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PRATARME
Praėję penkiolika metų po valstybės atkūrimo lietuvių
tautos ilgaamžėje istorijoje tėra trumputė laiko atkarpa. Tačiau
ir per šį laikotarpį Lietuvai atkūrus savo valstybingumą buvo
padaryta labai daug. Dabar jau galima apžvelgti nueitą kelią,
pasiektus rezultatus ir padarytas klaidas. Kūrybingas šalies
ekonominių problemų sprendimas - tai vienas iš svarbiausių
nepriklausomos tautos pereinamojo laikotarpio uždavinių. Da
bar turėtume ne kopijuoti Europos Sąjungos šalių modelį, o
ieškoti sprendimų, kurie leistų Lietuvai tapti konkurencingesnei už kitas Europos šalis.
Tapus Europos Sąjungos nare ir stabilizavusis Lietuvos
ekonomikai, subrendo sąlygos naujausiųjų laikų ekonominės
istorijos tyrimams. Pristatoma monografija yra vienas iš kol
kas retų, bet labai reikalingų tokio profilio darbų mūsų moks
linėje literatūroje. Ilgainiui tokie darbai sudarys rimtą teorinę
ir dokumentinę bazę ne tik tolesniems ūkio ir ekonominės

politikos istorijos tyrimams, bet ir teiks galimybių plėtoti kon
ceptualią Šiuolaikiną ekonominę mintį.
Pažymėtina, kad iki Šiol mūsų mokslinėje literatūroje
daugelis po nepriklausomybės atkūrimo prasidėjusios ekono
minės reformos klausimų aiškinami pernelyg vienpusiškai. Šia
prasme, mūsų galva, monografija- teigiama išimtis. Šis dar
bas reikšmingas dar ir todėl, kad neleis nugrimzti nežinomybėn sudėtingiems pradinio laikotarpio rinkos ekonomikos kū
rimo, tarp jų ir bankininkystės, klausimams. Savarankiškos
bankų sistemos kūrimasis, komercinių bankų veikla ir sukrė
timai, kadaise daug nerimasčio sukėl^ gausiems šalies gyven
tojų sluoksniams, bei vis dar tebevykstantys teismų procesai
nuolat yra visuomenės, teisėsaugos institucijų, žiniasklaidos
dėmesio centre.
Todėl anksčiau ar vėliau buvo būtina, siekiant ateity ne

kartoti praeities klaidų, išnagrinėti šalies bankininkystės raidos
ir plėtros spragas, jas lėmusias subjektyvias ir objektyvias
priežastis bei kontroversines koncepcijas. Tenka pripažinti,

kad nagrinėti mokslines problemas, vykusias šalies ekonomi
nės sistemos transformacijos laikotarpiu (pereinamuoju laiko
tarpiu), gana atsakingas ir drauge moksliniu požiūriu sudėtin
gas uždavinys.

Monografija skirta iki Šiol mokslinėje literatūroje komp
leksiškai mažai tyrinėtam klausimui - Lietuvos šiuolaikinės
bankininkystės formavimosi ištakoms, komercinių bankų kūri
muisi ir plėtrai, dabartinės bankų sistemos raidos įvairioms
problemoms nagrinėti. Siekdamas užsibrėžto tikslo, autorius
apibendrino pagrindinius Lietuvos bankų sistemos, komercinių
bankų kūrimosi ir plėtros etapų bruožus, nagrinėjo ir išsamiai
nušvietė svarbiausius tiriamo objekto klausimus. Objektyviai
įvertintos Šalies komercinių bankų griūties priežastys ir jų pa
sekmės šalies ūkiui.
Kaip mums atrodo, autorius sugebėjo išvengti, - o tai
neretai pasitaiko dabartiniu metu netgi mokslinėje literatūro
je, - paskutiniais tarybiniais - pertvarkos metais mūsų tautos
sukaupto patyrimo ir vertybių nepakankamo įvertinimo, o kita

vertus - daugelių atvejų minėto laikotarpio bei pirmųjų nepri
klausomybės metų atskirų faktų, įvykių perdėto sureikšmini
mo. Tikslinga taip pat pabrėžti, kad, mokslinio objektyvumo
vedamas, autorius pabandė atskleisti tuo metu įvairiuose lyg
menyse (tarp jų ir Aukščiausioje Taryboje - Atkuriamajame
Seime, Vyriausybėje) išsikristalizavusias nuomones, taip pat ir
Šiuolaikinės bankininkystės formavimo klausimu ir parodyti jų
įtaką (tiek šiame darbe, tiek ir šia tema anksčiau skelbtuose
moksliniuose straipsniuose) šalies bankų raidai.

Tikslinga priminti, kad po nepriklausomybės atkūrimo
priimti naujas idėjas buvo nelengva tiek politikams, tiek ir vi
suomenei. Skausminga buvo politinių pažiūrų sklaida bei nau
jųjų politikų ambicijos. Autorius teisingai parodo, kad, ypač
pradiniu laikotarpiu, Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo

Seimo deputatų, o vėliau ir kelių besikeičiančių Seimų narių,
tiek dešiniosios, tiek ir kairiosios pakraipos veiksmai spren
džiant Šalies ūkio, drauge ir bankininkystės pertvarkos pro
blemas, neretai buvo ideologizuojami. Pradiniu laikotarpiu tai

iliustruojama nagrinėjant ir Šalies centrinio banko veiklą, turė

jusią įtakos jo santykiams su Seimu bei Vyriausybe.
Kiek mes žinome,- monografija, tai pirmas Lietuvos
ekonomikos mokslo erdvėje darbas, kuriame kompleksiškai
nagrinėjama šalies komercinių bankų raidos po nepriklauso
mybės atkūrimo problema. Tai kartu ir pirmas tokio pobūdžio
mokslinis apibendrinamasis darbas, parašytas ant dviejų moks

lų sandūros (ekonomikos ir istorijos) ir nagrinėjantis pasirinktą
objektą ekonominės minties, ūkio ir finansų istorinės raidos
požiūriu. Nors darbe ryškus istorinis rakursas, tačiau galima

drąsiai teigti, jog jame atsispindi ir ekonominės politikos klau
simai. Kai klausimas nagrinėjamas iš tokios artimos istorinės
retrospektyvos, toks istorinių ir politinių aspektų persipynimas
yra neišvengiamas. Kartu tai padidina darbo aktualumą ir tam
tikru mastu atlikto darbo riziką - daugelis sprendimų priėmėjų

(sprendėjų) tebėra veikiantys ir visuomenėje gana įtakingi as
menys.
Tenka pripažinti, kad praėjus geram dešimtmečiui nuo

knygoje tiriamų įvykių pradžios daug kas pradeda užsimiršti
arba yra idealizuojama. Todėl ir ekonominės minties, ir šiuo
laikinės bankininkystės problemų tyrinėtojai aptariamo laiko
tarpio įvykius neretai pateikia nevisai adekvačiai. Knygos au
torius stengėsi būti nešališkas, objektyvus tyrinėtojas, atsiribo
ti nuo netolimos praeities emocijų, subjektyvių vertinimų ir
pateikti mokslinius moderniosios bankininkystės raidos proce
sų vertinimus. Autorius pateikia savo argumentuotą nuomonę
ir kai kuriais gretutiniais tiriamo objekto klausimais.
Monografiniame darbe autorius išnagrinėjo ir apibend
rino gana daug šalies ir užsienio mokslininkų darbų šiuolaiki
nės bankų sistemos formavimosi ir plėtros klausimais. Atliktas
darbas rodo, kad autorius yra gerai susipažinęs su nagrinėjama
problema. Reikėtų pažymėti gerą darbo teorinį lygį. Jis pagrįs
tai parodo gana sunkias ir sudėtingas modernios bankininkys
tės kūrimo ir plėtros sąlygas Lietuvoje atkūrus nepriklausomy

bę perėjimo į rinkos ekonomiką sąlygomis.
Autorius, gana kruopščiai ir nuosekliai naudodamas

pirminius šaltinius bei to meto veikalus, turėjo pakankamai ga

limybių susidaryti savo nuomonę įvairiais tiriamo objekto
klausimais. Tačiau skaitant ir vertinant darbą galima nujausti,
kad vietomis autorius kai ką nutyli, kai ko nepasako, galbūt
net vengia toliau tęsti mintį. Tai suprantama, nes buvo tyrinė
jamas ir vertinamas didelės svarbos klausimas - bankų griūtis,

su kuria tiesiogiai buvo susiję daugelio partijų, profesijų, netgi
akademinio sluoksnio atstovai.
Moksliškai įvertinęs šaltinius, literatūrą ir nuomones, jis

išskyrė ir įvertino dvi kryptis Lietuvos bankininkystės kūrimo
klausimu. Ir tai ne mitas. Tai realus istorinis faktas. Atskiri
mokslininkai turėjo ir galėjo turėti skirtingas nuomones bankų
kūrimo klausimu, to meto spaudoje šiais klausimais buvo pla
čiai diskutuojama. Todėl bandyti susisteminti nūdienos savo
sios šalies moderniųjų laikų ekonominius politinius įvykius,
kaip ir vykusias diskusijas, ir pateikti vertinimus autoriui buvo
sudėtingas ir nelengvas uždavinys.
Tai rodo gerą autoriaus teorinį pasirengimą ir sugebėji

mą kritiškai vertinti XX a. paskutinį dešimtmetį mūsų šalyje
vykusius politinius ir ekonominius procesus. Darbas yra auten
tiškas istorinių faktų pilnumos bei atrankos požiūriu, taip pat
jų mokslinio vertinimo, traktavimo požiūriu. Autorius neven

gia pateikti šiandien gal kai kam ir nepriimtinų faktų, kita ver
tus, - jis išlaiko korektišką, diplomatinį medžiagos pateikimo

stilių. Ši monografija turėtų padėti užpildyti mokslinės infor
macijos spragą apie moderniosios bankų sistemos kūrimą ir
raidą ekonominės sistemos transformacijos laikotarpiu Lietu
voje.

Baigiant šią glaustą pratarmę taip pat reikia pripažinti,
kad autorius atliko savarankišką ir originalų darbą, kuris turės
ne tik praktinės, bet ir teorinės reikšmės. Retrospektyviai

žvelgdamas į chronologijos ribų apibrėžtą laikotarpį, šio darbo
autorius pirmas mūsų ekonominėje literatūroje sugebėjo iš es
mės nušviesti šiuolaikinės bankininkystės formavimosi pra

džią, komercinių bankų kūrimosi ir plėtros procesą bei įvertinti
tiek teoriniu, tiek ir praktiniu lygmeniu atsiradusias problemas.

Šis išsamiai ir kruopščiai atliktas darbas yra ne tik svarus indė
lis į moderniųjų laikų šalies ekonomikos mokslo bei minties

istoriją, bet kartu ir papildo Baltijos ir kitų Vidurio ir Rytų Eu
ropos šalių mokslininkų analogiškus tyrimus ir tampa aktualus

pasaulinei finansų ir bankininkystės istorijai, tiriančiai perei
namojo laikotarpio problemas pokomunistinėse šalyse.

Povilas Gylys
Profesorius habilituotas daktaras
Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto
Teorinės ekonomikos katedros vedėjas

ĮVADAS
Vertinant pasaulio istorijos raidos požiūriu, dešimtme
tis - tai tik akimirka, tačiau pasaulio ir atskirų tautų istorijoje

kai kuriuos iš jų galima vadinti lūžio laikotarpiais. Tais laiko
tarpsniais neatpažįstamai pasikeičia tautų, valstybių likimai.
Lietuvių tautos ir valstybės XX a. paskutinis dešimtmetis kaip
tik ir buvo toks lūžio laikotarpis, per kurį Lietuvoje, atkūrus

nepriklausomybę įvairiose valstybės gyvavimo srityse įvyko
didelių pokyčių. Dabar, kai jau įstota į Europos Sąjungą (ES),
savo ruožtu, galima tikėtis tolesnių pertvarkymų, todėl svarbu

teoriškai apibendrinti praeitį ir sukauptą patirtį panaudoti atei
čiai.
XX a. pabaigoje lietuvių tauta išgyveno ekonominės sis
temos transformacijos laikotarpį. Kaip žinome, 1940 m. politi

nės prievartos būdu (iš pradžių okupacija, vėliau aneksija)
Lietuvoje buvo atmesta pasaulinė natūralios ekonomikos rai
dos tendencija. Lietuva buvo priversta atsisakyti rinkos eko
nominės sistemos ir formuoti komandinį planinį ūkį, integ
ruotą į TSRS planinio ūkio sistemą. 1990 m. pradžioje, atga
vusi nepriklausomybę, Lietuvos valstybė per dešimtmetį
padarė įspūdingą pažangą. Ji liberalizavo savo ekonomiką, at
vėrė ją tarptautinei rinkai, įgyvendino nemažai sunkių ir
sudėtingų į rinką orientuotų struktūrinių reformų bei sufor
mavo ir išplėtojo šiuolaikinę bankų sistemą.

Tyrinėjant po nepriklausomybės atkūrimo šalies eko
nomikos ir finansų raidą, išryškėja šiuolaikinės bankų sistemos
kūrimo ir plėtros problemos svarba. Nepriklausomos Lietuvos
bankų sistemą po 50-ies sovietinės okupacijos ir priverstinės
aneksijos metų teko kurti iš naujo dviejų politinių sistemų san
dūroje. Pirmuosius žingsnius pertvarkos metais ji žengė kartu
su tautiniu atgimimu, nepriklausomybės atkūrimu ir įtvirti
nimu. Ją grūdino ekonominė blokada, rublio infliacija, savi
politiniai skersvėjai.
Atgavus nepriklausomybę, teisė savarankiškai tvarkytis

peraugo į pareigą kokybiškai tvarkytis. Tai skatino kurti ilga-

laikį šalies socialinės, ekonominės ir politinės raidos modelį,
pajėgų į šį procesą įtraukti šalies žmones, užtikrinti jų gerovės
kilimą, grįsti jų santykius ne jėga, o teise. Valstybei teko
spręsti sudėtingus uždavinius: stiprinti valstybingumą, įgy
vendinti valstybės valdymo reformą, kurti demokratinę, teisiną
sistemą. Salyje pradėta taikyti rinkos ekonomikos principus:
panaikinamas valstybinis ekonomikos planavimas, privati
zuojamas tautos ūkis, taikoma laisvoji konkurencija, kiekvie
nam asmeniui ar asmenų susivienijimui teisiškai garantuojama
laisvė imtis legalaus verslo. Visa tai reikėjo daryti sudėtingo
mis vidaus ir užsienio politikos sąlygomis.

