o vertinant ilgu laikotarpiu lemia Lietuvoje veiklą vykdančių finansų institucijų ir įmonių
bei namų ūkių mažesnes skolinimosi sąnaudas.
18 pav. 5 m. trukmės kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo
sandorių palūkanų normos

1 intarpas. Tarpbankinė litų skolinimo rinka ir VILIBOR
Tarpbankinėje litų skolinimo rinkoje komerciniai bankai, turintys laikinai laisvų litų atsargų,
skolina juos bankams, kuriems šių atsargų trūksta. Šioje rinkoje bankai perskirsto turimas
litų atsargas valdydami savo likvidumą ir valiutų pozicijas, atsverdami neoptimalų atsargų
persiskirstymą tarp bankų dėl klientų pervedimų ir vykdydami privalomųjų atsargų reikalavimus. Paprastai tokių tarpbankinių sandorių trukmė neviršija 1 m.
Tarpbankinio litų skolinimo apyvartos pagrindinę dalį sudarė trumpalaikiai paprastai
užstatu neužtikrinti skolinimo sandoriai, o atpirkimo sandoriai sudarė labai mažą apyvartos dalį (2010 m. – 1,5 %, 2011 m. sausio ir vasario mėn. jų iš viso nebuvo sudaryta).
Tarptautinėje tarpbankinėje eurų rinkoje atpirkimo sandoriai sudaro užstatu užtikrintų
tarpbankinių skolinimo sandorių segmentą, jo apyvarta gana panaši į užstatu neužtikrintų skolinimo sandorių apyvartą, bet sudaroma palyginti daugiau ilgesnės trukmės
(3–12 mėn.) sandorių*.
Nagrinėjant Lietuvos tarpbankinės litų skolinimo rinkos apyvartos kaitą, atsižvelgta į litų
ir eurų apsikeitimo sandorius (A pav.). Lietuvos, kaip ir kitų Baltijos valstybių (įskaitant
Estiją iki euro įvedimo 2011 m. sausio 1 d.), tarpbankinėse rinkose ilgesniems terminams nacionalinės ir bazinės valiutos (euro) apsikeitimo sandoriai dažnai sudaromi
vietoje atpirkimo sandorių, o eurai tokiais atvejais atlieka itin likvidaus užstato funkciją.
Atpirkimo sandoriai gerokai mažiau populiarūs, nes yra sudėtingesni, o potencialaus
užstato (skolos vertybinių popierių) likvidumas gali būti mažesnis. Vengiant duomenų
dubliavimo, į apyvartos vertę įtrauktas tik vienas tokių sandorių veiksmas: litų skolinimas
arba pardavimas.
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A pav. Tarpbankinių litų skolinimo bei litų ir eurų apsikeitimo sandorių
vidutinė dienos apyvarta

Palyginant trumpalaikių ir ilgesnių terminų sandorių apyvartą, svarbu atsižvelgti į skirtingą jų poveikį bankų balansams ir įvertinti ją pagal sandorių trukmę taip eliminuojant
trumpalaikių sandorių apyvartos padidinimą dėl dažno jų refinansavimo (B pav.).
Duomenys rodo, kad padidėjusios įtampos laikotarpiu 2007–2009 m. tarpbankinės
litų rinkos apyvarta buvo du kartus didesnė, palyginti su 2006 m., t. y. net daugiau nei
agreguoto bankų turto prieaugis, per tą laiką išaugęs 1,7 karto. Tarpbankinės rinkos
aktyvumui įtakos turėjo Lietuvoje veikiančių bankų ir juos patronuojančiųjų užsienio
bankų stabilumas bei padidėjusi litų paklausa ir pasiūla. Litų paklausą kilstelėjo įtampos
laikotarpiu išaugę klientų lėšų srautai ir didesnis bankų dėmesys valdant valiutos pozicijas.
Litų pasiūla ūgtelėjo padidėjus bankų sistemos likvidumui po to, kai Lietuvos Respublikos
Vyriausybė vidaus rinkoje panaudojo ES struktūrinių fondų ir užsienio valiuta pasiskolintas
dideles lėšas. Be to, Lietuvos bankas nusprendė prevencijos tikslais nuo 2008 m. pradžios
taikyti bankų atvirajai eurų pozicijai tokį pat kapitalo pakankamumo reikalavimą kaip
ir pozicijoms kitomis valiutomis. Pastarasis sprendimas netiesiogiai skatino bankus litų
perteklių ne keisti į eurus, bet investuoti litais, įskaitant ir tarpbankinę rinką.
Tarpbankinio litų skolinimo palūkanų normų rodiklis VILIBOR, kaip ir analogiškas euro
tarptautinės tarpbankinės rinkos rodiklis EURIBOR, apskaičiuojamas kiekvieną darbo
dieną pagal bankų skelbiamas kotiruotes, kuriomis vadovaudamiesi jie pageidauja
paskolinti lėšų kitiems bankams. Kasdien nustatyti šiuos rodiklius reikia, kad būtų įvertinta tarpbankinės rinkos kaita, jie naudojami paskolų kintamoms palūkanų normoms
apskaičiuoti ir įvairioms kitoms finansinėms priemonėms įkainoti. Realių tarpbankinių
sandorių (ypač ilgesnės trukmės) palūkanų normas veikia konkreti sandorio šalių kredito
rizika, rinkos likvidumas ir kiti veiksniai. Kiekvieną dieną nesudaroma tiek daug įvairių
terminų ilgesnės trukmės sandorių, kad jų palūkanų normų vidurkiams įtakos turėtų
konkrečių sandorių rizika. Ypač tai pasakytina apie mažas tarpbankines rinkas, tokia
yra ir Lietuvoje.
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B pav. Tarpbankinių litų skolinimo bei litų ir eurų apsikeitimo sandorių apyvartos svertinė struktūra
pagal trukmę
B.1. Litų skolinimo sandorių svertinė struktūra

