, teiksiančių skolinimosi sandorių duomenis, skaičiaus.
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