Pažymėtina, kad valstybės būklei turėjo įtakos ir objek
tyvios priežastys, kitaip sakant, pokomunistinių šalių perėjimo
į rinką bei modernizavimo prieštaringumai, nulėmę neišven
giamą trumpesnį ar ilgesnį šalies ekonomikos nuosmukį. Ypač
tai sietina su neaiškia ir nestabilia nagrinėjamo laikotarpio Ru
sijos valstybės politine bei ekonomine padėtimi, kuri palaikė
nuolatinę įtampą savo artimiausių kaimynų, tarp jų ir Lietuvos,
atžvilgiu.
Tuo metu pradėjus įgyvendinti rinkos ekonomikos prin
cipus, įtvirtinant ir plėtojant rinkos santykius, kartu reikėjo
spręsti ne mažiau sudėtingą perėjimo prie šiuolaikinės finansų
ir bankų sistemos problemą. Didelė pertvarka pradėta ir bankų
sektoriuje. Nepaisant subjektyvių ir objektyvių sunkumų, plė
tojantis naujiems ekonominiams santykiams per palyginti
trumpą laiką šalyje buvo sukurta nepriklausoma finansų, pi

nigų ir klasikinė dviejų lygių bankų sistema, kurios pirmąjį
lygį sudarė Lietuvos bankas, o antrąjį - komerciniai bankai.
Nagrinėjamu laikotarpiu Lietuvos komerciniai bankai

pradėjo veikti kaip savarankiška jėga, turėjusi didelę įtaką
ekonomikos raidai. Jų plėtrą lėmė politiniai, ekonominiai, vi
suomeniniai ir socialiniai pokyčiai Lietuvoje. Komercinių

bankų poziciją visuomenėje kūrė suvokta būtinybė paklusti
rinkos ekonomikos dėsniams. Pasikeitus geopolitinei situaci
jai, kartu reikėjo laiko įtikinti visuomenę, kad komerciniai
bankai yra perspektyvios kredito įstaigos. Įgyvendinta teisė

kurti komercinius bankus vertintina kaip reikšmingas įvykis
šalies verslo bendruomenės gyvenime. Tačiau būtina pabrėžti
kitą šio reiškinio aspektą: tuo metu Ši bendruomenė buvo pa

jėgi suburti palyginti labai mažą patyrusių ir kompetentingų
šiam finansų subsektoriui darbuotojų skaičių.
Tiriamu laikotarpiu Lietuvai, kaip ir kitoms Vidurio ir
Rytų Europos (VRE) pokomunistinėms šalims, nepavyko iš
vengti didesnių ar mažesnių bankų veiklos problemų. 1994^
1996 m. Lietuvos komercinių bankų griūtis* sukrėtė visuo
menę ir kartu atskleidė jų veiklos trukumus. Prasidėjus kredito
bendrovių" ir komercinių bankų griūčiai, Šalies valdžios ir
valdymo institucijos iš pradžių neskyrė tam reikiamo dėmesio.

Tai galima būtų paaiškinti to laikotarpio priimtų įstatymų ne
tobulumu ir perdėtu pasitikėjimu laisvosios rinkos konkuren

cijos principų laikymusi. Abu veiksniai glaudžiai siejosi ir
lėmė labai sudėtingą pradinę pereinamojo laikotarpio ekono
mikos, finansų sistemos bei šalies gyventojų socialinę būklę.
Bankininkystės problemos tapo vienos iš opiausių pereina
mojo laikotarpio visuomenei. Dar ir dabar išgyvenami komer-

* Nors Lietuvos banko įvairaus lygio dokumentuose bei
medžiagoje, kalbant apie 1995 m. vykusius komercinių bankų
sukrėtimus, vartojama sąvoka „griūtis" ir vengiama sąvokos „krizė",
tačiau to meto literatūroje ir ypač ES dokumentuose, kalbant apie
Baltijos Šalių bankus ištikusius sukrėtimus, dažniausiai vartojama
pastaroji sąvoka. Dėl jos mokslinio, istorinio ir dalykinio tikslumo šiuo
konkrečiu atveju nėra vienos nuomonės. Monografijoje taip pat
daugiausia vartojamas terminas „griūtis".
Tikslinga priminti, kad to meto spaudoje, o pavieniais
atvejais ir moksliniuose straipsniuose visoms individualioms
įmonėms, uždarosioms akcinėms bendrovėms, akcinėms bendrovėms,
kurios rinko iš gyventojų indėlius, buvo vartojami įvairūs pavadinimai:
depozito-kredito įmonės, kredito įmonės, kredito bendrovės, finansines
paslaugas teikiančios kredito bendrovės, kvazifirmos, neformalios
kredito institucijos, individualios įmonės ir pan. Monografijoje joms
apibūdinti vartojama sąvoka „kredito bendrovė".

cinių bankų griūties sukelti padariniai.
Apskritai problemos istoriografijoje, įtvirtinusioje spau
doje suformuotą požiūrį, neretai gana vienpusiškai interpre

tuojami faktai, susiję su komercinių bankų griūties prielaido
mis, eiga ir pasekmėmis. Neatsižvelgiama į tai^ kad tokią Šios

problemos tyrinėtojų elgseną skatino ir skirtingi politiniai, so
cialiniai motyvai. Pabrėžtina taip pat, kad įtraukti į politinius
įvykius asmenys priklausė kuriai nors aktyviai visuomenės
grupei. Bankai, jų bankrotai ir griūtis neretai jiems tapo ding
stimi ir artimų tikslų įgyvendinimo galimybe. Be to, kartais

sunku buvo likti nuošalyje vien todėl, kad artėjo eiliniai Seimo
rinkimai.
Pertvarkos ir tautinio atgimimo metais iš naujo pradėta

kurti bankų sistema per nagrinėjamą laikotarpį išaugo iki Šiuo
laikinės rinkos sąlygomis veikiančios bankų sistemos. Pastarai
siais metais Lietuvos bankų sistemai vėlgi teko nemažai išban
dymų. Integruojantis į ES reikėjo perimti ES „aquis communautaire^ (Bendrijos teisė), o nuo 2004 m. gegužės 1 d. Lietuvai

įstojus į ES ir Lietuvos bankui prisijungus prie Europos centri
nių bankų sistemos (ECBS) bei 2004 m. birželio 27 d. prisijun
gus prie Valiutų keitimo mechanizmo II (VKM II), - ir ją besą

lygiškai vykdyti. Vis dėlto galima padaryti apibendrinančią iš
vadą, kad nors būta tam tikro netikrumo, lydinčio dideles šalies
ekonomikos transformacijas, ypač vykusias pereinamojo laiko
tarpio pradžioje, apžvelgiamu laikotarpiu Lietuvos šiuolaikinė

bankininkystė išliko stabili (išskyrus kelių bankų griūtį).
Daug kas per praėjusį laikotarpį buvo daryta pirmą
kartą, todėl rizikingų bandymų ir klaidų nevisiškai pavyko iš
vengti. Išanalizavus šalies bankų raidos specifiką ir praeityje
padarytas klaidas, jų atsiradimo priežastis, monografijoje mė
ginta nurodyti šalies bankų sistemos raidos silpnąsias vietas, į
kurias šios srities specialistai turėtų atkreipti dėmesį ateityje
siekdami garantuoti sėkmingą tolesnę Lietuvos bankų integra

ciją į ES finansų sistemą.
Ekonomikos teorija ir istorija yra sudedamoji ekonomi
kos mokslo dalis. Dabartiniu metu ekonomikos mokslas, pasi-

telkdamas šiuolaikinės bankininkystės raidą, ir retrospektyviai

žvelgdamas į praėjusį dešimtmetį, jau gali iš esmės objektyviai
įvertinti nagrinėjamo laikotarpio komercinių bankų plėtros
procesą bei atsiradusių situacijų priežastis, atskirų asmenybių
veiklą, jų įtaką atkuriant ir plėtojant šalies bankų sistemą. Pa
sitelkus istoriškumo komponentą nagrinėjamas įvykių nuo
seklumas, panaudojamos analogijos su kitais procesais ir ki
tomis šalimis.
Rengiant monografiją, teko atskleisti nemažai įdomių
naujų faktų, nušviečiant iš istorinės retrospektyvos šiuolaiki
nės Lietuvos bankų formavimosi, plėtros ir griūties problemas.

Buvo stengtasi taip pat naujai požiūrėti į šalies bankininkystės
formavimosi ištakas. Tai jau istorija, ji prisimiršta, tačiau ty
rėjams būtina nuolat ją fiksuoti. Monografijoje buvo stengia
masi įtikinamai parodyti, kaip pereinamuoju laikotarpiu, pe
reinant nuo centralizuoto ūkio valdymo prie rinkos ekonomi
kos, paraleliai vyko ir šalies bankų sistemos transformacija.
Šie procesai vienas su kitu glaudžiai siejosi ir turėjo betarpiš
kos įtakos šalies ūkio raidai.
Šios monografijos autoriui, kaip ir daugeliui tyrinėtojų,
vis dėlto tenka pripažinti, kad ne į visus iškeltus klausimus su
gebėta atsakyti pilnai. Tai turbūt suprantama, nes tema labai
plati, o atskiri monografijoje keliami klausimai galėtų tapti sa
varankišku tyrimų objektu. Todėl skaitytojas, gal sutiks ne su
visais autoriaus samprotavimais, tačiau įvairių, nors kartais to
meto amžininkams nemalonių klausimų iškėlimas, mūsų po
žiūriu, turi neabejotiną mokslinę vertę. Be abejo, kai kurių

netolimos praeities naujausiųjų laikų įvykių, reiškinių bei as
menybių įvardijimas visada bus subjektyvus dalykas, dėl kurio
gali sukilti diskusijų, o atskirais atvejais netgi konfrontacija.

Baigdami šią įvadinę dalį norėtume atkreipti būsimojo
skaitytojo ir šio ekonominio istorinio darbo vertintojų dėmesį į
monografijoje, nors tiesiogiai ir neišsakytą, bet gyvai jaučiamą
autoriaus mintį, esą atlikus darbą, lieka pasakyti: Feci, ąuod
potui, faciant meliora potente - Padariau, ką galėjau, kas gali,
tepadaro geriau.

1. Darbo aktualumas, tyrimo objektas
Monografijos darbas skirtas Lietuvoje dar retai tyrimų
sričiai - šiuolaikinės Lietuvos ekonomikos raidai. Naciona
linio ūkio raidos procesų tyrimai yra imanentinė ekonomikos
mokslo atliekamų darbų dalis. Jokia tauta neaplenkia Šio darbų
baro. Tarpukario nepriklausomoje Lietuvoje tokius tyrimus at
liko žymūs ekonomistai P. Šalčius, A. Rimka, D. Cesevičius,
tarybiniais metais - M. Gregorauskas, K. Meškauskas ir kt.

Tarybiniais metais ūkio istorijos tyrinėjimus vykdė šiam
tikslui suformuoti specialūs moksliniai padaliniai: Mokslų
Akademijos Ekonomikos institute- Liaudies ūkio istorijos
skyrius; Vilniaus universitete, greta dėstymo, šiuos tyrimus
vykdė Liaudies ūkio istorijos katedros kolektyvas. Deja, atkū
rus nepriklausomybę minėti moksliniai padaliniai liovėsi
funkcionuoti. Savaime suprantama, tai neigiamai atsiliepė šios
problematikos tyrimams.
Atkūrus nepriklausomybę ūkio istorijos tyrimai vyksta
lėtai. Tenka pripažinti, kad šalies mokslininkai ekonomistai

per mažai skiria dėmesio šalies ūkio, įvairių jo sudedamųjų
dalių raidos pereinamuoju laikotarpiu tyrinėjimams. Nepakan
kamai dėmesio taip pat skiriama centralizuoto planavimo ir
komandinio valdymo ekonominių ir socialinių padarinių, so
cialistinio ūkininkavimo sistemos žlugimo priežasčių analizei.
Apskritai ekonominės istorijos klausimams dabartiniame eko
nomikos moksle, galima sakyti, skiriama podukros vieta;
išimtį sudaro gal tik A. Šimėno knyga „Ekonomikos reforma
Lietuvoje" bei keletas kitų siauresnių mokslinių studijų bei

publikacijų.
Manome, kad pribrendo laikas ne tik naujai pažvelgti ir
kritiškai įvertinti šalies ekonomikos raidą tarybiniais metais,
bet ir pradėti istorinėje retrospektyvoje nagrinėti bei nušviesti
ūkio šakas, tarp jų šalies finansų sektoriaus raidą laikotarpiu

po nepriklausomybės atkūrimo. Taip pat būtina išsamiau tyri
nėti Šiuolaikinio Lietuvos banko, komercinių bankų formavi
mąsi ir vystymąsi, komercinių bankų plėtros spragas, jas lė-

musias subjektyvias ir objektyvias priežastis. Tai padėtų atei

tyje išvengti praeities klaidų ir jų nekartoti.
Visa tai leidžia teigti, kad užpildyti finansų mokslo tyri
nėjimų srityje esamą spragą turėtų ir mūsų pasirinktas moksli
nio tyrimo objektas. Autorius, susiaurinęs šiuo klausimu savo
tyrimo objektą, detaliau nagrinėti pasirinko tik komercinius
bankus, siekdamas apibūdinti pagrindinius raidos etapus, api
brėžti svarbiausius nagrinėjamo laikotarpio komercinių bankų
veiklos pasiekimus ir trūkumus. Pažymėtina, kad pasirinktasis
tyrimo objektas šiuolaikinei Lietuvos bankininkystei nėra tra

dicinis, tai apskritai pirmas tokio pobūdžio kompleksinis
mokslinis darbas, nes iki šiol panašaus pobūdžio tyrinėjimuose
daugiausia buvo nagrinėjami tik atskiri bankų veiklos aspektai.
Toks komercinių bankų raidos, kaip tyrimų objekto, kontroversiskumas vertė ieškoti jo apibūdinimo ne tik ekonomikos
mokslo terminais ir sąvokomis. Taigi bene pirmą kartą moks
linėje literatūroje Lietuvos šiuolaikinės bankininkystės raida
nagrinėjama ekonominės minties, ūkio ir finansų istorinės rai
dos požiūriu.
Tokio pobūdžio tyrimai nei Lietuvoje, nei kitose Balti
jos šalyse po nepriklausomybės atkūrimo dar nebuvo atlie
kami. Panašaus pobūdžio darbų neaptikta ir kitose pereina
mojo laikotarpio VRE valstybėse, todėl autoriui pirmajam teko
kurti tiriamojo objekto teorinį modelį. Monografijoje šalies
bankininkystės raida sudėtingo perėjimo iš centralizuoto ūkio į
rinkos ekonomiką ir integracijos į europines struktūras pano
ramoje pirmą kartą tyrinėjama ir istoriniame kontekste.
Remiantis atliktais tyrimais ir moksliniais darbais, gau
siais šaltiniais, šiame darbe pateikiama Lietuvos šiuolaikinės
bankininkystės formavimosi ir plėtros panorama ekonominės
sistemos transformacijos laikotarpiu. Monografija skirta
dabartinės Lietuvos valstybės bankų sistemos formavimosi
ištakoms bei raidos problemoms analizuoti.

