Duomenų rinkinio pavadinimas

Paskolų statistika (pagal Paskolų rizikos duomenų bazės duomenis)

1. Kontaktinė informacija
1.1. Institucijos kontaktai

Lietuvos bankas

1.2. Institucijos padalinio kontaktai

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

1.3. Kontaktinis asmuo

Tomas Švedas
El. paštas: Pinigu.statistika@lb.lt
Telefonas: 8 (5) 268 0122

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.
2014 m. balandžio 4 d. Europos Centrinio banko (ECB) parengtose gairėse dėl pinigų ir
finansų statistikos (nauja redakcija) (ECB/2014/15) su pakeitimais nustatyta, kad
nacionaliniai centriniai bankai duomenis ECB apie pinigų finansų įstaigų (PFĮ) paskolas
vidaus ne finansų bendrovėms ir PFĮ paskolas kitų euro zonos valstybių narių ne
finansų bendrovėms (jei jie yra prieinami) teikia suskirstytus pagal veiklos šaką,
vadovaudamiesi Europos Sąjungos statistikos tarnybos parengtu Ekonominės veiklos
rūšių klasifikatoriumi (NACE, 2 red.).

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.
Tam tikruose finansų įstaigas reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės
aktuose (Bankų įstatymo 67 straipsnio 8 dalyje, Centrinės kredito unijos įstatymo
49 straipsnio 8 dalyje, Kredito unijų įstatymo 57 straipsnio 6 dalyje) yra numatyta
Lietuvos banko teisė gauti informaciją apie šių įstaigų skolininkus ir finansų įstaigų
pareiga šią informaciją teikti Lietuvos bankui.
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2.5. Kokybės politika

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

3. Metodika
3.1. Terminai ir apibrėžtys

PASKOLOS NE FINANSŲ BENDROVĖMS PAGAL EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIS.
Siekiama įvertinti, koks yra Lietuvos pinigų finansų įstaigų (PFĮ) rezidentėms ne finansų
bendrovėms suteiktų paskolų likučių pasiskirstymas pagal paskolų gavėjų pagrindinę
ekonominę veiklą. Šie duomenys papildo PFĮ balanso ir pinigų statistinius duomenis,
rengiamus remiantis Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 0327 „Dėl pinigų finansų įstaigų balanso statistinės atskaitomybės“ įpareigotais rinkti
duomenimis.
Šiame skyriuje sąvoka „rezidentai“ reiškia Lietuvos rezidentus.
Pagrindinė statistinio vieneto veiklos rūšis (ESS 2010 koncepcija) yra tokia veiklos
rūšis, kuri daugiausia prisideda prie šio vieneto sukuriamos bendrosios pridėtinės
vertės.

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

Apimamos į Lietuvos banko sudaromą ir skelbiamą Statistinį Lietuvos pinigų finansų
įstaigų sąrašą įtrauktos kredito įstaigos (jų centrinės būstinės ir filialai Lietuvoje) ir
užsienio bankų filialai. Tiriamos paskolos, suteiktos rezidentėms ne finansų
bendrovėms. Netiriami Paskolų rizikos duomenų bazei (PRDB) kredito įstaigų pateikti
duomenys apie jų kontroliuojamų įmonių suteiktas paskolas.

3.3. Klasifikacija ir skirstymas į
sektorius

Paskolų kategorija apibrėžta 2013 m. rugsėjo 24 d. Reglamente (ES) Nr. 1071/2013 dėl
pinigų finansų įstaigų sektoriaus balanso (nauja redakcija) (ECB/2013/33) su
pataisymais. Ji yra suderinta su 2010 m. Europos sąskaitų sistemoje (ESS 2010)
pateiktais klasifikavimo principais.
Paskolos – pinigų finansų įstaigų turimas finansinis turtas, sukurtas
kreditoriams skolinant skolininkams lėšas, nepatvirtintas dokumentais arba
patvirtintas neperleidžiamaisiais dokumentais. Ši kategorija apima ir pinigų
finansų įstaigų turtą, turimą kaip indėliai.
Klasifikuojant pagal sektorius, vadovaujamasi ESS 2010 institucinių vienetų
klasifikavimo pagal institucinius sektorius ir subsektorius principais. Jie detalizuojami
ECB leidinyje „Pinigų finansinių institucijų ir rinkų statistikos sektorių vadovas. Klientų
statistinio klasifikavimo nurodymai“.
Pinigų finansų įstaigas (PFĮ), kaip jas apibrėžia ECB, sudaro visi ESS 2010
2.67 dalyje tokiems subsektoriams, kaip centrinis bankas (S.121), indėlių
bendrovės, išskyrus centrinį banką (S.122), ir pinigų rinkos fondai (PRF, S.123),
priskiriami instituciniai vienetai. Tai finansų įstaigos, kurios sudaro pinigus
leidžiantį sektorių. Jos apibrėžtos Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr.
1071/2013 1 straipsnyje. Lietuvoje prie PFĮ priskiriami Lietuvos bankas,
komerciniai bankai, užsienio bankų filialai, Lietuvos centrinė kredito unija, kitos
kredito unijos ir PRF (kaip apibrėžta minėto reglamento 2 straipsnyje).
Ne finansų bendrovių (S.11) sektorius – privačiosios ir viešosios institucijos,
gaminančios rinkos prekes ir teikiančios nefinansines paslaugas rinkos
kainomis. Šiam sektoriui priskiriamos uždarosios akcinės bendrovės, akcinės
bendrovės, mažosios bendrijos, valstybės ir savivaldybių įmonės, viešosios
įstaigos, kurios didžiąją veiklos sąnaudų dalį padengia pajamomis už parduotas
prekes ir paslaugas. Jam priskiriamos ir pagrindinių buveinių veiklos bendrovės,
išskyrus atvejus, kai visos arba didžioji dalis patronuojamųjų bendrovių yra
finansų bendrovės, – tada jos laikomos finansiniais pagalbininkais (S.126)
finansų bendrovių sektoriuje. Sektoriui nepriskiriamos individualiosios įmonės,
nors jos yra rinkos gamintojai. Jos yra priskiriamos namų ūkių sektoriui (S.14).
Paskolų likučių pasiskirstymas pagal paskolų gavėjų pagrindinę ekonominę veiklą
skelbiamas pagal Lietuvos statistikos departamento patvirtinto Ekonominės veiklos
rūšių klasifikatoriaus (EVRK) 2 red. nurodytas sekcijas.
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.) patvirtintas Statistikos
departamento generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226.
EVRK 1.1 red. ir EVRK 2 red. ryšių lentelė patvirtinta Statistikos departamento
generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226.