B.2. Litų ir eurų apsikeitimo sandorių svertinė struktūra

Palyginant ilgesnio termino VILIBOR su realių tarpbankinių sandorių palūkanų normomis, tikslinga įvertinti litų palūkanų normas, taikomas atitinkamos trukmės litų ir eurų
apsikeitimo sandoriuose. Litų palūkanų normos apsikeitimo sandoriuose įvertintos pagal
šiuose sandoriuose pritaikytus neatidėliotino keitimo ir išankstinius lito ir euro kursus eurų
palūkanų normas prilyginus atitinkamos trukmės EURIBOR.
Litų palūkanų normos įvertis litų ir eurų apsikeitimo sandoryje apskaičiuotas pagal formulę:
,

kur: Forward – išankstinis lito kursas euro atžvilgiu; Spot – neatidėliotino keitimo lito
kursas euro atžvilgiu;
ir
– apsikeitimo sandoryje panaudotos faktiškos litų ir eurų
palūkanų normos;
– litų palūkanų normos įvertis eurų palūkanų normą prilyginus
atitinkamos trukmės EURIBOR; t – apsikeitimo sandorio trukmė dienomis.
6 mėn. trukmės apsikeitimo sandoriuose taikytų litų palūkanų normų įverčiai svyravo apie
atitinkamos trukmės VILIBOR (C pav.). namų ūkių ir nefinansinių korporacijų (nefinansinio sektoriaus) indėlių litais rinka buvo pagrindinė litų skolinimosi alternatyva. Bankų
išleisti skolos vertybiniai popieriai nebuvo reikšmingas šaltinis litams pritraukti iki 2008 m.
finansų krizės ir jų dalis litais sumažėjo nuo 5,7 procento bankų įsipareigojimų 2008 m.
rugpjūčio mėn. iki 0,6 procento 2011 m. vasario mėn.
6 mėn. VILIBOR kaita nagrinėjamu laikotarpiu (2006–2011 m. sausio–vasario mėn.)
buvo labai panaši į naujai priimamų namų ūkių ir nefinansinių įmonių terminuotųjų
indėlių litais palūkanų normų kaitą. Palyginant 6 mėn. VILIBOR, su kuriomis susietos
daugelio paskolų litais palūkanų normos, ir indėlių palūkanų normas, reikia atsižvelgti
į bankų papildomas skolinimosi sąnaudas indėlių rinkoje. Tai indėlių draudimo įmokos
(0,45 % per metus) ir privalomosios atsargos (iki 2008 m. spalio mėn. – 6, vėliau – 4 %).
Bankai, sumokėdami įsipareigotas indėlių palūkanas, turėjo kompensuoti šių veiksnių
įtaką 50–74 baziniais punktais didesnėmis paskolų palūkanų normomis. Dėl VILIBOR
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ir indėlių palūkanų normų apskaičiavimo skirtumų indėlių palūkanų norma, padidinta
indėlių draudimo ir privalomųjų atsargų sąnaudomis, atskirais mėnesiais šiek tiek viršijo
VILIBOR**.
C pav. VILIBOR ir tarpbankinių litų ir eurų apsikeitimo sandorių bei
nefinansinio sektoriaus indėlių litais palūkanų normos

* Žr. Euro Money Market Study, ECB, December 2010.
** VILIBOR apskaičiuojama kaip atrinktų bankų skelbtų tarpbankinio litų skolinimo palūkanų normų, atmetus atitinkamos
trukmės didžiausią ir mažiausią reikšmes, paprastas vidurkis. Kiekvieno atrinkto banko dalis bendroje tarpbankinėje
litų indėlių ir paskolų apyvartoje per tris paskutinius kalendorinius mėnesius iki bankų sąrašo sudarymo turi būti ne
mažesnė kaip 5 procentai. O nefinansinio sektoriaus indėlių vidutinės palūkanų normos apskaičiuojamos kaip visų
komercinių bankų ir kredito unijų per mėnesį priimtų indėlių svertinis palūkanų normų vidurkis.