Iki šiol mūsų mokslinėje literatūroje daugelis po nepri
klausomybės atkūrimo prasidėjusios ekonominės reformos
klausimų aiškinami pernelyg vienpusiškai. Šia prasme mūsų

galva, monografija - išimtis, nes ji parašyta dviejų mokslų
(ekonomikos ir istorijos) sandūroje. Monografija turėtų būti
reikšminga dar ir dėl to, kad neleis nugrimzti nežinomybėn
sudėtingiems pradinio laikotarpio rinkos ekonomikos kūrimo,
tarp jų ir šiuolaikinės bankų sistemos, klausimams. Šis darbas

taip pat galėtų tapti pradiniu tašku ir būti naudingas vykdant
retrospektyvius kitų šalies ūkio sektorių ar socialinės raidos
pereinamojo laikotarpio tyrinėjimus, nustatant šio laikotarpio
raidos ypatumus istoriniame kontekste ir metodiniu ir prakti
niu požiūriais.
Pasirinktos temos ir šios monografijos aktualumas ša
lies ūkio, ekonominės minties raidos požiūriu neturėtų kelti
abejonių. Dabartinio laikotarpio Lietuvos ekonominės istorijos
tyrimai juolab svarbūs dar ir todėl, kad pokomunistinių šalių
sisteminė pertvarka yra pasaulinės svarbos patirtis, ji teikia
peno naujoms įžvalgoms ir ekonomikos teorijai. Todėl ji taip
pat turėtų būti aktuali ir pasaulio bankininkystės mokslui, ti
riančiam analogiškas pereinamojo laikotarpio problemas po
komunistinėse Šalyse.
Pastebėtina ir tai, kad bankų sistemos kūrimas ir Lietu
voje, ir daugelyje kitų analogiškų šalių buvo itin permainingas,
keliantis politinių kovų aistras ir nesyk dramatiškas savo pro
cesu ir pasekmėmis. Dėl šių ypatybių mūsų parengtas darbas
tikrai turėtų patraukti mokslininkų ir politikų dėmesį, tapti šal
tiniu tolesnėms ūkio istorijos studijoms.
Kaip jau buvo minėta, mokslinio tyrimo objektu pasi
rinkta aktuali tema. Tyrimo objektas - vienas iš tų kol kas la
bai retų darbų, skirtų plačiąja prasme nūdienės Lietuvos ūkio
istorijai. Faktiškai tai pirma monografija, kurioje retrospekty
viai tyrinėjama nacionalinės ekonomikos raida po nepriklau
somybės atkūrimo. Mokslas dabar jau gali daugmaž pateikti ne
tik objektyvias nagrinėjamo laikotarpio situacijų priežastis, at

skirų įvykių vertinimus, bet ir nušviesti bei įvertinti netolimos
praeities vienų ar kitų personalijų veiklą, jų įtaką tiriamiems
procesams.

Kadangi iki šiol neturime teoriškai apibendrinto nei
Lietuvos ūkio, nei atskirų jo šakų pereinamojo laikotarpio rai
dos modelio, įvertinančio istoriškumo komponentą, mokslinio
tyrimo objektu pasirinktas tik vienos ūkio šakos - finansų
sektoriaus, o konkrečiai - bankų sistemos - tyrinėjimas.
Mokslinio tyrimo objektas yra Lietuvos komercinių
bankų raida, siekiant jų integracijos į ES finansų sistemą, taip
pat bankų sektoriuje vykę struktūriniai pokyčiai, juos lėmę
ekonominiai, socialiniai ir politiniai veiksniai. Atskleidžiami
bankų sistemos veiklos sutrikimai, jų išvengimo bei išgyven
dinimo galimi sprendimai.
Toks tyrimo objekto pasirinkimas, praplečiantis Lietu
vos bankininkystės tyrimus, nėra tradicinis, nes iki šiol atlik
tuose panašaus pobūdžio darbuose daugiausia buvo nagrinė
jami tik atskiri bankų veiklos aspektai. Tai pirmas istorinio
sisteminio pobūdžio mokslinis apibendrinamasis darbas, ku
riame analizuojama Lietuvos Šiuolaikinės bankų sistemos
raida. Nors vietomis darbe neišvengta pasikartojimų, bet, tyri
nėjant tokio plataus spektro temą galbūt jų nelabai buvo ga
lima išvengti, nes daugelis tiriamo objekto klausimų yra susiję
ir susipynę tarpusavyje.
Suprantama, kad tai buvo būtina, norint susidaryti aiš
kesnį komercinių bankų kapitalo formavimo, veiklos, sutri
kimų, indėlininkų ir kt. klausimus. Šia prasme atliktas darbas
yra ne tik apžvalginio, bet ir poleminio pobūdžio, kartu ne
pretenduojantis detaliai analizuoti kai kurių plačiau ar siauriau
iškeltų problemų, kaip, pavyzdžiui, Lietuvos valstybingumo
atkūrimas, ekonominė reforma, privatizavimas, nacionalinės
valiutos įvedimas ir kt., kurios nagrinėjamos ar dar bus inten
syviau nagrinėjamos specialiose studijose. Apskritai nagrinėti
mokslines problemas, vykusias šalies ekonominės sistemos
transformacijos laikotarpiu - pereinamuoju laikotarpiu yra
gana atsakingas ir kartu moksliniu požiūriu sudėtingas uždavi
nys.

2. Problemos ištyrimo lygis
Kaip jau buvo minėta, po nepriklausomybės atkūrimo
šalies mokslininkai nacionalinės ekonomikos vystymosi ypa
tumams ekonominės sistemos transformacijos laikotarpiu isto
riniame kontekste skyrė mažai dėmesio. Tai, kas pasakyta, di
desniu ar mažesniu mastu tinka ir finansų subsektorių, tarp jų
bankų sektoriaus, klausimų tyrinėjimams.
Nors finansų sektoriaus, kaip ekonomikos Šakos, raidos
įvairūs aspektai, kaip antai finansų priklausomybė nuo eko
nominių politinių sistemų; finansų socialiniai, politiniai ir
ekonomiai padariniai ir kt., finansų mokslo atstovus mūsų ša
lyje domino seniai [1], tačiau Lietuvos bankininkystė tiks
lingu mokslinio tyrimo objektu tapo tik tarpukario laikotarpio
tyrinėjimuose, kurių ryškiausias atstovas - prof. V. Jurgutis,
parašąs brandžiausius veikalus „Bankai", „Pinigai", „Finansų
mokslo pagrindai" [2). Jo sukurta Lietuvos bankininkystės rai
dos 20 a. trečiojo-ketvirtojo dešimtmečių koncepcija tam tikru
mastu nubrėžė pagrindines vėlesnių tyrimų gaires. Būtent šio
autoriaus darbai turėjo ypatingą reikšmę pertvarkos ir tautinio
atgimimo metais kuriant šiuolaikinės bankininkystės modelį, o
po nepriklausomybės paskelbimo jais rėmėsi Lietuvos banko ir
apskritai šalies bankų sistemos kūrimo pradininkai.
Pertvarkos, tautinio atgimimo ir pirmaisiais nepriklau
somybės atkūrimo metais pirmieji šiuolaikinės bankų sistemos
kūrimo klausimus to meto periodinėje spaudoje ėmėsi nagri
nėti S. Uosis, V. Terleckas, I. Čepienė, R. Visokavičius. At
skiri šios temos aspektai tapo ir kitų autorių diskusijų objektu:
skyrėsi tik nuomonės, vertinimai ir rekomenduojami proble
mos sprendimo būdai. Tačiau neretai šie proginiai, o vėliau ir
mokslo populiarinimo straipsniai šios spragos neužpildė. Kita
vertus, tokią tyrinėjimų kryptį sąlygojo to meto mokslinin
kams prieinami šaltiniai. Be to, nesant retrospektyvos, nebuvo

galima išsamiai ir objektyviai įvertinti vykusių procesų.
Pažymėtina, kad pradiniu laikotarpiu atliktus tyrinėji
mus kai kuriais Lietuvos šiuolaikinės bankininkystės kūrimo ir

raidos klausimais vėlesniais metais papildė ir išsamesni moks

lininkų darbai. Šioje srityje prioritetas neabejotinai priklauso
V. Terleckui. Savo knygose autorius ne tik faktologiškai, bet ir
metodologiškai nušviečia įvairius XX a. trečioj o-ket virtoj o
dešimtmečių Lietuvos bankininkystės raidos klausimus, daug
dėmesio skirdamas aktyviems šio proceso dalyviams [3]. Šal

tinių panaudojimu ir faktografiniu požiūriu taip pat pažymėtini
šio autoriaus darbai, skirti šiuolaikinio Lietuvos banko susikū

rimui bei pradinei veiklai [4].
Šiuolaikinė bankų sistema pradėta kurti dar planinės
ekonomikos žlugimo sąlygomis, nors dėl tos pradžios būta

įvairių nuomonių. Objektyvių tyrimo išvadų apie šiuolaikinės
bankų sistemos pradinę raidą randame K. Antanavičiaus,
E. Leontjevos, A. Šimėno, S. Uosio darbuose [5]. Minėti
autoriai nagrinėjo ekonominio savarankiškumo, rinkos
ekonomikos, finansų institucijų klausimus. Kaip kūrėsi ir
plėtojosi komerciniai bankai, žengdami rinkos ekonomikos
keliu, moksliniuose straipsniuose plačiau ar glausčiau aptarė
Lietuvos ūkio ir finansų sektoriaus raidą tyrinėję
E. Bagdonas, E. BuškeviČiūtė, V. Pukelienė, J. A. Staškevi
čius, A. Vasiliauskaitė^].
Mokslinėje ekonominėje literatūroje bankų sistemą,
kaip sudedamąją pereinamojo laikotarpio Lietuvos ūkio ir fi
nansų sistemos dalį, įvairūs autoriai taip pat apibūdina nagri
nėdami ekonominės sistemos transformacijos laikotarpį. Dau
giau ar mažiau dėmesio savo darbuose šiam klausimui skyrė
J. Bivainis, V. Geralavičius, D. Ivaškevičius, B. Martinkus,
G. Nausėda, A. V. Rutkauskas, A. Sakalas, V. Samonis, V. Ži
linskas [7]. Minėti autoriai tarp kitų klausimų, nagrinėjo ko
mercinių bankų atsiradimo prielaidas, kiekybinio augimo ir

plėtros priežastis, apibūdino jų veiklą ir įtaką šalies mikro- ir
makroekonomikos raidai.
Tikslinga taip pat paminėti, kad pastaruoju metu suin

tensyvėjo Lietuvos banko veiklos įvairių aspektų bei įvairių
pinigų politikos klausimų tyrinėjimai. Skelbtuose R. Kuodžio,
B. Povilaičio, K. Ramono straipsniuose analizuojama Lietuvos
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banko veikla po nepriklausomybės atkūrimo, nagrinėjama

Lietuvos banko kaip kredito įstaigų priežiūros institucijos
veikla, Lietuvos banko vykdomos pinigų politikos įtaka šalies
ekonomikos raidai irkt. [8].
Pažymėtina ir tai, kad pastaruoju metu aktyviau tyrinė
jama šalies finansų sektoriaus struktūra, jo funkcionavimas ir

įvairios bankų veiklos sritys [9]. Šiais ir panašiais klausimais
apgintos

R. Bagdonienės,

A. Jocienės,

Š. Kraujalio,

L. Saulinsko, D. Plikyno, J. Titarenko daktaro disertacijos

[10]. Minėtų autorių darbai papildė šaltinių bankininkystės
tematika sąrašą ir pagausino tyrinėjamų problemų diapazoną.

Atskiri bankų finansinės veiklos aspektai jau pateikti
kitose studijose, kaip antai S. Tarailos „Kreditavimas: teorija ir
praktika", V. Vaškelaičio „Pinigai: komerciniai bankai ir jų ri
zikos valdymas", S. Kropo, D. Vengraičio, G. Šidlausko,
L. Čiapo „Banko finansų valdymas", V. Katkaus „Šiuolaikinės

bankininkystės principai"[l 1].
Atskirai paminėtina A. Buračo numatyto išleisti 6 tomų
„Enciklopedinio bankininkystės ir komercijos žinyno" leidinių

serija, kurių pirmieji du tomai jau išleisti (1997 ir 1999 m.)
[12]. Šie enciklopedinio pobūdžio leidiniai pateikia daug nau
jos informacijos ir yra labai vertingi tiriant Lietuvos bankinin
kystės raidą nuo seniausių laikų iki dabartinių dienų.
Vertinga medžiaga autorių dominančiais klausimais
skelbta ir Vilniuje vykusiose mokslinėse konferencijose: „Be
sikeičiantis centrinių bankų vaidmuo Europoje" (1997 m. spa
lio 3 d.), kurioje dalyvavo Tarptautinio valiutos fondo (TVF)
valdantysis direktorius M. Camdessus, Tarptautinių atsiskai
tymų banko generalinis valdytojas A. D. Crockett, Pasaulio

banko (PB) ir kitų tarptautinių organizacijų bei daugelio Euro
pos valstybių centrinių bankų vadovai [13]; „Lietuvos banki
ninkystės raida" (1997 m. lapkričio 4 d.) [14]; „Lietuva: da
bartis ir perspektyvos" (1999 m.), ir kt.
1998 m. lapkričio 26-27 d. Lietuvos banke įvyko tradi
cinis VRE centrinių bankų seminaras, kuriame daug dėmesio
buvo skiriama Pietryčių Azijos krizės pamokoms ir padari-
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niams besivystančių VRE šalių finansų rinkoms; 1999 m. va
sario 11 d. - mokslinė konferencija „Euras, vidaus rinka ir in
tegracijos procesas" [15]. Šiuose mokslininkų ir bankininkų
specialistų vykusiuose forumuose, be kitų klausimų, buvo ke
liamos ir kai kurios šalies komercinių bankų raidos problemos.
Šiame kontekste taip pat tikslinga atskirai paminėti
Lietuvos banko parengtą ir išleistą analitinę studiją: „Lietuva
tarptautinių finansų rinkų nestabilumo sąlygomis", kurioje ap
žvelgtos pagrindinės valiutų ir finansų sistemų krizės, vyku
sios pastarąjį dešimtmetį tarptautinėse finansų rinkose, api
bendrintos šių krizių pamokos tokiai pereinamosios ekonomi
kos šaliai kaip Lietuva, įvertintos Lietuvos finansų sistemos

pažeidžiamumo panašaus pobūdžio krizėmis galimybės [16].
Nors leidinys buvo išleistas dar prieš Rusijos finansų krizę, ta
čiau jame aiškiai ir nedviprasmiškai pabrėžtas pavojus, kurį

gali sukelti didžiosios kaimyninės valstybės ekonomikos krizė
Lietuvos ūkiui. Ši prognozė vėliau pasitvirtino.
Mūsų tyrimo rezultatai parodė, kad išsamesnių moksli
nių darbų ar studijų, skirtų aptariamojo laikotarpio Lietuvos
komercinių bankų veiklą reglamentuojantiems teisės aktams,
neturime. Paminėtini tik G. Bužinsko, E. Sinkevičiaus,
V. Toločkos straipsniai, kuriuose, išsamiau netyrinėjant šios
problematikos, iš dalies nagrinėjami kai kurie šio tyrimo ob
jekto klausimai. Kadangi Lietuvos bankininkystės raida tiria
muoju laikotarpiu turėjo daug specifinių bruožų, tik kūrybiškai
sukaupus tiek išsivysčiusių, tiek ir pereinamosios ekonomikos

