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1. Kontaktinė informacija
1.1. Institucija

Lietuvos bankas

1.2. Padalinys

Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos
Statistikos departamento
Pinigų ir finansų statistikos skyrius

1.3. Kontaktinis asmuo

Lina Aleknavičienė
laleknaviciene@lb.lt
(8 5) 268 0427

2. Teisinė informacija
2.1. Įsipareigojimas rinkti,
sudaryti ir skleisti statistinę
informaciją

LB atsakomybė rinkti ir sudaryti statistinę informaciją, reikalingą
ECBS ir LB funkcijoms vykdyti, yra įtvirtinta LB įstatymo (su
paskutiniais pakeitimais 2019 m.) 8 straipsnyje.
Statistinės informacijos sklaidos atsakomybė yra apibrėžta LB
įstatymo 55 straipsnyje, kuriame nustatoma, kad LB ne rečiau kaip
kartą per mėnesį skelbia statistinę ir kitą informaciją.
LB vykdo statistikos darbus pagal kiekvienais metais tvirtinamą
Lietuvos banko statistikos programą.

2.2. Statistinės informacijos
rinkimą užtikrinantys teisės aktai
ir susitarimai

Statistinės informacijos ir duomenų teikimo sutartys su Lietuvos
statistikos departamentu ir Finansų ministerija.
Statistiniai tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi bei užsienio valiutos
rinkos duomenys renkami vadovaujantis Lietuvos banko valdybos
2008 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 116 „Dėl tarpbankinio skolinimo
ir skolinimosi bei užsienio valiutos rinkos statistinės atskaitomybės“.

3. Metodinė informacija
3.1. Sąvokos ir apibrėžtys

Neatidėliotinieji sandoriai (angl. spot) – dviejų valiutų tiesioginis
keitimas sandorio sudarymo dieną sutartu kursu, atsiskaitant ne
vėliau kaip per dvi darbo dienas.
Išankstiniai sandoriai (angl. outright forward) – dviejų valiutų
keitimas sandorio sudarymo metu sutartu kursu nustatytą datą
ateityje.
Valiutų apsikeitimo sandoriai (angl. foreign exchange swap) –
dviejų valiutų pagrindinių sumų keitimas (pirkimas ar pardavimas)
sandorio sudarymo metu sutartu kursu ir nustatytą datą (trumpoji
dalis (angl. short leg) ir tuo pat metu sutartas atvirkštinis tų pačių
valiutų keitimas sutartu kursu, paprastai kitokiu nei trumposios
dalies, vėlesnę datą ateityje (ilgoji dalis (angl. long leg).
Valiutų pasirinkimo sandoriai (angl. currency option) –
sandoriai, suteikiantys teisę per sutartą laikotarpį pirkti arba
parduoti valiutas iš anksto nustatytu kursu.
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Rezidentai – instituciniai vienetai (juridiniai ir fiziniai asmenys),
kurių ekonominių interesų centras yra šalies viduje (Lietuvoje). Jie
yra nuolat gyvenantys ir veikiantys Lietuvoje arba gyvenantys ir
veikiantys kitose šalyse trumpiau negu vienus metus. Užsienio
įmonių ir bankų filialai, vykdantys ūkinę veiklą šalyje, taip pat
priskiriami prie rezidentų.
Nerezidentai – tai instituciniai vienetai (juridiniai ir fiziniai
asmenys), kurių ekonominių interesų centras yra kitose šalyse ir
kurie yra nuolat gyvenantys ir veikiantys kitose šalyse arba
gyvenantys ir veikiantys Lietuvoje trumpiau negu vienus metus.

3.2. Aprėptis (duomenų aprėptis,
aprėpties išimtys, neužfiksuota
veikla)

Tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi bei užsienio valiutos rinkos
statistikos atskaitingąją visumą sudaro į Lietuvos pinigų finansų
įstaigų sąrašą įtraukti bankai ir užsienio bankų filialai. Statistinis
Lietuvos pinigų finansų įstaigų sąrašas skelbiamas Lietuvos banko
interneto svetainėje adresu https://www.lb.lt/lt/statistiniai-lietuvosfinansiniu-instituciju-sarasai.