2 intarpas. Tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi rinkos statistika
Tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi rinkos statistika – tai Lietuvos komercinių bankų
ir mūsų šalyje veikiančių užsienio bankų filialų (toliau – bankai) per mėnesį sudarytų
tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi sandorių (indėlių, paskolų, atpirkimo sandorių ir
atvirkštinių atpirkimo sandorių) vertės ir palūkanų normų statistika.
Tarpbankinių paskolų ir indėlių statistiką Lietuvos bankas renka ir skelbia nuo 1998 m.
Vadovaujantis banko Valdybos 2008 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 116 „Dėl tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi bei užsienio valiutos rinkos statistinės atskaitomybės“, nuo
2009 m. kovo mėn. renkami ir skelbiami duomenys apie tarp bankų sudarytų skolinimo
ir skolinimosi sandorių (įskaitant atpirkimo sandorius), kurių pradinis terminas yra iki 1 m.
imtinai, vertę ir palūkanų normas. Sandoriai, sudaryti su Lietuvos banku, tarptautinėmis organizacijomis ir klientais, neįtraukiami į statistinę atskaitomybę. Siekiant išvengti
dvigubos apskaitos, sandoriai tarp dviejų Lietuvos bankų ar užsienio bankų filialų į ją
įtraukiami tik vieną kartą.

2

Lietuvos banko interneto svetainėje* ir mėnesiniame biuletenyje** skelbiami bankų sudarytų tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi suvestiniai duomenys pagal sandorių rūšis,
valiutą, kitos sandorio šalies rezidavimo vietą ir sandorio trukmę.
A pav. Tarpbankinis skolinimas tarp bankų rezidentų
(sandorių vertė per laikotarpį)

Vidutiniškai 80 procentų visų tarpbankinio skolinimosi sandorių sudaro labai trumpi,
1 dienos, sandoriai.
B pav. Tarpbankinis skolinimasis litais tarp bankų rezidentų
(1 d. sandoriai per laikotarpį)

Lietuvos tarpbankinio skolinimosi rinkai analizuoti taip pat renkami ir skelbiami duomenys
apie bankų sudarytus sandorius su kitose šalyse veikiančiais bankais.
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C pav. Lietuvoje veikiančių bankų tarpbankinis skolinimas ir
skolinimasis tarptautinėje rinkoje
(sandorių vertė per laikotarpį)

Kiekvienais metais ECB rengia eurų pinigų rinkos tyrimą. Jo rezultatai skelbiami „Eurų
pinigų rinkos apžvalgoje“ (Euro money market survey). Lietuvos bankas dalyvauja tyrime
ir apžvalgai pateikia trijų aktyviausiai pinigų ir finansų rinkoje dalyvaujančių kredito įstaigų
kiekvienų metų antrojo ketvirčio sandorių eurais apyvartos duomenis. Įtraukiami tik tie
tarpbankinio skolinimosi sandoriai, kuriuos tos trys kredito įstaigos sudarė su bankais,
nepriklausančiais tai pačiai finansinei grupei.
2010 m. tyrimo duomenys paskelbti ECB interneto svetainėje
(http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/euromoneymarketsurvey201009en.pdf).
* http://www.lb.lt/interbank/default.asp
** Pvz., http://www.lb.lt/menesinis_biuletenis_2010_nr_12, 4 skyrius.

Kredito raida
2010 m. beveik visų ES valstybių narių nominalusis BVP didėjo, ekonomika vertinta
geriau, o esant mažoms palūkanų normoms imta daugiau skolintis. Pusantro karto
daugiau ES valstybių narių negu prieš metus užfiksavo, kad augo bankų sistemos paskolų portfelis. Tačiau skolinimasis kito nevienodai, gilesnį ekonomikos nuosmukį patyrusiose valstybėse jis mažėjo. Nepaisant to, įsiskolinimas bankų sistemai per 2010 m.
ES padidėjo 4,5 procento ir pasiekė aukščiausią lygį per visą stebėjimo laikotarpį nuo
2005 m. pabaigos.
Kredito augimą ateityje iš dalies mažins išaugę rizikos priedai padidėjus nerimui dėl kai
kurių valstybių galimybės grąžinti skolą ir mažinti biudžeto deficitą: 2011 m. pirmąjį ketvirtį
Portugalija tapo trečia euro zonos valstybe (po Graikijos ir Airijos), paprašiusia finansinės
pagalbos. Skolinimąsi taip pat mažins ECB pradėta įgyvendinti ribojanti pinigų politika ir
imtos didinti pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų normos.
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Išskyrus Airiją, Graikiją ir Latviją.