šalių bankų teisės mokslo srities žinias ir patirtį buvo galima
tikėtis parengti veiksmingus teisės aktus ir juos sėkmingai tai
kyti komercinių bankų veiklai. Tačiau tai nebuvo taip pap
rasta. Juo labiau kad šios srities žinių bankų specialistams la
bai stigo, kaip ir stokota profesionalumo pritaikant Lietuvai šią
užsienio šalių patirtį.
Pastaruoju metu taip pat atlikta nemažai tyrimų, pas

kelbta mokslinių darbų apie integracijos į ES įtaką įvairioms
verslo sritims, tarp jų ir bankininkystei [17]. Šios srities moks
linių leidinių skaičius, apimtis ir kokybė vertintini nevienodai.
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Pirmuoju po valstybės atkūrimo laikotarpiu (iki 1995 m.) pasi
rodydavo tik pavieniai straipsniai, kuriuose dažniausiai buvo
gvildenamos Lietuvos galimybės tapti ES nare. Pradedant
1992 m., Lietuvoje buvo pradėti spausdinti Europos Bendrijos

(EB) informaciniai biuleteniai [18]. 1992 m. pirmą kartą lietu
vių kalba pasirodė ir EB dokumentų serijos leidiniai [19].
Nuo 1995 m. gruodžio 12 d., Lietuvai pateikus paraišką

dėl narystės ES, padėtis radikaliai pasikeitė. Pasirašius ES ir
Lietuvos Respublikos asociacijos sutartį, ne tik padidėjo dė

mesys ES, bet ir padaugėjo darbų, ryškiai pasikeitė jų pobūdis:
nuo pavienių straipsnių pereita prie monografijų, vadovėlių,
tiek verstinės, tiek ir originaliosios literatūros. Jų autoriai:
A. M. Wiljamsas, G. Pukelienė ir M. Mačys, A. Junevičius ir

kiti [20]. Pagausėjo straipsnių, knygų, informacinių leidinių,
kurių autoriai išsamiai, be kitų klausimų, analizavo ir šalies
bankų veiklos perspektyvas Lietuvai tapus ES nare [21]. Šia
tematika nuo 1997 m. straipsniai spausdinami Lietuvos banko
leidžiamame periodiniame leidinyje „Lietuvos integracija į
Europos Sąjungą: bankininkystė ir finansai". Atsirado darbų,
Šalies visuomen^ supažindinančių su galiojančiais ES teisės
aktais ir ES institucine sistema [22].
Vaisingai integracijos į ES socialinių, ekonominių bei
technologinių problemų tyrimuose taip pat dirbo: J. Bivainis,
A. Garškienė, R. GineviČius, V. Jankauskas, B. Melnikas,
A. Pabedinskaitė, A. V. Rutkauskas, J. Staškevičius, L. Šėč-

kutė ir kt. [23]. Minėti autoriai nagrinėjo vykstančio inte
gracijos proceso eigą ir būklę konkrečiose srityse ir aptarė
galimas integracijos pasekmes.
1995 m. Lietuvos užsienio reikalų ministerija ir Vilniaus
universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas
įsteigė Europos integracijos studijų centrą. Centro iniciatyva
buvo organizuotos dvi mokslinės konferencijos, išleista
skaitytų pranešimų medžiaga [24]. Centras parengė ir išleido

septynis mokslinio tiriamojo pobūdžio veikalus, iš kurių pir
miausia paminėtini K. Manioko ir G. Vitkaus darbai [25]. Nuo
1996 m. veikė Lietuvos

mokslų akademijos
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integracijos tyrimų centras. Šio centro pastangomis 1996 m.
gruodžio 19 d. buvo organizuota mokslinė konferencija. Akad.
B.Juodkos, E. Vilko, J.Vilemo, prof. A.Vasiliausko ir kt.
pranešimuose plačiai išnagrinėtas mokslo vaidmuo sprendžiant
Lietuvos integracijos į Vakarų Europą problemas [26].
Tyrinėjamos temos požiūriu vertingi A. Buračo,
A. Dobravolskio, J. Čičinsko, P. Gylio, K. Glavecko, Z. Lyde
kos, K. Prunskienės, O. G. Rakauskienės, M. Starkevičiūtės,
A. Šileikos, A. Vasiliausko, E. Vilko darbai, kuriuose anali
zuojami pokomunistinių šalių ekonominės sistemos transfor
macijos, Lietuvos ekonomikos plėtros strategijos, ūkio rest
ruktūrizavimo, visuomenės transformacijos klausimai perei
namosios ekonomikos sąlygomis. Minėti autoriai taip pat nag
rinėjo ekonomikos mokslo teorijos ir metodologijos proble
mas, gvildeno ir vertino Lietuvos ekonomikos reformos bei
pereinamojo laikotarpio Šalies ūkio raidą, lygino ekonominius

rodiklius su atitinkamais Baltijos, VRE ir ES šalių rodikliais.
Geriau suvokti XX a. Lietuvos valstybės moderniosios
bankininkystės genezės ir raidos problemą padeda ekonomistų
teoretikų D. Cesevičiaus, E. Laumenskaitės, S. Martišiaus,
K. Meškausko, A. Rimkos, P. Šalčiaus, A. Žilėno [27] darbai,
kuriuose tyrinėjami tarpukario bei tarybinio laikotarpio Lietu
vos ūkio raidos, ekonomikos teorijos bei istorijos klausimai.
Daugiau ar mažiau dėmesio Šalies bankininkystės raidai,
komercinių bankų griūčiai savo oficialiuose pranešimuose bei
memuarinėje literatūroje skyrė ir šalies politikai: V. Adamkus,
A. Brazauskas, V. Landsbergis, K. Prunskienė [28]. Vertos ty
rinėtojų dėmesio ir pastaruoju metu pasirodžiusios, nors ir su
nemažais subjektyvumo elementais A. Šleževičiaus, B. Vai
nauskienės, M. Vinkaus parengtos knygos [29], nušviečiančios
sudėtingus bei vis dar diskusinius Lietuvos banko veiklos, na
cionalinės valiutos įvedimo, komercinių bankų griūties klau
simus.

Šiuolaikinės bankininkystės raidos problemoms nuola
tinį dėmesį skiria užsienio mokslininkai G. Caprio, S. F. Mishkin, H. S. Hefferman [30], kurie savo darbuose nagrinėja ir

praktinius, ir įvairius bankininkystės teorijos ir metodologijos
klausimus. Jais buvo remtasi ir šiame darbe. Užsienio moksli
ninkai C. Dziobek, Ch. Enoch, M. Goldstein, M. A. Guldė,
D. Hardy^ J. Rostowski [31] nagrinėjo ir pokomunistinių šalių
bankų sistemų raidą bei šių sistemų sukrėtimus. Tokiuose tyri
nėjimuose analizuojami pereinamojo iŠ centralizuotos planinės
į rinkos ekonomiką laikotarpio sudėtingumai, pabrėžiama

VRE šalių bankininkystės raidos specifika, nagrinėjami įvairūs
finansų sektoriaus, bankų subsektoriaus reformavimo klausi
mai.

Nors Lietuvos komercinių bankų raida ir kai kurių iš jų
griūtis kompleksiškai dar netyrinėta, tačiau reikšmingų pasta
bų jau išsakė A. Fleming, L. Chu ir M. R. Bakker, kurie savo

apžvalginiame straipsnyje nagrinėjo bankų griūtį Baltijos ša
lyse [32]. Pastarieji iš esmės laikėsi bendros nuomonės, kad
bankų sistemos sukrėtimai buvo neišvengiami pokomunistinė
se šalyse, kurios neturėjo šiuolaikinės rinkos ekonomikos ir
bankininkystės patirties.
Kaip matyti iš pateikto mokslinės literatūros sąrašo,

autorius išnagrinėjo ir apibendrino gana platų šalies ir užsienio
mokslininkų darbų ratą moderniosios komercinių bankų siste
mos formavimosi ir plėtros klausimais. Atlikta literatūros ir

Šaltinių analizė padėjo plačiau ir nuodugniau pažinti tiriamą
objektą, jo problemiškumą ir ištirtumo lygį, suformuluoti
darbo tikslą ir uždavinius.
Iš pateiktos mokslinės literatūros apžvalgos galima taip
pat matyti, kad Lietuvos šiuolaikinei bankininkystei, kaip ir
apskritai finansų sektoriaus raidai istoriniame kontekste, ski
riama nepakankamai dėmesio. Be to, daugelį metų skaitant
įvairią literatūrą kildavo nemažai neaiškumų. Vieni tyrinėtojai

teigdavo (bene dažniausiai), kad Šiuolaikinės bankininkystės
raida prasidėjo nuo 1990 m. kovo 11 d. (neaišku kokiais
sumetimais buvo pamirštas 1988-1990 m. laikotarpis), kitur
rasdavau netgi akademinio sluoksnio atstovų mokslinėje lite
ratūroje minimus 1991 m., kai kas netgi datuodavo 1992 m.
rudenį (kada rugsėjį Lietuvos bankas atsisakė komercinių

funkcijų, o spalį buvo įvestas laikinas nacionalinis pinigas talonas).
Atlikus glaustą mokslinės literatūros analizę mus
dominančia tema, tenka konstatuoti, kad daugelis minėtų

autorių nuodugniau netyrinėjo šiuolaikinės bankininkystės
kūrimosi, raidos ir plėtros, išsamiau ir plačiau neatskleidė
komercinių bankų vystymosi, kai kurių bankų griūties
prielaidų, jos eigos ir priežasčių. Dažniausiai buvo
konstatuojami vien abejonių nekeliantys faktai remiantis tik
informaciniais ir statistikos leidiniais. Mūsų nuomone,
analizuojant sudėtingas šiuolaikinės bankininkystės raidos
situacijas buvo būtina remtis ir kitais šaltiniais, pirmiausia
Lietuvos Respublikos Seimo bei jo atitinkamų komitetų,
komisijų medžiaga.
Norint objektyviau vertinti, buvo būtina aprašomų ir

tyrinėjamų įvykių bei faktų retrospektyva. Todėl Šiandien,
prabėgus daugiau kaip dešimtmečiui nuo tiriamų faktų bei
įvykių pradžios, tyrinėtojai jau gali patvirtinti arba paneigti
vieną ar kitą to meto vertinimą, veiklos pagrįstumą, realumą ir
teisingumą. Be to, prieinami šaltiniai teikia galimybių kitaip
pažvelgti ir vertinti kai kuriuos to meto įvykius, priimtus
sprendimus, kurių priėmėjai, neretai patys būdami aktyvūs
aprašomų įvykių dalyviai, negalėjo vertinti objektyviai.
Įvertinant tai, kas padaryta, taip pat remiantis atliktais
tyrimais, pažymėtina, kad mokslinės problemos aktualumas ir
toliau išlieka, nes vis dar trūksta sistemintų apibendrinimų,
skirtų kompleksinei šio šalies finansų subsektoriaus raidai
nagrinėjamuoju laikotarpiu apibūdinti. Kai kurių komercinių

bankų bankrotų bei didžiųjų bankų griūties klausimai nėra
pakankamai ištirti, nors analizuojančiuose komercinių bankų
veiklą darbuose vienu ar kitu aspektu mėginama aptarti ir šį
klausimą.
Manyčiau, kad iki šiol nepakankamą dėmesį Lietuvos
šiuolaikinei bankininkystei, ypač jos pradiniam kūrimosi
laikotarpiui galima būtų paaiškinti ne vien šaltinių ar
išsamesnių tyrinėjimų trūkumu, bet ir tuo, kad dar gyvi ir

aktyvūs to meto įvykių dalyviai. Nors šis teiginys

diskutuotinas, vis dėlto galima jį laikyti iš dalies pradiniu
tašku ateityje ieškant atsakymų į kai kuriuos monografijoje
iškeltus ir galbūt nevisiškai atsakytus klausimus.
Kad tai ne vien tik tuščiažodžiavimas rodo ir tai, jog
amžininkai neretai skausmingai reaguoja į jiems aktualius
netolimos praeities faktus, kuriais remiantis buvo padaryti
apibendrinimai, nors jie buvo daromi analizuojant to meto
teisės aktus [33]. Visa tai pagrįstai parodo gana sunkias ir
sudėtingas modernios bankininkystės kūrimo ir plėtros sąlygas
Lietuvoje.
IŠ anksčiau pateiktos mokslinės literatūros apžvalgos
galima padaryti išvadą^ kad autorius tiriamajam darbui

pasirinko sudėtingą ir mokslinėje literatūroje iki šiol iš esmės
kompleksiškai mažai tyrinėtą, tačiau aktualią temą. Nuosekliai
naudodamiesi pirminiais šaltiniais bei to meto publikacijomis,
stengėmės gana argumentuotai susidaryti savo pagrįstą
nuomonę įvairiais tiriamo objekto klausimais.

3. Tyrimo tikslas, uždaviniai
Pirminis šio darbo tikslas, atsižvelgiant į suformuluotas
tyrinėjimo kryptis, taip pat remiantis autoriaus išaiškintais ir
išstudijuotais šaltiniais bei atliktais teoriniais tyrimais, - su
kurti Lietuvos finansų sektoriaus - komercinės bankininkystės
tapsmo ekonominės sistemos transformacijos laikotarpiu istorinę-funkcinę panoramą.
Antriniai tikslai - išnagrinėti pagrindinius Lietuvos ko
mercinių bankų vystymosi etapus, ištirti veiksnius, turėjusius
įtakos komercinių bankų plėtrai, atskleisti svarbiausius bankų
veiklos trūkumus, išryškinti jų sprendimo prioritetus.
Sukurti šiuolaikinės bankininkystės Lietuvoje tapsmo ir
integravimosi į ES periodizacijos modelius, kurie gali būti tai
komi tyrinėjant ir kitas pereinamojo laikotarpio Lietuvos ūkio
šakas.

Siekiant įgyvendinti darbo tikslus iškeliami ir sprendžia
mi konkretūs uždaviniai:
parengti ir pagrįsti Lietuvos šiuolaikinės bankininkystės
ir jos integracijos į ES finansų sistemą periodizacijos mode

lius;
išnagrinėti Lietuvos Šiuolaikinės bankininkytės kūrimosi
ištakas, apibūdinti atsiradusias kryptis, formuojant ir įgyven
dinant nacionalinės bankininkystės koncepciją;

atskleisti, kokią įtaką turėjo išorės ir vidaus veiksniai
komercinių bankų formavimuisi ir raidai, kas vertė taikytis

prie naujomis sąlygomis kuriamo bankininkystės modelio;
atskleisti komercinių bankų kūrimo, kiekybinio augimo
ir plėtros tendencijas, nustatyti ydingos veiklos pasireiškimo
formas, išanalizuoti kredito bendrovių, mažųjų bankų bank

rotų, didžiųjų bankų griūties priežastis ir padarinius;
ištirti šalies bankų sistemos raidą Lietuvos integracijos į
ES kontekste, įvertinti Šalies ir užsienio bankų interesus bei
situaciją, susiklosčiusią bankų rinkoje;
išanalizuoti šalies komercinės bankininkystės teisinės
bazės kūrimosi procesą, atskleisti jos ypatumus ir trūkumus.
Apskritai šie uždaviniai buvo atliekami sisteminant teo
rinius teiginius bei adaptuojant išsivysčiusių Vakarų šalių ban
kininkystės patirtį, taip pat analizuojant sukauptas šios srities
žinias ir patirtį šalyse, pereinančiose nuo komandinės prie rin
kos ekonomikos.

