Duomenų rinkinio pavadinimas

Skola užsieniui

1. Kontaktinė informacija
1.1. Institucijos kontaktai

Lietuvos bankas

1.2. Institucijos padalinio kontaktai

Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos
Statistikos departamento
Išorės statistikos skyrius

1.3. Kontaktinis asmuo

Rūta Bacevičiūtė
El. paštas: rbaceviciute@lb.lt
Telefonas: 8(5) 268 0124

2. Institucinė aplinka (būtinos sąlygos)
2.1. Įsipareigojimas rinkti, sudaryti
ir skleisti statistinę informaciją

Lietuvos bankas (LB) yra Eurosistemos narys. Todėl Europos centrinių bankų
sistemos (ECBS) funkcijoms vykdyti reikalingos statistinės informacijos rinkimo,
sudarymo ir sklaidos atsakomybė nustatyta ES teisės aktais – Tarybos reglamentu
(EB) Nr. 2533/98 su visais jo pakeitimais ir papildymais ir ECBS bei Europos
Centrinio Banko statutu (5 straipsnis).
LB atsakomybė rinkti ir sudaryti statistinę informaciją, reikalingą ECBS ir LB
funkcijoms vykdyti, yra įtvirtinta LB įstatymo (su paskutiniais pakeitimais 2017 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.

2.2. Apsikeitimas duomenimis ir
duomenis rengiančių institucijų
veiklos koordinavimas

LB bendradarbiauja su kitomis statistiką sudarančiomis nacionalinėmis
institucijomis. Tuo tikslu yra pasirašytos statistinės informacijos ir duomenų teikimo
sutartys su Lietuvos statistikos departamentu ir Finansų ministerija.
Statistiką sudarančių institucijų statistikos darbai yra įtraukti į Oficialiosios
statistikos darbų programą, kaip ir LB vykdomi statistikos darbai.

2.3. Konfidencialios statistinės
informacijos apsauga

Konfidencialios statistinės informacijos apsauga užtikrinama šiais dokumentais:
Tarybos reglamento (EB) Nr. 2533/98 (su visais jo pakeitimais ir papildymais) 8,
8a–8c straipsniais.
Bendromis taisyklėmis ir minimaliais standartais, kuriais užtikrinamas individualios
statistinės informacijos konfidencialumas, nustatytais Gairėse ECB/1998/NP28.
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, reglamentuojančiu fizinių asmenų
duomenų apsaugą.
Kitoms nei ECBS funkcijoms vykdyti reikalingos statistinės informacijos
konfidencialumas užtikrinamas Statistikos įstatymo 15 straipsniu.
Administracinių nusižengimų kodeksas numato baudas už konfidencialių statistinių
duomenų atskleidimą.

2.4. Statistinės informacijos
rinkimo užtikrinimas

ECBS funkcijoms vykdyti reikalingos statistinės informacijos rinkimo teisinis
pagrindas yra Tarybos reglamento (EB) Nr. 2533/98 (su visais jo pakeitimais ir
papildymais) 2 straipsnis.
LB funkcijoms, nesusijusioms su ECBS veikla, vykdyti reikalingos statistinės
informacijos rinkimo teisinis pagrindas yra LB įstatymo 8 straipsnio 2 dalis.
LB įstatymo 54 straipsnyje numatyta, kad valstybės ir savivaldybių institucijos ir
ūkio subjektai privalo teikti LB informaciją, reikalingą jo funkcijoms atlikti.
1
54 straipsnyje nustatyta, kad LB turi teisę skirti baudas ir delspinigius ūkio
subjektams už LB nustatytos statistinės informacijos teikimo pažeidimus, jei
tokiems pažeidimams netaikoma ECB poveikio priemonių tvarka. Baudų ir
delspinigių dydį, jų taikymo tvarką ir su tuo susijusios medžiagos saugojimo
terminus nustato LB.

2.5. Kokybės politika

LB plėtoja, sudaro ir skleidžia statistinę informaciją laikydamasis kokybės politikos,
kuri atitinka tarptautinių organizacijų nustatytus statistinių duomenų kokybės
reikalavimus.
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3. Metodika
3.1. Terminai ir apibrėžtys

