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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.
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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.
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