4. Periodizacija^ chronologinės ribos
Lietuvos Šiuolaikinių komercinių bankų raida - tai ke
liolikos metų kūrimosi, griūties ir plėtros istorija. Tyrinėtojui,
atliekančiam retrospektyvią bankų sektoriaus raidos analizę,

būtina apibrėžti tiriamo objekto chronologines ribas, išryškinti
bei apibūdinti vieno ar kito laikotarpio etapo savitumus. Todėl

pirmiausia būtina plačiau aptarti ir pagrįsti darbo chronologinius
rėmus, jo viduje išsikristalizavusius etapus, kitaip tariant atlikti
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tiriamo objekto periodizaciją.
Rašant Šį darbą sunkiausia buvo teoriškai apmąstyti

periodizacijos schemą bei pagrįsti atskirų etapų ir viso darbo
chronologines ribas, nes nustatyti bet kokio tiriamo proceso
raidos tarpsnius, jų trukmę, kitaip sakant jį periodizuoti yra
sudėtingas kiekvieno tyrinėtojo uždavinys. Tenka iš karto

pripažinti, kad atlikta tiriamo objekto periodizacija daugiausia
atspindi subjektyvų ir individualų autoriaus požiūrį į tiriamąjį
dalyką ir laikotarpį.
Skaitytoją šis klausimas taip pat turėtų dominti. Gali būti
keliamas klausimas, kiek pagrįsta autoriaus suformuluota ir
pateikta periodizacija, kuri tapo šio darbo struktūros pamatu.
Reikia konstatuoti, kad Šia prasme mokslinėje literatūroje bū
sime pirmieji, kurie bandėme periodizuoti ir pagrįsti Lietuvos
šiuolaikinės bankininkystės raidos etapus, kiekvieną iŠ jų api

būdindami tik jam būdingais bruožais.
Toliau pateikiama autoriaus siūloma savita, istorine seka
pagrįsta Lietuvos šiuolaikinės bankų sistemos periodizacijos
schema.
Kaip minėta, nustatant tyrimo objektą svarbu buvo taip
pat apibrėžti jo chronologines ribas. Pristatomas skaitytojui
tyrinėjimas apima 1988-2004 m. laikotarpį. Jo pradžia —
1988 m., kai paskutiniais pertvarkos ir prasidėjusio tautinio at
gimimo metais formavosi šiuolaikinės nacionalinės bankinin
kystės genezė; tyrimo pabaiga- 2004 m., kai mūsų šalis tapo
visateise ES nare ir šalies bankų sistema sparčiai integravosi į
ES finansų sistemą.
Šiame apibrėžtame istoriniame laikotarpyje chronologine
tvarka,- pradedant pertvarkos ir tautinio atgimimo (1988) ir

baigiant Lietuvos priėmimu į ES metais (2004),- nagrinėjami ir
apibendrinami svarbiausi, su tyrimo objektu susiję faktai,
įvykiai, atskleidžiamos sutiktos kliūtys, parodomi priimti

sprendimai jas įveikti bei jų įveikimo būdai. Tyrinėjama^
kokiomis sunkiomis ir sudėtingomis sąlygomis, ypač pradiniu
laikotarpiu, vyko modernios Šiuolaikinės bankininkystės
kūrimasis ir plėtra Lietuvoje.

Manome, kad pasirinkti pradiniai ir baigiamieji metai bei
tais metais vykę istoriniai įvykiai ne tik įtikinamai leido
apibrėžti tiriamo objekto chronologines ribas, bet ir sudarė
palankias galimybes toliau argumentuotai formuluoti tiriamo

laikotarpio vidinę periodizacijos schemą. Siekiant apibūdinti
chronologinėmis ribomis apibrėžto vieno ar kito etapo banki

ninkystės būklės savitumus, reikėjo tyrinėjamą laikotarpį sus
kirstyti į etapus. Tam privalu buvo disponuoti svariais faktais,
dokumentais, apibūdinančiais tiek svarbiausius Šalies politinio
ar ekonominio gyvenimo, tiek ir nagrinėjamojo objekto lūžio
momentus, turėjusius tiesioginės įtakos bankinės krypties raidai.
Lūžio momento apibrėžimas taip pat reikalavo išnagrinėti, kada
ir kaip susiformavo naujos idėjos, kaip jos apibūdinamos ir kaip
veikė šalies komercinių bankų raidą. Visa tai leido suskirstyti
aptariamą laikotarpį į atskirus etapus, kurių kiekvieno pradžią ir
pabaigą taip pat buvo stengiamasi atitinkamai pagrįsti.

Atliktų tyrimų rezultatai leido autoriui išskirti 6 pagrin
dinius Lietuvos šiuolaikinės bankininkystės raidos etapus, kurių

kiekvienas apibūdinamas tik jam būdingais bruožais: 1) 1988—
1989 m. - šiuolaikinės bankininkystės ištakos, kurių pradžia
siekia dar senąją politinę ekonominę sistemą; 2) 1990 m. (po
nepriklausomybės

atkūrimo)-

valstybinių

bankų

na

cionalizavimas, bankų sistemos pamatų sukūrimas; 3) 19911994 m. - komercinių bankų ekstensyvios plėtros laikotarpis;
4) 1994-1996 m. - smulkiųjų komercinių bankų bankrotai,
stambiųjų bankų griūtis; 5)1996-2004 m.- valstybinių ko
mercinių bankų privatizavimas, užsienio kapitalo ir bankų įsi

liejimas į šalies bankų rinką; 6) 2000-2004 m. - šalies banki
ninkystės integracija į ES finansų sistemą.

Atsižvelgiant į periodizacijos modelį, monografijoje
nagrinėjama Lietuvos komercinių bankų raida atitinkamai dar
gali būti skirstoma į keturis stambesnius laiko tarpsnius: gene

zės (1988-1990 m. vasaris), ankstyvąjį, ikikrizinį (1990 m.
kovas-1994 m.), krizinį (1994-1996), vėlesnįjį (1996-2004 m.).

Prie kai kurių šio darbo periodizacijoje keliamų klau
simų, kurie gali sukelti nevienareikšmę skaitytojo reakciją arba
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diskusijas ir pirmiausia - tiriamo objekto chronologinių ribų
pradžios klausimu, norėčiau apsistoti kiek plačiau, pagrįsdamas
savo nuomonę ir motyvus.
Šiuolaikinio finansų sektoriaus, kaip ir jo - bankų subsektoriaus, raidos tyrinėtojams - profesionalams, nors iš esmės
pritariantiems pateiktam periodizacijos modeliui, vis dėlto gali

kilti klausimas dėl pirmojo autoriaus išskirto šiuolaikinės ban
kininkystės raidos etapo - 1988-1990 metų, dėl kurių, tarp šią

problemą tyrinėjančių gali kilti diskusija, nes minėtas laikotar
pis apima pirmiausia dvi skirtingas visuomenines politines
sistemas (pabrėžiu, politines).

Mes bandome gana įtikinamai pagrįsti, kad tiriamo ob
jekto požiūriu Lietuvos šiuolaikinės bankininkystės raidos
pradiniu etapu tikslinga laikyti 1988 m. gegužės- 1990 m. va

sario laikotarpį, o ne jį formaliai pradėti 1990 m. kovo lld.
Aktu. Autoriaus nuomone, šiuolaikinių komercinių bankų pe

riodizaciją buvo būtina pradėti 1988 metais ne vien todėl, kad
tuo laikotarpiu prasidėjo atvira diskusija dėl būsimosios Lietu
vos bankų ir pinigų sistemos, trukusi iki nepriklausomybės pa
skelbimo, bet ir atsižvelgiant į minimu laikotarpiu įgyvendintus
praktinius veiksmus.
Skaitytojas turėtų sutikti su autoriaus argumentais, pa
remtais gausia šaltinių analize, kad Lietuvos šiuolaikinės bankų
sistemos ištakos pradėjo formuotis jau 1988 m., t. y. dar
ankstesnėje politinėje ekonominėje - planinėje sistemoje. Po
paskutiniais pertvarkos bei prasidėjusio tautinio atgimimo
metais vykusių revoliucinių įvykių, taip pat Lietuvos TSR

Aukščiausios Tarybos (AT) ir TSRS liaudies deputatams pri
ėmus politinius ekonominius sprendimus, šalies ekonomikoje
atsivėrė palankios sąlygos formuotis rinkos santykiams, tarp jų
ir komercinei bankininkystei.
Manau, todėl visai pagrįstai Lietuvos šiuolaikinės ban

kininkystės pradžią tikslinga datuoti 1988 m., nes:
pirma, 1988 m. gegužės 26 d. priimtas TSRS kooperacijos
įstatymas, tapęs objektyvia sąlyga steigti ūkiskaitinius šakinius,
teritorinius kooperatinius bankus;
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antra, 1989 m. gegužės 18 d. priimtas Lietuvos TSR ekonomi
nio savarankiškumo pagrindų įstatymas, kuriuo 19 str. „lietuvos TSR bankų ir pinigų sistema" jau teigė, kad ^espublikoje
steigiami savarankiški komerciniai bankai, užsienio prekybos,
investicijų ir kiti bankai, taip pat užsienio bankų skyriai, kurių
veiklą reguliuoja Lietuvos TSR bankų (statymas" [34]— taip
buvo įteisintas šalies bankų sistemos sukūrimas;
trečia, Lietuvos ekonominiam savarankiškumui įgyvendinti prie
Lietuvos TSR MT sudaryta „Lietuvos savarankiškos pinigų ir
kredito sistemos sukūrimo" darbo grupė plėtodama Lietuvos
ekonominio savarankiškumo pagrindų įstatymo

19 str.

„Lietuvos TSR bankų ir pinigų sistema" teiginius, 1989 m. antrą
pusmetį parengė: a) Lietuvos savarankiškos pinigų ir kredito
sistemos sukūrimo koncepciją; b) Lietuvos banko įstatymo

projektą; c) komercinių bankų įstatymo projektą bei kitus
norminius aktus;
ketvirta, Lietuvos TSR AT, dar iki nepriklausomybės paskel
bimo 1990 m. vasario 13 d. įgyvendindama Lietuvos ekono
minio savarankiškumo koncepciją, priėmė Lietuvos banko

įstatymą (galiojo iki 1994 m. gruodžio 1 d.), kurio pagrindu
Lietuvos Respublikos AT (Atkuriamasis Seimas) 1990 m. rug

sėjo 4 d. priėmė Lietuvos banko statutą ir nutarimą dėl jo įgy
vendinimo.
Be to, 1988-1989 m. Lietuvos TSR MT, AT iniciatyva
buvo priimti įstatymai: Dėl Lietuvos TSR ekonominio sava

rankiškumo pagrindų (1989 05 18), Nuosavybės pagrindų (1990
02 12), Lietuvos banko (1990 02 13). Nors šie įstatymai
neatkūrus valstybingumo dar neturėjo galimybių vyrauti, tačiau
jau sudarė palankias sąlygas plėtotis komercinei bankininkystei.
Remiantis minėtais teisės aktais, taip pat 1988 m. priimtu TSRS
kooperacijos įstatymu, Lietuvos valstybės atkūrimo išvakarėse
susikūrė ir veikė septyni komerciniai bankai (pirmasis iŠ jų-

LAIB - susikūrė 1988 m.), iš kurių 6 ilgesnį laiką veikė ir po
nepriklausomybės atkūrimo, o „Ūkio bankas" ir „Vilniaus

bankas" sėkmingai dirba iki pastarųjų dienų.

Pirmojo etapo chronologinėms riboms pagri^ti mes
galėjome pateikti ir kitus argumentus. Nagrinėjamo klausimo
požiūriu, matyt, taip pat tikslinga priminti, kad apie šiuolaikinės
Lietuvos bankininkystės genezės užuomazgas, brendusias
paskutiniais pertvarkos metais, tuo metu kalbėjo ir ilgametis VU
Finansų katedros prof. S. Uosis: ,Mūsų šalyje pradėti
ekonomines permainas bankų^ kredito ir pinigų sistemose pas
katino 1988 m. (gegužės 26 d. - L. Š.) priimtas įstatymas dėl
kooperacijos. Jame numatyta, kad kooperatyvai dirba ko
merciniais pagrindais, o tam reikalingi atitinkami kredito ir
komerciniai kooperacijos bankai. Bet kol kas šioje srityje dygsta
tik daigai..." [35, p. 13]. Be to, 1988 m. pavasarį Lietuvos
mokslų akademijoje respublikos mokslo darbuotojų pagrindu
buvo suburtas prof. K. Antanavičiaus vadovaujamas Laikinasis
mokslinis kolektyvas, kuris parengė Lietuvos ekonominio
savarankiškumo koncepciją. Si koncepcija buvo plėtojama
1989-1990 m., jos pagrindu parengti „Lietuvos ekonomikos
reformos programos metmenys" bei kiti dokumentai, skyrę

daug dėmesio pinigų ir bankų politikai.
Tokiu būdu nagrinėjamos temos požiūriu pagrįstai galima
teigti, jog autorius argumentuotai pagrindžia, kad Lietuvos

šiuolaikinės bankininkystės kūrimosi ištakas (pradinį etapą)
tikslinga pradėti nuo 1988 m. Šiuo klausimu taip pat galima
pridurti, kad, kaip Nepriklausomybės aktas, taip ir Lietuvos

Respublikos Laikinasis Pagrindinis {statymas (Konstitucija) ir
kiti pirmąją Nepriklausomybės dieną priimti dokumentai, skelbę
apie nepriklausomybės atkūrimą, taip pat buvo ankstesniųjų —
paskutinių

pertvarkos

metų

respublikos

pažangiųjų,

intelektualinių pajėgų pasiaukojančio ir kruopštaus darbo
vaisius.
Manytume, jog logiški ir gana argumentuotai pagrįsti yra
ir kiti anksčiau suminėti šiuolaikinės bankininkystės raidos
etapai, kurie apibūdinami remiantis tiek svarbiausiais valstybės

politinio ar ekonominio gyvenimo, tiek ir nagrinėjamo objekto
lūžio momentais, nulėmusiais konkretaus etapo prioritetus ir
turėjusiais

tiesioginės

įtakos
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šiuolaikinės

komercinės

bankininkystės raidai. Atskirame etape nagrinėjama bankinin

kystės problematika susijusi su Lietuvos integracija į ES.
Atitinkamai suformuluoti ir pagrįsti Lietuvos bankininkystės
integracijos į EB/ES etapai. Autoriaus manymu, anksčiau minėti

etapai pagrįsti ir išnagrinėti faktologiniu požiūriu išsamiai ir
kartu konceptualiai.