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

Pateikiama nominalioji paskolų vertė, neįskaitant sukauptų palūkanų.
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4. Tikslumas ir patikimumas
4.1. Duomenų šaltiniai

Naudojama Lietuvos banko valdomos PRDB informacija apie paskolas ir jų gavėjus.
PRDB tvarkoma vadovaujantis Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklėmis,
patvirtintomis Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 125 „Dėl
Paskolų
rizikos
duomenų
bazės
tvarkymo
taisyklių
patvirtinimo“.
Informacija apie juridinių asmenų institucinį sektorių ir pagrindinę ekonominę veiklą
gaunama iš Lietuvos statistikos departamento sudaromo Statistinio ūkio subjektų
registro (SŪSR).
Paskolų ne finansų bendrovėms likučių suma prilyginama analogiškam rodikliui PFĮ
balanso statistikoje.

4.2. Statistiniai metodai

PRDB tvarkomi ne visų paskolų duomenys (taisyklėse numatyta, kad duomenų teikėjai
privalo teikti duomenis apie paskolas, kurių suma lygi 289,62 Eur arba didesnė), todėl
paprastai bendra paskolų NFB likučių suma PRDB ir PFĮ balanso statistikoje
nesutampa. Skelbiami duomenys apskaičiuojami paskolų NFB likučių sumą PFĮ
balanso statistikoje paskirsčius kiekvienai EVRK 2 red. sekcijai taip, kaip paskolos NFB
yra pasiskirsčiusios PRDB.
Kai SŪSR nėra informacijos apie ekonominės veiklos rūšį pagal EVRK 2 red., tačiau
yra tokios informacijos pagal EVRK 1.1 red., naudojama pastaroji, jeigu EVRK 1.1 red.
ir EVRK 2 red. ryšių lentelėje EVRK 1.1 red. klasės sklaida apima tik vieną
EVRK 2 red. sekciją.
Kai SŪSR nėra jokios informacijos apie paskolos gavėjo ekonominės veiklos rūšį,
paskolų tokiems gavėjams likučių suma proporcingai paskirstoma visoms sekcijoms.

4.3. Duomenų teisingumo
patvirtinimas

PRDB duomenų ir patikimumo vertinimo taisyklių atitikties nustatymo procesas yra
integruotas į duomenų priėmimo sistemą.
SŪSR duomenys tikrinami (prireikus – tikslinami) siekiant institucinio sektoriaus ir
teisinės formos bei institucinio sektoriaus ir ekonominės veiklos rūšies suderinamumo.

4.4. Duomenų revizijos

Kiekvieną ketvirtį duomenys perskaičiuojami, jeigu:
Pasikeitė ankstesnių laikotarpių paskolų ne finansų bendrovėms likučių suma
PFĮ balanso statistikoje;
SŪSR atsiranda informacija apie įmonės ekonominės veiklos rūšį pagal EVRK
2 red. (šia informacija papildomi ankstesnių laikotarpių duomenys iki įmonės
įsteigimo datos).

5. Duomenų tinkamumas
5.1. Duomenų periodiškumas ir
savalaikiškumas

Ketvirčio pabaigos duomenys turi būti paskelbti per du mėnesius ataskaitiniam
ketvirčiui pasibaigus.

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

Duomenys papildo PFĮ balanso ir pinigų statistinius duomenis, rengiamus
vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 03-27 „Dėl
pinigų finansų įstaigų balanso statistinės atskaitomybės“ įpareigotais rinkti duomenimis.
Skelbiami duomenys apskaičiuojami paskolų ne finansų bendrovėms likučių sumą PFĮ
balanso statistikoje paskirsčius kiekvienai EVRK 2 red. sekcijai taip, kaip šios paskolos
yra pasiskirsčiusios PRDB.

6. Prieinamumas
6.1. Duomenų sklaidos formos

Duomenys skelbiami Lietuvos banko interneto svetainėje.

6.2. Išankstinis duomenų skelbimo
kalendorius

Šiuo metu paskolų statistikos (pagal PRDB duomenis) skelbimo datos nenurodomos.

6.3. Kita informacija

–

Metaduomenų atnaujinimas

Metaduomenys atnaujinami kartą per metus arba kai padaromi esminiai metodikos
pakeitimai.
Metaduomenų atnaujinimo data: 2018-03-27

