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DĖL MIKRODUOMENŲ ANALIZĖS REZULTATŲ PATEIKIMO

2019 m. balandžio 26 d. atsakyme į Jūsų raštą Nr. S-2019-2147 „Dėl VILIBOR rodiklio
pokyčių 2008–2009 metais“ (toliau – Raštas) informavome apie vykdomą mikroduomenų
analizę ir apie tai, kad šiai analizei reikia papildomo laiko. Lietuvos bankui prieinama
informacinė sistema su mikrolygio informacija apie paskolas nepritaikyta tokio pobūdžio
užklausoms, kokios reikalingos norint atsakyti į Rašte iškeltus klausimus, ir mikroduomenų
analizės kokybei užtikrinti reikalingi papildomi, anksčiau nenumatyti darbai, įskaitant
papildomą duomenų rinkimą iš bankų.
Siekiant surinkti duomenis apie 2008–2010 m. buvusias paskolas iš Lietuvos banko
administruojamos Paskolų rizikos duomenų bazės (PRDB), Lietuvos banko IT specialistai
sukūrė ir suprogramavo užklausos algoritmą. Atlikus pirminę duomenų analizę, pastebėta,
kad apie dalį paskolų turima ne visa informacija, nes iki 2011 m. pabaigoje atlikto PRDB
patobulinimo nebuvo renkama išsami informacija apie esamą paskolos palūkanų normą ir
valiutą, dėl to susiduriama su sunkumais identifikuojant dalies paskolų maržos dydį ir valiutos
keitimo momentą. Siekiant gauti išsamius mikroduomenis, kreiptasi į rinkos dalyvius, kuriems
tokiems duomenims paruošti ir surinkti taip pat reikia atlikti papildomus darbus, nes tai nėra
standartinė procedūra.
Atsižvelgdami į šias aplinkybes, objektyviai neturime galimybių atlikti analizę iki
2019 m. balandžio 24 d. Seimo Biudžeto ir finansų komiteto, atliekančio parlamentinį tyrimą,
posėdyje įvardyto 2019 m. gegužės 3 d. termino. Preliminariu vertinimu, papildomą
mikroduomenų analize pagrįstą informaciją, atsakant į Jūsų iškeltus klausimus, galėtume
pateikti iki 2019 m. gegužės mėn. pabaigos, todėl maloniai prašome atidėti informacijos
pateikimo terminą. Atkreipiame dėmesį į tai, kad siekiame bendradarbiauti ir dedame visas
pastangas, kad tikslūs ir kokybiški atsakymai Jums būtų pateikti kaip įmanoma greičiau.
Be to, informuojame, kad po su VILIBOR rodiklio analize susijusių dokumentų Seimo
Biudžeto ir finansų komitetui pateikimo dienos gauta informacija apie Vilniaus universiteto
akademiniame žurnale „Ekonomika“ 2011 m. publikuotą Lietuvos banko tarnautojo akademinį
straipsnį1, susijusį su VILIBOR tema.
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