Mūsų pasirinkto tyrinėjamo laikotarpio pabaiga- 2004
metai- neturėtą sukelti didesnių diskusijų, nes tais metais
Lietuva, įvykdžiusi naujiesiems ES nariams keliamus reikala
vimus, buvo priimta visateise nare į ES valstybių sudėtį, o
Lietuvos bankas, kaip ir kitų naujųjų valstybių narių naciona

liniai centriniai bankai, prisijungė prie ECBS.
Suformuluotos periodizacijos modelio pagrindu buvo iš
esmės suformuota ir šio leidinio struktūra, kuri leido autoriui
nuosekliai dėstyti Šiuolaikinės bankų sistemos formavimosi ir
funkcionavimo raidą planinei ekonomikai transformuojantis į
rinkos ekonomiką, nagrinėti atskirais vystymosi etapais iškilu
sias problemas bei jų sprendimo būdus. Šiuo požiūriu tyrimo
loginę struktūrą apibrėžia iškeltų uždavinių nustatytam tikslui
įgyvendinti seka, kuri pateikiama šešiuose monografijos sky
riuose.
Formuojant monografijos skyrių chronologines ribas,
vadovautasi mūsų pagrįstais kriterijais (nors vietomis ir
nusižengiant kai kuriai tradicijai). Procesai ir reiškiniai at
skiruose skyriuose aptariami paisant nuoseklumo laiko
atžvilgiu, išskiriamos svarbesnės vienam ar kitam reiškiniui
apibūdinti datos.

5. Tyrimo metodai^ šaltiniai
Darbo metodologija apima komercinių bankų kūrimosi,
veiklos ir valdymo, kaip finansų mokslo šakos objekto,
metodo ir tikslų ištyrimą ir nustatymą, teorijos formavimą ir

plėtrą perėjimo iš planinės į rinkos ekonomiką ir šiuolaikinės
rinkos sąlygomis.
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Šio darbo tikslai lėmė, kad svarbiausi tyrimai buvo at

likti taikant teorinį aprašomąjį, analitinį metodą. Atskirais at
vejais tyrimas taip pat buvo grindžiamas istoriniu loginiu ar
lyginamuoju metodais. Sitį metodų pasirinkimą sąlygojo jau
argumentuota istoriografinė situacija- šiuolaikinė Lietuvos

komercinių bankų raida retrospektyviai netyrinėta. Todėl
siekta aprašyti svarbiausius faktus, suteikiant jiems interpreta
ciją, kurią sąlygojo svarbiausių politinių, ekonominių, sociali
nių reiškinių, susijusių su komercinių bankų veikla, analizė.
Siekta nešališko būklės tyrimo, kritinio jos vertinimo.
Naudodamas šiuos metodus (matematiniai metodai pa
našaus pobūdžio socialinių mokslų srities, ekonomikos kryp
ties, socialinės ekonomikos šakos darbuose retai naudojami),
autorius pateikė Lietuvos Šiuolaikinės bankininkystės periodi
zacijos modelį, argumentuotai išskyrė ir pagrindė Lietuvos
šiuolaikinės bankininkystės raidos etapus; jie išsamūs, suba
lansuoti, logiškai paaiškinti. Taip pat argumentuotai ir objek
tyviai gvildenamos šalies bankininkystės formavimosi ištakos,
atskleidžiamos bankų sutrikimų priežastys ir pasekmės, anali

zuojamas ir vertinamas pasirinktų kelių iš griūties išėjimo pa
grįstumas.
Monografijos objektas taip pat buvo tyrinėjamas sie
kiant atsižvelgti į visumą veiksnių, turinčių įtakos vieno ar kito
klausimo aiškinimui, t. y. taikant sisteminės analizės tyrimo
metodą. Sisteminis tyrimo metodas sudarė palankias sąlygas

tirti monografijos tyrimo objektą kompleksiškai ir esant ben
dram raidos fonui, atskleisti tam tikrus procesus, sekti priežas
tinius jų raidos tarpusavio ryšius.

Lyginamoji teorinių (ekonominių) krypčių, tuo metu da
riusių poveikį Lietuvos nacionalinės bankų sistemos kūrimo ir
raidos koncepcijai, ir laisvosios bei socialiai orientuotos rinkos
metodologinių nuostatų analizė taip pat įtikinamai parodė, ko

kia sudėtinga iš pat pradžių buvo Šiuolaikinės šalies bankinin
kystės raida. Lyginamasis metodas taip pat buvo taikytas, sie

kiant palyginti Lietuvos ir kitų Baltijos bei VRE šalių banki
ninkystės raidą, įvedant Lietuvos bankininkystę į pokomunis-
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tinių šalių Šios problemos tyrinėjimų kontekstą.
Šio darbo pagrindinius šaltinius lėmė aptarti jo tikslai ir
jiems pasiekti taikomi metodai. Užsibrėžtam tikslui įgyven
dinti, - rašydamas šiuolaikinės bankininkystės raidos klausi
mais darbą, formuluodamas pagrindinius tikslus ir uždavi
nius, - autorius stengėsi aprėpti kuo daugiau šaltinių, išnagri
nėjo ir pritaikė įvairių duomenų šaltinius. Nuosekliai naudo
jantis pirminiais šaltiniais bei to meto publikacijomis, buvo
stengiamasi argumentuotai susidaryti savo pagrįstą nuomonę
įvairiais tiriamo objekto klausimais. Tyrimo darbe panaudotus

šaltinius sąlyginai būtų galima suskirstyti į šias grupes:
1)TSRS, Lietuvos TSR AT teisės aktai, reglamentuo

jantys bankų veiklą;
2)Lietuvos bankininkystę, komercinių bankų veiklą
reglamentuojantys

Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo

Seimo, Lietuvos Respublikos Seimo įstatymai, nutarimai ir kiti
norminiai aktai;
3)Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti
norminiai aktai, susiję su Lietuvos banko, valstybinių ir ko
mercinių bankų veikla;
4)Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - At
kuriamojo Seimo, Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių ste
nogramos bei atitinkamų komitetų, komisijų medžiaga;
5)Lietuvos banko teisės aktai ir kiti oficialūs doku
mentai, reglamentuojantys bankų veiklą: banko valdybos nuta
rimai ir banko valdybos pirmininko įsakymai, banko ketvirti
nės, pusmetinės, metinės ataskaitos bei kiti Lietuvos banko

leidiniai;
6)Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės, Lietuvos informacijos instituto išleisti statistikos

leidiniai;
7)Tarptautinių institucijų ir organizacijų priimti doku
mentai bei atlikti Lietuvos ekonomikos, bankų sektoriaus
būklės tyrimai, ypač integruojantis į ES finansų sistemą;

8)Lietuvos banko ir komercinių bankų spaudoje bei jų
interneto svetainėse skelbtos oficialios ataskaitos ir kita empi-

rinė medžiaga.
Apžvelgus ir išnagrinėjus šaltinius tuo aspektu, kaip
buvo suformuluoti tyrimo uždaviniai, monografijoje apibend
rinami svarbiausi tyrimo rezultatai.

Vis dėlto tikslinga pabrėžti, kad pagrindinis šaltinis,
suteikęs galimybę išsamiai nagrinėti tyrimo objektą, chronolo
gine seka atkurti nagrinėjamo laikotarpio svarbiausius įvykius,
buvo Lietuvos bankininkystę, komercinių bankų veiklą regla
mentuojantys Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo,
Lietuvos Respublikos Seimo įstatymai, nutarimai ir kiti nor
miniai aktai. AT, Seimo stenogramų medžiagą, mes esame

linkę interpretuoti kaip atskirą šaltinių grupę, kuri į mokslinę
apyvartą šią problemą tyrinėjusių iki šiol iš esmės nebuvo pla
čiau įtraukta ir nagrinėta. Tačiau šis šaltinis vaizdžiai atskleidė

sudėtingą aptariamojo laikotarpio politinių ir ekonominių
sprendimų priėmimo procesą, neretai žmonių emocijas, netgi
lobistinius interesus.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti
norminiai aktai atspindėjo ir leido rekonstruoti besikeičiančių
Vyriausybių nuostatas ir požiūrį į šalies bankininkystės raidą,
parodyti oficialiosios politikos tikslus, metodus, kaitos prie
žastis. Tuo tarpu Lietuvos banko oficialūs dokumentai, susiję
su komercinių bankų veikla: banko valdybos nutarimai ir
banko valdybos pirmininko įsakymai, banko ketvirtinės, pus
metinės, metinės ataskaitos ir kiti leidiniai atspindėjo tiek ska
tinančius, tiek ir stabdančius sėkmingą komercinių bankų raidą
bei plėtrą veiksnius.
Atskirai reikėtų aptarti Lietuvos statistikos departa
mento, Lietuvos informacijos instituto išleistus statistinius
leidinius ir jų panaudojimo galimybes. Nagrinėjamo laikotar
pio komercinių bankų veikla, svarbiausi jų rodikliai vertinami
atsižvelgiant į pateiktus oficialius bankų, statistikos leidinių
duomenis, jų patikimumą. Pabrėžtina, kad kai kurių ir oficialių

leidinių (LB ir kt.) tie patys nagrinėjami duomenys dažnai ne
sutapo [36]. Kai kurie šios grupės leidiniuose pateikti sta
tistiniai duomenys buvo panaudoti tik sąlygiškai, nes įvairios

žinybos taikė skirtingas skaičiavimo metodikas, todėl kartais
leidiniuose tie patys pateikti duomenys skyrėsi. Be to, nuo

1994 m. gruodžio pasikeitė pinigų ir bankų statistikos
metodologija, dėl to anksčiau sukauptų duomenų nebuvo

galima palyginti [37, p. 38],
Tyrimo metu taip pat remtasi atskirų bankų veiklą
nušviečiančiais leidiniais, naudotasi ir daugeliu kitų teisinių norminių aktų, literatūros šaltinių, Be to, buvo atlikta išsami

pagrindinių teisės aktų, sąlygojusių komercinių bankų plėtrą
bei apskritai šalies bankininkystės raidą, analizė.
Vertinant pokyčius, vykstančius Lietuvos bankų
sistemoje, stojimo į ES kontekste, buvo taip pat išsamiai
analizuoti šie dokumentai: Lietuvos banko pinigų politikos
programos; Lietuvos pasirengimo narystei ES programa;
Lietuvos Respublikos įstatymai bei jų projektai, ES teisės aktai
ir direktyvos, reglamentuojančios Lietuvos bankininkystės
integraciją į ECBS. Remiantis minėtais dokumentais
analizuotos Lietuvos bankų sistemos kaitos tendencijos
integruojantis į ES bei pateikiama nuomonė, kaip Lietuvos

bankas ir kiti šalies komerciniai bankai pasirengę vykdyti ES
reikalavimus bei kokių pokyčių bankų klientai ir visuomenė
gali tikėtis artimoje ateityje.
Apskritai rengiant šią monografiją autoriui teko
susipažinti su didžiulės apimties medžiaga- moksline
literatūra, įstatymais, juos lydinčiais aktais, ekonomine
publicistika - ir, kas svarbiausia, reikėjo moksliniu požiūriu
šią medžiagą „suvaldyti" bei ją konceptualiai vertinti.
Monografijoje pateikiama ir nagrinėjama nemažai naujos,
faktografinės medžiagos, kurios didelė dalis pirmą kartą
patenka į mokslinę apyvartą. Mat nemaža dalis duomenų,

netgi dokumentų, galinčių paaiškinti ypač bankų griūties
priežastis, eigą ir aplinkybes dar buvo neįtraukti į moksline,
apyvartą arba, būdami įtraukti, naudojami tik panašioms
temoms nagrinėti, tyrinėtojams nebandant jų sieti tarpusavyje

ir ieškoti priežastingumo ryšių. Visa tai leidžia tikėtis, kad
atliktas darbas neatrodys paviršutiniškas.
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Taip pat tikslinga atkreipti dėmesį į tai, jog pasirinktą
temą iš dalies buvo sudėtinga nagrinėti dėl to, kad archyvuose

neišlikusi daugelio po nepriklausomybės atkūrimo ilgesnį ar
trumpesnį laiką veikusių bankų veiklą iliustruojanti
dokumentinė medžiaga; jos dalis buvo sąmoningai sunaikinta.

O tai neleido pažvelgti į bankų kolektyvus iš vidaus. Kadangi
truko nagrinėjamą laikotarpį apibendrinančių statistinių
duomenų, buvo sunku tam tikrais atvejais pateikti aiškesnį
aprašomų įvykių vaizdą, todėl teko naudotis periodiniuose

leidiniuose skelbta medžiaga, kuri buvo moksliniu požiūriu
kritiškai įvertinta.
Sprendžiant monografijoje keliamus tyrimo uždavinius
taip pat remtasi teisės, istorijos, politologijos, sociologijos ir
kitų mokslo sričių žiniomis, moksline literatūra, užsienio šalių
bei Lietuvos mokslininkų analitikų ir praktikų darbais,
atskirais atvejais skelbtais ir periodinėje spaudoje. Tenka tik

apgailestauti bei pripažinti, kad ne visi jie buvo kritiškai
panaudoti.

Savikritiškai tektų pripažinti, kad nors buvo apdorota
labai gausi medžiaga ir, kiek leido aplinkybės, elgtasi su ja
korektiškai, tačiau, autoriaus nuomone, polemiškumo vietomis

vis dėlto pristigo. Reiklesnis skaitytojas pasiges lito įvedimo
nuodugnesnio tyrimo (vien lito banknotų spausdinimo istorija
verta atskiro skyriaus) ar autoriaus vertinimų kitais svarbiais
klausimais. Taip pat vietomis per mažai buvo gilinamasi ir į
vieno ar kito dokumento turinį. Tai gal būtų labiau išplėtę
monografijos apimtį, tačiau įtikimesnė būtų tapusi vieno ar
kito aptariamo klausimo argumentacija. Todėl šiuos

samprotavimus būtų galima laikyti tik palinkėjimu pačiam sau
ateities tyrimams. Suprantama, ledus laužiančiame tokio

profilio darbe sunku iškart viską aprėpti - tebūnie tai vėlgi
palinkėjimai būsimiesiems darbams.