3.3. Klasifikacija ir skirstymas į
sektorius

Klasifikavimas pagal trukmę. Tarpbankinio skolinimo ir
skolinimosi statistikoje sandoriai yra klasifikuojami pagal trukmę, t.
y. skiriami 1 dienos, 2–7 dienų, 8 dienų–1 mėnesio, 1–3 mėnesių,
3–6 mėnesių, daugiau nei 6 mėnesių ir neapibrėžto termino
sandoriai. Tuo pačiu periodiškumu yra klasifikuojami užsienio
valiutos rinkoje sudaromi išankstiniai bei apsikeitimo sandoriai.
Klasifikavimas pagal valiutų poras. Užsienio valiutų rinkoje
sudaryti išvestiniai sandoriai yra klasifikuojami pagal valiutų poras
(pirktą ir parduotą valiutą).
Klasifikavimas pagal atitiktinės šalies ekonominę erdvę.
Tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi bei užsienio valiutos rinkos
statistinėje atskaitomybėje sudaryti sandoriai klasifikuojami pagal
atitiktinės šalies ekonominę erdvę į sandorius, sudarytus su Lietuvos
rezidentais, ir sandorius, sudarytus su nerezidentais.
Klasifikavimas pagal sandorio rūšį. Tarpbankinio skolinimo ir
skolinimosi statistikoje sandoriai pagal rūšį klasifikuojami į atpirkimo
bei paskolų ir indėlių sandorius. Užsienio valiutos rinkoje sudaryti
sandoriai klasifikuojami į neatidėliotinus sandorius, kuriems
priskiriami neatidėliotini sandoriai grynaisiais ir negrynaisiais
pinigais, bei išvestinius sandorius, kuriems priklauso išankstiniai,
ateities, apsikeitimo ir pasirinkimo sandoriai.
Klasifikavimas pagal sandorio šalį. Tarpbankinio skolinimo ir
skolinimosi statistikoje sandoriai pagal sandorio šalį klasifikuojami į
sandorius, sudarytus su bankais, ir sandorius, sudarytus su ne
bankais.

3.4. Skaičiavimo metodai (vertės
nustatymas, apskaitos metodas,
išplėtimo / užskaitos procedūros)

Sandorio sumos nurodomos tūkstančiais valiutos vienetų,
sveikaisiais skaičiais, sutartos palūkanų normos – procentais, dviejų
ženklų po kablelio tikslumu.

3.5. Duomenų šaltiniai

Lietuvos bankų ir užsienio bankų filialų teikiama tarpbankinio
skolinimo ir skolinimosi statistinės ataskaitos forma F0601.
Lietuvos bankų ir užsienio bankų filialų teikiama užsienio valiutos
rinkos statistinės ataskaitos forma F0603.

3.6. Statistiniai metodai

Iki 2009 m. bankai teikė savaitines ataskaitas, todėl mėnesiniai
duomenys apskaičiuoti pagal keturių arba penkių savaičių
duomenis. Jeigu savaitės pradžia ir pabaiga buvo skirtingų mėnesių,
savaitė priskiriama tam mėnesiui, kurį buvo daugiau darbo dienų.

4. Duomenų tikslumas ir suderinamumas
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4.1. Duomenų teisingumo
patvirtinimas

Vykdomas
tikrinimas.

4.2. Duomenų revizijos

Atskaitingojo agento pateikti ir Lietuvos banko patvirtinti duomenys
tikslinami tik išimtiniais atvejais, jei tokio tikslinimo įtaka
suvestiniams duomenims yra reikšminga.

4.3. Duomenų suderinamumas
tarp sektorių ir tarp skirtingų
statistikos sričių

–

duomenų

suderinamumo,

loginis

ir

patikimumo

5. Duomenų sklaida
5.1. Duomenų periodiškumas ir
skelbimo terminai

Mėnesiniai duomenys. Skelbiami per septynias darbo dienas,
mėnesiui pasibaigus.
Tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi bei užsienio valiutų rinkos
statistinių duomenų skelbimo datos nurodomos duomenų skelbimo
kalendoriuje.

5.2. Duomenų sklaidos formos

Tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi bei užsienio valiutų rinkos
statistiniai duomenys skelbiami Lietuvos banko interneto svetainėje.

6. Metaduomenų atnaujinimas

Metaduomenys peržiūrimi ir atnaujinami kartą per metus.
Metaduomenų atnaujinimo data: 2020-06-30.