Šalies rezidentų skoliniai įsipareigojimai nerezidentams yra apibrėžti vadovaujantis
Tarptautinio valiutos fondo (TVF) parengtame Skolos užsieniui statistikos vadove
(ang. „External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users“, toliau – Vadovas)
nurodytu rezidentiškumo kriterijumi. Skola užsieniui apskaičiuojama remiantis
tiesioginio skolintojo principu, numatančiu, kad skola priskiriama pradiniam
skolininkui (net kai lėšos vėliau perskolinamos šalies viduje), o laiduotojui ji
priskiriama tik tada, kai reikalaujama garantijos.
Bendroji skola užsieniui – tai iki tam tikros datos neapmokėti einamieji
įsipareigojimai nerezidentams, susiję su pagrindinės skolos ir palūkanų mokėjimu.
Pagal trukmę skola užsieniui klasifikuojama į ilgalaikę ir trumpalaikę.
Ilgalaikė skola apima neterminuotus ir tuos įsipareigojimus, kurių trukmė ilgesnė
nei vieni metai.
Trumpalaikė skola – tai įsipareigojimai iki pareikalavimo ir tie, kurių trukmė yra
vieni metai ir mažiau.

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

Ketvirtiniai skolos užsieniui duomenys apima visų šalies institucinių sektorių
įsipareigojimus nerezidentams ir visas skolos priemones (išskyrus ne skolos
priemones ir kitus galimus, bet nenumatytus įsipareigojimus). Visų institucinių
sektorių statistiniai duomenys skolos statistikoje yra atskleidžiami iš esmės,
išskyrus namų ūkių ir jiems paslaugas teikiančių NŪPTI (namų ūkiams paslaugas
teikiančios ne pelno institucijos) subsektoriaus statistiką. Papildomai publikuojami
valdžios skolos duomenys, įskaitant paskolas su garantijomis.

3.3. Klasifikacija ir skirstymas į
sektorius

Skolos užsieniui duomenys klasifikuojami ir pagal sektorius skirstomi remiantis
Vadove pateiktais sąvokų apibrėžimais.
Instituciniai vienetai klasifikuojami į keturis institucinius sektorius (valdžios
sektorius, Lietuvos bankas, indėlių bendrovės, kiti sektoriai), atskirai skiriant
tiesioginio investuotojo, investavimo įmonių ir susietų įmonių skolinius
įsipareigojimus. Kitų sektorių duomenys suskirstomi pagal kitas finansų
bendroves, ne finansų bendroves, namų ūkius ir NŪPTI. Namų ūkių ir NŪPTI
įsipareigojimai iš esmės nėra dideli ir šiuo metu jie apima ne visus šio
subsektoriaus užsienio įsipareigojimų duomenis.
Skolos užsieniui duomenys skirstomi pagal įsipareigojimų trukmę (ilgalaikiai ir
trumpalaikiai), atsižvelgiant į pradinį įsipareigojimų terminą, ir pagal skolos
priemonės tipą (skolos vertybiniai popieriai, paskolos, pinigai ir indėliai,
specialiosios skolinimosi teisės, prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai, kiti
įsipareigojimai).

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

Skolos priemonės, kuriomis gali būti prekiaujama, įvertinamos rinkos verte, o tų,
kuriomis prekyba negalima, įvertinamos nominaliąja verte. Skolos vertybinių
popierių įvertinimas nominaliąja verte pateikiamas po bendrosios skolos užsieniui
lentele.
Skolos užsieniui duomenys apskaičiuojami taikant kaupimo principą.

4. Tikslumas ir patikimumas
4.1. Duomenų šaltiniai

Pagrindiniai skolos užsieniui statistikos sudarymo duomenų šaltiniai yra Lietuvos
banko tvarkomi duomenys, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos
statistikos departamentas, kitos valstybinės institucijos ir indėlių bendrovės.
Informacijos šaltiniai:
skolos vertybiniai popieriai: Finansų ministerijos informacija apie
valdžios įsipareigojimus, Lietuvos banko vertybinių popierių duomenų
bazė;
prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai: ketvirtinės ne finansų
bendrovių ir indėlių bendrovių ataskaitos;
paskolos: Finansų ministerijos informacija apie centrinės valdžios
sektoriaus paskolas, LB užsienio paskolų registro duomenys apie
gautas užsienio paskolas be valstybės garantijos ir nerezidentams
suteiktas paskolas;
pinigai ir indėliai: Lietuvos banko balansas ir ketvirtinės indėlių
bendrovių ataskaitos;
kiti įsipareigojimai: Finansų ministerijos informacija apie valdžios
sektoriaus įsipareigojimus; ketvirtinės indėlių bendrovių, kitų finansų
bendrovių ir ne finansų bendrovių ataskaitos;
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tiesioginių investicijų įsipareigojimai: Lietuvos Statistikos departamento
tiesioginių užsienio investicijų statistinė ataskaita, LB užsienio paskolų
registro duomenys apie gautas užsienio paskolas be valstybės
garantijos ir nerezidentams suteiktas paskolas.