6. Naujumas, teoriniai rezultatai, praktinė reikšmė
Monografijos naujumą atskleidžia pasiekti mokslinio
tyrimo rezultatai:
-tai pirmas istorinio-funkcinio pobūdžio sisteminis tyrinė
jimas šalies ekonominėje mokslinėje literatūroje, kuriame na
cionalinės bankų sistemos raida vertinama kompleksiškai ir
retrospektyviai;
-darbas originalus, nes subrandina kontroversinį požiūrį ir
naujai pateikia šiuolaikinės bankų sistemos kūrimosi genezę,
parodo bankų vietą Lietuvos ekonominio savarankiškumo

koncepcijoje, apibūdina šiuolaikinės bankininkystės modelio
kūrimo kryptis;
-darbe pirmą kartą chronologiškai tiksliai atkuriamos
šiuolaikinės bankininkystės ištakos, analizuojamos atskirų

etapų raidos ypatybės bei iškilusios problemos;
-išsamiai aptariama šalies komercinės bankininkystės tei
sinė bazė Lietuvos bankų sistemos raidos kontekste, pabrė
žiama, kad ji buvo kuriama stokojant konceptualaus pagrin

dimo;
-atskleista kai kurių politinių partijų, Seimo daugumos
įtaka šalies bankų sistemos raidos procesams, taip pat paste
bėta, kad Lietuvos banko politika ikikriziniu laikotarpiu keitėsi

atsižvelgiant į politinių partijų įtaką šalies visuomeniniam gy
venimui;
-išplėtotas faktografinis tyrinėjimų pagrindas, remtasi

naujais šaltiniais, kurių ženkli dalis pirmą kartą įtraukta į
mokslinę apyvartą.
Monografijos naujumas grindžiamas taip pat šiais
aspektais:
pirma. Darbe atkuriamas, pagrindžiant tyrimų išdavomis,
chronologinis problemos ištakų tikslumas. Įrodoma, kad Lie
tuvos šiuolaikinės bankininkystės, taip pat ir komercinių
bankų, raidos pradžia (kūrimosi geneze) laikomi ne 1990
metai, kai buvo paskelbta nepriklausomybė, - tai oficialiai

buvo įteisinama įvairių tyrinėtojų per ilgesnį nei dešimties
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metų laikotarpį,- o 1988-jieji, kada pradėjo kurtis pirmieji
komerciniai bankai ir bankininkystės klausimai tapo Lietuvos,
tuo metu dar buvusios TSRS sudėtyje, ekonominio sava

rankiškumo koncepcijos sudedamąja dalimi;
antra. Pirma kartą Šalies mokslinėje literatūroje išsamiai
išnagrinėtos komercinių bankų griūties objektyvios ir subjek
tyvios priežastys, eiga bei socialinės ir ekonominės jos pasek
mės. Kaip rodo pasaulinė praktika, finansų krizės, bankų bank
rotai - neišvengiami, tačiau šioje srityje atliktų tyrimų rezul

tatų apibendrinimas padeda šalies valdžios ir valdymo insti
tucijoms bei bankų akcininkams, valdytojams, kartu ir indė
lininkams daryti atitinkamas ateities prognozes;
trečia. Pateikta išsami ir iki šiol specialiai nenagrinėta Lietu
vos komercinių bankų teisinės bazės formavimo ir raidos ana
lizė, nuosekliai nagrinėjamos tam tikru raidos etapu kilusios

problemos teisės aktų kūrimo srityje ir jų sprendimo būdai;
ketvirta. Monografija yra ne tik Lietuvos šiuolaikinės banki
ninkystės formavimosi ir raidos detali apžvalga, bet ir vertin
gas įnašas į naujausiųjų laikų šalies ekonomikos bei finansų
mokslo tyrimus, nes nagrinėti ir komercinės bankininkystės
integravimosi į pereinamojo laikotarpio Šalies ekonomiką as
pektai.

Savikritiškai pažvelgus į atliktą tyrimą ir turint omenyje
darbe formuluojamus teorinius samprotavimus vis dėlto, auto
riaus nuomone, būtų galima bandyti vardyti ir kai kuriuos
darbo procese pasiektus teorinius tyrimų rezultatus. Monogra

fijoje analizuoti ir pagrįsti šie teoriniai teiginiai:
-sukurta Lietuvos finansų sektoriaus - komercinės banki
ninkystės tapsmo pereinamuoju laikotarpiu istorinė-funkcinė
panorama;
-parengti šalies bankininkystės raidos ir integracijos į ES
finansų sistemą periodizacijų modeliai;
-išanalizuotos šalies bankų sistemą formavusios kryptys,
konstatuota, kad šalies bankininkystės raida pradiniu laikotar

piu neatitiko šiuolaikinių tradicinių pasaulinių bankininkystės
raidos tendencijų;
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-konstatuota, kad komercinių bankų bankrotai neperaugo į

nacionalin^ šalies bankininkystės, o juo labiau finansų krizę;
-įrodyta,

kad

pradiniu

pereinamuoju

laikotarpiu

bankininkystės teisinė bazė neatitiko vykstančių procesų
komercinių bankų sistemoje;
-patvirtinti užsienio mokslininkų teoriniai teiginiai, kad

visos pokomunistinės šalys praktiškai neturėjo galimybių
išvengti bankų griūties, kadangi neturėjo rinkos ekonomikos
sukauptos šiuolaikinės bankininkystės patirties;
-pateikta pradinio pereinamojo laikotarpio ekonominių

pažiūrų bankininkystės klausimais analizė, išryškintos
skirtingos bankininkystės politikos kryptys yra įnašas į
naujausiųjų laikų Lietuvos ekonominės minties istoriją.
Monografijos praktinę reikšmę nusako šie aspektai:
-parengti ir pagrįsti periodizacijos teoriniai modeliai gali
tapti pradiniu tašku ir būti naudingi rengiant panašaus pobū
džio darbus tiek kitų finansų subsektorių, tiek apskritai finansų
sektoriaus, tiek vykdant kitų ūkio šakų retrospektyvinius tyri
nėjimus.
-naujos teorinės žinios ir šiuolaikinės bankų sistemos
praktinės veiklos analizė yra konkretus indėlis rengiant perei

namojo laikotarpio šalies ūkio tyrinėjimus;
-atlikti tyrimai gali būti naudingi komercinių bankų akci
ninkams, valdytojams, netgi indėlininkams darant atitinkamas
ateities prognozes; taip pat valdžios ir valdymo institucijoms
atkreipiant dėmesį į tai, kad būtų operatyviai užkertamas kelias
galimiems bankų sistemos sukrėtimams;
-šiuolaikinės bankų sistemos tyrimų rezultatų apibendri
nimus taip pat tikslinga žinoti dabartiniams ir būsimiesiems fi
nansų įstaigų dalyviams (pvz., renkantis pensijų fondą), iš ku
rių neretas jau yra užmiršęs kredito bendrovių, bankų bankrotų
pamokas;
-monografija, kurioje yra sukauptos bankininkystės
mokslo žinios, galėtų tapti dėstomo finansų mokymo dalyko
pagalbine priemone aukštųjų mokyklų studentams, juolab,
kad šia tema vis dar stokojama mokslinių analitinių straipsnių

bei profesionaliai parengtų darbų, taip pat keliant kredito

įstaigų ir kitų finansų institucijų darbuotojų kvalifikaciją.
Apibendrinant prieš tai išdėstytus teiginius reikia pa
brėžti, kad ir moksliškai, ir praktiškai objektyviai egzistuoja
konkretaus banko įkūrimo, veikios bei rezultatų įvertinimo
problema. Adekvačių teorinių žinių ir praktinės veiklos nu
švietimas tampa rimta prielaida ne tik atskirų komercinių

bankų veiklos sėkmei, bet ir bendram šalies bankininkystės
stiprėjimui. Mokslinių tyrimų šioje srityje aktualumą ir prak
tinę reikšmę diktuoja būtinumas atkreipti dėmesį suinteresuo
tiems asmenims, kad užkirsti kelią ateity galimoms komerci
nių bankų griūtims. Nors, kaip rodo ilgametė Vakarų valstybių
patirtis, bankų bankrotų ir krizių cikliškumo išvengti neįma
noma, tačiau retrospektyviai apibendrinti bankų raidos tyrimų
rezultatai pravers darant ateities prognozes. Galiausiai darbu

norima atkreipti dėmesį į išsamesnį ir pagrįstesnį dabartinės
bankų būklės tyrinėjimą ir perspektyvų ieškojimą.

7. Monografijos struktūra
Monografiją sudaro įvadas, šeši skyriai. Darbo pabai
goje pateikiamas apibendrinimas, summary, literatūros ir šalti
nių sąrašas, pavardžių rodyklė, santrumpos.
Įvade autorius, pagrįsdamas temos aktualumą, nurodo,
kad ši tema Lietuvos ekonominėje mokslinėje literatūroje vi
sapusiškai nagrinėjama pirmą kartą, formuluoja tyrimo tikslus
ir uždavinius.

Pirmame skyriuje nušviečiami priimti pagrindiniai tei
sės aktai, reglamentuojantys Lietuvos bankų veiklą pertvarkos
metais, nagrinėjamos Lietuvos Šiuolaikinės bankų sistemos kū
rimosi ištakos tautinio atgimimo metais, parodoma pinigų ir

bankų vieta Ekonominio savarankiškumo koncepcijoje, anali
zuojama pirmųjų komercinių bankų veikla.
Antrame skyriuje analizuojamas valstybinių speciali
zuotų bankų nacionalizavimas, vykęs po nepriklausomybės

paskelbimo, šio proceso įgyvendinimo sudėtingumas ekono
minės blokados, tarptautinės politinės izoliacijos sąlygomis.
Aptariamos Lietuvos bankininkystės pradinio laikotarpio rai
dos ypatybės, iškilusios problemos. Gvildenamos ir vertina

mos Lietuvos šiuolaikinės bankininkystės modelio kūrimo
kryptys.

Trečiame skyriuje aptariama Šalies ekonomikos būklė
pereinant iŠ centralizuotos planinės ekonomikos į rinkos eko
nomiką (pokumunistinė transformacija), jos įtaka komercinių
bankų kiekybiniam augimui. Išsamiai analizuojama komerci
nių bankų ekstensyvi plėtra 1991-1994 m., įvertinta komerci
nių bankų ikikriziniu laikotarpiu veikla šalies makroekonomi
kos aplinkoje. Tyrinėjamos kredito bendrovių, pirmųjų komer
cinių bankų bankrotų priežastys.
Ketvirtame skyriuje atskleistos nagrinėjamo laikotar
pio Lietuvos šiuolaikinės bankininkystės raidos ypatybės ben
drame pokomunistinių šalių ir pasaulinės bankininkystės rai
dos kontekste. Nagrinėjama Šalies ekonominė ir politinė situa

cija, susiklosčiusi šalyje didžiųjų komercinių bankų griūties
išvakarėse. Atskleidžiamos ir vertinamos didžiųjų bankų griū
ties priežastys bei padariniai šalies ūkiui, gyventojams. Nu
šviečiamos aukščiausių šalies valdžios ir valdymo institucijų
priimtos skubios priemonės, skirtos komercinių bankų griūties
kulminacijos sukeltiems padariniams likviduoti.
Penktame skyriuje glaustai aptariama šalies politinė
raida, bankų griūties bei Rusijos finansų ir ekonomikos krizės
poveikiai šalies ekonomikai. Analizuojama šiuolaikinės ban

kininkystės plėtra baigiamuoju perėjimo į rinkos ekonomiką
laikotarpiu. Nušviečiama Lietuvos banko ir komercinių bankų
veikla, jų tarpusavio ryšiai, aptariamos naujos bankininkystės
veiklos sritys. Nagrinėjami šalies bankų veiklos strategijos

pokyčiai, užsienio bankų ir kapitalo įsiliejimas į šalies bankų
rinką. Apžvelgiami probleminių bankų restruktūrizavimo,

valstybinių bankų privatizavimo, gyventojų indėlių grąžinimo
klausimai.
Šeštame skyriuje nušviečiami pagrindiniai Lietuvos
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bankininkystės integracijos į ES finansų sistemą etapai, ap

žvelgiami politikos koordinavimo (Seimo, Vyriausybės) ir
instituciniai pokyčiai, analizuojama bankininkystės padėtis
integruojantis į ES ir Lietuvos bankui prisijungiant prie ECBS,
rengiantis prisiimti narystę Ekonominėje ir pinigų sąjungoje
(EPS). Apžvelgiama ES parama modernizuojant šalies bankų
sistemą, nagrinėjamos kai kurios Lietuvos ir ES bankininkys
tės teisės aktų suderinamumo problemos.
Visuose monografijos skyriuose siekiama atskleisti ne

tik aptariamo laikotarpio šalies bankininkystės plėtros priva
lumus, bet ir pasitaikiusius trūkumus. Taip pat nagrinėjami
specifiniai kiekvieno bankų sistemos raidos etapo bruožai.
Kiekvieno monografijos skyriaus pabaigoje formuluo

jamos išvados logiškai išplaukia iš skyriuje analizuojamos
medžiagos ir yra pagrįstos tiek statistine ir faktografine me
džiaga, tiek teoriniais teiginiais. Remiantis atliktų tyrimų re
zultatais, monografijos pabaigoje daromas apibendrinimas.
Ekonominės sistemos transformacijos laikotarpio vals
tybėje, nusprendusioje atsisakyti senųjų planinių santykių ir
sukurti naujus rinkos santykius, didelę įtaką darė ir politiniai
sprendimai. Tačiau šiame darbe šie klausimai išsamiau neapta
riami, nors kai kuriais atvejais, kiek, autoriaus nuomone, yra
būtina, pateikiama glausta politinės padėties ir priimtų politi
nių sprendimų, susijusių su šalies bankininkystės raida, konk
rečiu laikotarpiu apžvalga.
Ko neras atidesnis skaitytojas šioje monografijoje? Tai
pirmiausia išsamesnio nacionalinės valiutos įvedimo ir ap

skritai pinigų politikos klausimų tyrinėjimo. Jie, manau, jau
yra pakankamai gerai aptarti pastaruoju metu pasirodžiusiose
knygose ar išstudijuoti specialiuose straipsniuose. Kartu tik
slinga pabrėžti, kad monografijoje vengta pateikti kuo daugiau
bendriausių ekonominės teorijos postulatų, kurių ir taip galima
pasiskaityti pastaruoju metu gausiai išėjusiuose mikro- ir
makroekonomikos vadovėliuose.
Aiškiai ir vienareikšmiškai atsakyti į visus monografi
joje iškeltus klausimus, kaip matysime vėliau, galbūt nepa-

vyko, nors ir buvo mėginama kuo objektyviau, vengiant kraš
tutinių vertinimų, pateikti aprašomus ir nagrinėjamus faktus,
įvykius bei teiginius. Kai kurie autoriaus formuluojami teigi
niai ir samprotavimai, pagrįsti naujais faktais, gali kartais ne
atitikti oficialios, pripažintos ir įteisintos šiuolaikinės banki
ninkystės raidos apskritai bei komercinių bankų veiklos konk
rečiai vertinimo versijos. Todėl Šia prasme darbas išlieka ir
poleminio pobūdžio.
Šiuo darbu autorius nepretenduoja į galutinius ir negin

čijamus teorinius apibendrinimus visais monografijoje kelia
mais klausimais. Tema plati ir diskutuotina, atverianti galimy
bes kitiems autoriams ateityje tyrinėti jos skirtingus aspektus,

galbūt taikyti kitus medžiagos rinkimo bei dėstymo būdus.
Nuomonių įvairovė tik padėtų geriau atskleisti Lietuvos šiuo
laikinės bankininkystės raidą ir jos tendencijas, rezultatus, taip
pat išsamiau apibūdinti to laikotarpio problemas ir jų spren
dimo pagrįstumą.
Tačiau tikimasi, kad atliktas darbas leis pagilinti žinias
apie Lietuvos šiuolaikinę bankininkystę, iškelti naujų ir konk
rečių klausimų, į kuriuos Lietuvos šiuolaikinis finansų moks
las dėl minėtų priežasčių iki šiol dar neatsakė. Be to, šis darbas

turėtų užpildyti šiuolaikinę bankininkystę, komercinių bankų
raidą nagrinėjančių darbų spragą.
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1. ŠIUOLAIKINĖS BANKŲ SISTEMOS KŪRIMOSI
IŠTAKOS (1988-1989 m.)

