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DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO
Atsakydami į Jūsų 2012 m. rugpjūčio 22 d. prašymą, informuojame, kad Lietuvos bankas
periodiškai stebi, kaip realios tarpbankinių sandorių palūkanų normos ir situacija rinkoje atitinka
komercinių bankų skelbiamas kotiruotes, kurių pagrindu yra apskaičiuojamas VILIBOR. VILIBOR
dinamika taip pat gretinama su kitomis palūkanų normomis Lietuvos finansų rinkoje: bankų indėlių
ir paskolų, VVP, apsikeitimo sandorių ir kt.
Lietuvoje, esant gana ribotai rinkai, tarpbankinio litų skolinimo apyvartos pagrindinę dalį
sudaro trumpalaikiai paprastai užstatu neužtikrinti skolinimo sandoriai, o ilgesnės trukmės
skolinimo sandorių sudaroma palyginus nedaug. Ilgesnės trukmės sandoriuose vyrauja litų – eurų
apsikeitimo sandoriai. Pastebėta, kad realių tarpbankinių sandorių palūkanų normos svyruoja apie
VILIBOR, taip pat nustatytas gana stiprus VILIBOR ryšys su naujai priimamų indėlių palūkanų
normomis. Palyginant ilgesnio termino
Paveikslas Nr. 1
VILIBOR su realių tarpbankinių
sandorių palūkanų normomis, tikslinga
įvertinti litų palūkanų normas, taikomas
atitinkamos trukmės litų – eurų
apsikeitimo sandoriuose. Iliustracijai
pateikiame 6 mėn. VILIBOR, su
kuriomis susietos daugelio paskolų
litais palūkanų normos, palyginimą su
tarpbankinių litų – eurų apsikeitimo
sandorių vidutine svertine palūkanų
norma bei su naujai priimamų indėlių
litais palūkanų norma (žr. paveikslą Nr.
1, informatyvumo dėlei pateikiame
ilgesnį laikotarpį).
Iš paveikslo matyti, kad
skirtumas tarp VILIBOR ir apsikeitimo
sandorių palūkanų
normų buvo
nedidelis,
apsikeitimo
sandorių
palūkanų normos atspindėjo atitinkamo
meto situaciją tarpbankinėje rinkoje ir
VILIBOR pokyčius, o padidėjusios
įtampos metu (2007-2009 m.) netgi
aplenkė VILIBOR šuolį.
Nagrinėjant tarpbankinės rinkos
apyvartos duomenis matyti, kad palyginus su prieškriziniu laikotarpiu, padidėjusios įtampos metu
(2007–2009 m.) ji labai išaugo, o ypač padidėjo aktyvumas sudarant litų – eurų apsikeitimo

rinkoje ir yra didžiausi jos dalyviai. Pagal VILIBOR apskaičiavimo tvarką, atmetama didžiausia ir
mažiausia bankų skelbiama palūkanų norma skaičiuojant kiekvieno termino VILIBOR.
Litais sudarytų tarpbankinių skolinimo sandorių statistiką rasite adresu:
http://www.lb.lt/interbank/default.asp
Litų – eurų apsikeitimo sandorių statistiką rasite adresu: http://www.lb.lt/int/htm.aspx
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