4.2. Statistiniai metodai

Lietuvos banko vertybinių popierių duomenų bazėje kaupiama informacija
panaudojama užsienio skolos skaičiavimui. Rezidentų vidinėje šalies rinkoje išleisti
vertybiniai popieriai įtraukiami į įsipareigojimus, jei juos įsigijo nerezidentas. Jei
rezidentas užsienyje išleido vertybinius popierius, kuriuos įsigijo rezidentas, tokie
duomenys į skolą užsieniui neįtraukiami.

4.3. Duomenų teisingumo
patvirtinimas

Ataskaitų duomenys, jei įmanoma, sutikrinami su kitais nepriklausomais duomenų
šaltiniais. Dažniausiai vykdomas toks tikrinimas:
užsienio skolos vertybinių popierių ataskaitos tikrinamos su Lietuvos
banko vertybinių popierių duomenų baze;
pakartotinai peržiūrimi tarptautinių investicijų balanso duomenys;
pasitikrinama spaudoje paskelbta informacija apie didelės apimties
operacijas su jau turimais duomenimis.
Duomenų eilutės tikrinamos su kitomis, susijusiomis duomenų
reikšmėmis. Pavyzdžiui, skirtumas tarp tam tikro laikotarpio pradžios ir
pabaigos likučių reikšmių yra lygus sumai to laikotarpio sandorių
(operacijų), kainų pokyčių, valiutos keitimo kurso pasikeitimų ir pan.

4.4. Duomenų revizijos

Pirmą kartą paskelbti duomenys yra išankstiniai ir gali būti revizuojami, jei
koreguojami duomenų šaltiniai. Duomenų vartotojai yra informuojami apie atliktas
duomenų revizijas. Galutiniai ataskaitinių metų ketvirčių duomenys parengiami kitų
metų trečiojo ketvirčio pabaigoje.

5. Duomenų tinkamumas
5.1. Duomenų periodiškumas ir
savalaikiškumas

Skolos užsieniui duomenys sudaromi ir skelbiami ketvirčio dažnumu:
bendroji skola, grynoji skola ir valdžios skola užsieniui, įskaitant paskolas
su valstybės garantija, skelbiama praėjus 82 dienoms po ataskaitinio
ketvirčio pabaigos;
bendrosios skolos užsieniui tvarkymas skelbiamas per 92 dienas po
ataskaitinio ketvirčio pabaigos;
bendroji skola užsieniui pagal valiutas skelbiama per 102 dienas po
ataskaitinio ketvirčio pabaigos;
trumpalaikė skola užsieniui pagal likutinį terminą ir skolos užsieniui
mokėjimų grafikas skelbiama per 112 dienų po ataskaitinio ketvirčio
pabaigos.

5.2. Suderinamumas (vidinis
suderinamumas, suderinamumas
tarp sektorių ir tarp statistikos
sričių)

Bendrosios skolos užsieniui, bendrosios skolos užsieniui pagal valiutas ir
grynosios skolos užsieniui duomenys yra suderinti su atitinkamais tarptautinių
investicijų balanso rodikliais. Bendrosios skolos užsieniui tvarkymo duomenys
suderinti su atitinkamais skolos užsieniui rodiklių srautais (pagrindine skolos
dalimi, palūkanomis). Trumpalaikės skolos užsieniui pagal likutinį terminą
duomenys yra suderinti su skolos užsieniui mokėjimų grafiko duomenimis.

6. Prieinamumas
6.1. Duomenų sklaidos formos

Duomenys skelbiami LB internetiniame puslapyje pagal iš anksto parengtą
duomenų skelbimo kalendorių.
Šiuo metu sudaroma ir viešai skelbiama tokia skolos užsieniui statistika:
-

bendroji skola užsieniui;
grynoji skola užsieniui;
bendrosios skolos užsieniui tvarkymas;
bendroji skola užsieniui pagal valiutas;

-

trumpalaikė skola užsieniui pagal likutinį terminą;
skolos užsieniui mokėjimų grafikas;
valdžios sektoriaus skola užsieniui, įskaitant paskolas su valstybės
garantija.
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6.2. Išankstinis duomenų skelbimo
kalendorius

Skolos užsieniui duomenų skelbimo datos nurodytos duomenų skelbimo
kalendoriuje.

6.3. Kita informacija

–

Metaduomenų atnaujinimas

Metaduomenys atnaujinami kartą per metus arba kai padaromi esminiai metodikos
pakeitimai.
Metaduomenų atnaujinimo data: 2018-04-16