1.1. Politinė padėtis Lietuvoje tautinio atgimimo metais
Kiekviena visuomeninė sistema turi jai būdingą ekono
minę ir socialinę struktūrą. Tačiau pati sistema nestovi vietoje,
ji visą laiką lėčiau ar greičiau keičiasi.
Praėjus geram dešimtmečiui po nepriklausomybės atkū
rimo daug kas pradeda užsimiršti arba idealizuojama. Atrodo,
kad Lietuvos siekis tapti savarankiška valstybe atsirado sa
vaime ir buvo vien lietuvių, iškentėjusių 50-u'es okupacijos ir
aneksijos metų, nusiteikimo ar neprarasto kovingumo nuopel
nas.
Iš tiesų kelias į savarankiškumą nebuvo toks paprastas.

Šiam keliui lemiamos įtakos turėjo ir naujai susiklosčiusi geo
politinė situacija.
Tarptautinių santykių raida XX a. devintojo dešimtme

čio antrojoje pusėje prasidėjo dinamiškais VRE geopolitiniais
bei geoekonominiais pokyčiais. Komunistinės sistemos
pertvarkos idėja sudarė palankias sąlygas tuometinių socialis
tinių šalių siekiams išsivaduoti iš ekonominės ir politinės
TSRS priklausomybės. Šie procesai paskatino ir sąjungines
respublikas siekti didesnio savarankiškumo.
Palanki tuo metu buvo ir geopolitinė padėtis. Vienas
žymiausių po Antrojo pasaulinio karo įvykių, suteikęs postūmį
komunistinės sistemos žlugimui ir būsimajai Europos integra
cijai, buvo 1989 m. lapkričio 9 d. Berlyno sienos griuvimas ir
1990 m. Vokietijos susivienijimas. Yra pagrindo teigti, kad ir

išorinis veiksnys, kuriuo laikytina Vakarų valstybių politika
Baltijos šalių atžvilgiu, buvo pakankamai palanki.
Tarybų Sąjungoje prasidėjus pertvarkos procesams, lie
tuvių tautai taip pat susiklostė palankios sąlygos siekti nepri
klausomybės ir ją atkurti. Plėtojantis įvykiams nepriklausomy
bės link, pertvarkos idėja tapo lemiančioji. Iš pradžių buvo

kalbama apie tikrąjį federalizmą, konfederaciją TSRS sudė-
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tyje. įsisiūbavus masiniam nacionaliniam politiniam judėjimui,
pradėtas kelti nepriklausomybės klausimas.
Pertvarkos politiką aktyviai rėmė Lietuvos intelektualai.

Pagrindinė Lietuvos tautinio atgimimo jėga tapo tarybiniais
metais išaugusi ir susiformavusi nacionalinės inteligentijos
karta, be kurios aktyvaus dalyvavimo tautinis išsivadavimas
buvo neįmanomas. 1988 m. birželio 3 d. Mokslų akademijoje
susirinkę inteligentai įkūrė iniciatyvinę Lietuvos Persitvar

kymo Sąjūdžio (LPS) grupę. Sąjūdis pamažu tapo masišku ju
dėjimu ir organizacija. 1988 m. vyko masiniai mitingai Vil
niaus Katedros aikštėje ir Vingio parke, žmonės mielai klau

sėsi Sąjūdžio aktyvistų ir Lietuvos komunistų partijos (LKP)
vadovų kalbų. Po rugsėjo 28 d. incidento buvo priverstas pa
likti pirmojo LKP CK sekretoriaus postą R. Songaila. Pir
muoju sekretoriumi buvo išrinktas A. Brazauskas. Visiškai
neteko galios Maskvos atstovas - antrasis sekretorius N. Mitkinas. 1988 m. spalio 7 d. Gedimino bokšte iškelta senoji
trispalvė nepriklausomos Lietuvos vėliava padarė didžiulį
įspūdį Lietuvos žmonėms — tai buvo pirmasis realių permainų
ženklas.
1988 m. spalio 22-23 d. įvyko I LPS suvažiavimas.
Jame buvo daug kalbama apie dorovinį žmonių nuosmukį,
savarankišką Lietuvos ūkio tvarkymą, būtinumą įvertinti sta
lininės politikos nusikaltimus ir kt. Suvažiavimo priimtoje
Sąjūdžio programoje buvo įrašytas Lietuvos suvereniteto
siekis, o „Lietuvos TSR santykiai su kitomis Tarybų Sąjungos
respublikomis turi būti grindžiami lenininiais federalizmo
principais, politiniais ir teisiniais tautų lygiateisiškumo ir ap
sisprendimo principais, visuotinai pripažintomis tarptautinės
teisės normomis"\\, p. 204].
Vis radikalesni sprendimai priimami ir Lietuvos TSR

AT. 1988 m. lapkričio 18 d. Lietuvos TSR AT posėdyje jau
kalbėta apie Lietuvos įstatymų viršenybę ir siūlyta vykdyti tik
tuos TSRS įstatymus, kurie neprieštarauja Lietuvos TSR
Konstitucijai. Reikia pažymėti, kad tokią pataisą jau buvo

priėmusi Estijos TSR AT. Posėdyje kalbėjęs LPS pirmininkas
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V. Landsbergis pabrėžė, jog ,^avo tikrą reikšmę turi atgauti
leninininė Tarybų Sąjungos sąvoka. Sąjunga - tai ne prijungta
ir ne pajungta, o būtent sąjunga" [2, p. 238].
Pirmieji rezultatai, įgyvendinant pertvarkos iškeltus
uždavinius, buvo apibendrinti 1988 m. birželio 28 d. vykusioje

TSKP XIX sąjunginėje partinėje konferencijoje. Joje dalyvavo
gausi Lietuvos partinė delegacija, iškilmingai su priesakais

LPS išlydėta iš Katedros aikštės. Šioje partinėje konferenci
joje reikšdama Lietuvos visuomenės nuomonę, delegacija pa
sisakė už respublikos ūkiskaitos idėją. Konferencijos re

zoliucijoje dėl tarpnacionalinių santykių dar buvo pabrėžtas
būtinumas plėtoti ir stiprinti tarybinę federaciją remiantis de
mokratiniais principais, kartu plečiant sąjunginių respublikų
teises ir savarankiškumą. Šios idėjos rado itin platų atgarsį Es
tijoje, Lietuvoje ir Latvijoje.

1989 metus galima laikyti drąsių politinių siūlymų,
sprendimų ir ryžtingų tautos veiksmų laiko tarpsniu. Vietoj
„suvereniteto" pamažu įsitvirtina „nepriklausomybės" sąvoka.
Įteisinami tautiniai simboliai: himnas, vėliava, valstybinė lie
tuvių kalba. IŠ Lietuvos TSR Konstitucijos išbraukiamas 6 str.
apie vadovaujantį komunistų partijos vaidmenį; valdančiosios
partijos sprendimas atsisakyti vyraujančios padėties visuome
nėje taip pat parodė, kad ji nebepretenduoja būti vienvaldė.
1989 m. atsikūrusios Socialdemokratų, Demokratų, Krikš
čionių demokratų, Tautininkų partijos, susikūrusi Lietuvos
žaliųjų partija formavo visiškai naują politinių jėgų struktūrą.
Tačiau pagrindinės kuriančios jėgos tuo metu neabejotinai
buvo dvi: Sąjūdis ir LKP. Atgimstanti visuomenė tada dar
neignoravo Lietuvos TSR AT ir LKP tautinės politikos vaisių,
kurie Lietuvai tarybiniais metais buvo ne vien žalingi.
Kitaip, negu XX a. pradžioje, šį kartą lietuvių tauta,
kaip latviai ir estai, nebuvo vien pasyvi susiklosčiusių aplin

kybių ir geopolitikos įrankis. Baltijos šalių atgimimo iniciato
rių veiksmai spartino komunizmo nykimą Tarybų Sąjungoje.

1989 m. gegužės 14 d. Taline vykusioje trijų tautų išsiva
davimo atstovų Baltijos Asamblėjoje buvo priimta Baltijos

tautų teisių deklaracija, kurioje pabrėžta, kad tautos sieks su
vereniteto, kuris bus nuspręstas laisvai ir politiškai. 1989 m.

rugpjūčio 23 d. Baltijos kelias baigė formuoti trijų tautų
vienybę ir siekį.

1989 m. kovo 26 d. vyko rinkimai į TSRS liaudies
deputatų suvažiavimą. Sąjūdžio bloko remiami kandidatai
laimėjo daugumą Lietuvai skirtų vietų. Lietuva, nors dar liko
tarybinė respublika, vis labiau tolo nuo Maskvos. Tačiau tada
nebuvo drįstama ištarti žodžio „nepriklausomybė" ir atvirai
pareikšti apie pasitraukimą iš TSRS. Tai suprantama. Nors
laisvėjimas buvo spartus, vis dėlto ir politikams, ir visuomenei

reikėjo laiko priprasti prie naujų idėjų, galimybių, rizikos
nepaklusti Maskvai.
TSRS Liaudies deputatų I ir II suvažiavimuose Lietuvos
atstovai drąsiai gynė tautos interesus. Spaudžiant Baltijos šalių
visuomenei ir jų atstovams, prabilta apie 1939 m. RibentropoMolotovo slaptuosius protokolus. II TSRS Liaudies deputatų
suvažiavimas 1989 m. gruodžio 24 d. priėmė nutarimą „Dėl

Tarybų Sąjungos ir Vokietijos 1939 metų nepuolimo sutarties
politinio ir teisinio įvertinimo". Nutarime sakoma, jog „su
važiavimas pripažįsta slaptuosius protokolus teisiškai nepa
grįstus ir negaliojančiais nuo jų pasirašymo momento".

Tačiau TSRS vadovybė nebuvo pasirengusi oficialiai pri
pažinti Baltijos šalių neteisėto buvimo sąjunginėje valstybėje.
Nutarime teigiama, jog „ TSRS Liaudies deputatų suvažiavimas
vadovaujasi tuo, kad sudėtingos ir prieštaringos praeities
įsisisąmoninimas yra dalis pertvarkos proceso, kuris turi
užtikrinti kiekvienai Tarybų Sąjungos tautai galimyb^ laisvai
ir lygiateisiškai vystytis vientiso, savitarpiškai priklausomo
pasaulio ir didėjančio savitarpio supratimo sąlygomis11 [3].
1989 m. gruodžio 21-22 d. XX Lietuvos komunistų
partijos suvažiavime buvo nuspręsta paskelbti LKP sava

rankiška politine partija. Įvykęs nacionalinės LKP atsiskyri
mas nuo TSKP tapo paskutiniu kelio į nepriklausomybę pos
tūmiu. Gruodžio 25-26 d. Maskvoje sušauktas TSKP CK ple
numas visus suvažiavimo priimtus sprendimus paskelbė

neteisėtais. Nors savarankiškai LKP minėto plenumo nutari
mai faktiškai nebeturėjo galios, tačiau ir jos vadovai, ir nariai
bei dauguma Lietuvos žmonių, tuo metu nuoširdžiai palai
kiusių partijos atsiskyrimą, išgyveno nerimo ir įtampos dienas.
M.Gorbačiovo vizitas į Lietuvą 1990m. sausio 1113 d. parodė Maskvai, kad sugrąžinti Lietuvą prie senosios

sąjunginių respublikų federacijos jau nepasiseks. Susitikimų su
žmonėmis metu į klausimą, ar tikrai Lietuva nori atsiskirti nuo
Sąjungos, buvo atsakyta „taip". Išvykdamas iš Vilniaus
M. Gorbačiovas jau nebekalbėjo apie monolitinę sąjungą ir

prabilo apie išėjimo iš TSRS mechanizmą. Tai buvo diplo
matinis traukimasis, - ieškota būdų kaip galima atitolinti ir ap
sunkinti Lietuvos pasitraukimą iš Tarybų Sąjungos.
Šis evoliucinis kelias baigėsi senosios Lietuvos TSR AT
priimtu 1990 m. vasario 7 d. Aktu dėl Lietuvos TSR anulia
vimo, neteisėto Lietuvos įkorporavimo 1940 m. į TSRS sudėtį.
AT nusprendė, jog „Lietuvos liaudies seimo 1940 metų liepos
21 dienos Lietuvos įstojimo į TSRS deklaracija, kaip
neišreiškusi lietuvių tautos valios, yra neteisėta ir negalio
janti", kad „TSRS 1940 metų rugpjūčio 3 dienos įstatymas
,JDėl Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos priėmimo į
Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungą", grindžiamas Lietu
vos liaudies seimo 1940 metų liepos 21 dienos deklaracija, yra
neteisėtas ir Lietuvos juridiškai nesaisto"[4]. AT pasiūlė
Tarybų Sąjungos vadovybei pradėti derybas dėl Lietuvos val
stybės nepriklausomybės atkūrimo. Faktiškai šiais sprendimais
buvo atkurtas Lietuvos valstybingumas. Taigi dalis ir Są

jūdžio, ir LKP programinių tikslų buvo įgyvendinti dar iki
rinkimų į naująją AT.
Tarybinis laikotarpis atnešė tautai ne tik fizinių, bet ir
politinių netekčių. Tuo metu didžiajai tautos daliai svarbiausia
buvo viena nuostata: išlikti lietuviu. Nors jis nepaprastai su

komplikavo prasidėjusį tautinį atgimimą, vis dėlto pagrindine
tautinio atgimimo jėga tapo pokario metais išaugusi inteli
gentijos karta. LPS savo rinkimų programoje numatė, jog ar
timiausiu metu būtina parlamentiniu konstituciniu keliu panai-
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kinti Lietuvos aneksiją ir paskelbti Lietuvos valstybės atkū
rimo Aktą. LKP tuo metu dar pasisakė už humanistinį
socializmą. Rinkimuose į naują AT, vykusiuose 1990 m. va
sario 24 d., ir papildomuose rinkimų etapuose (kovo 4, 7, 8 ir

10 d.) rinkėjų balsai ištisai buvo atiduoti Sąjūdžio deleguo
tiems ar remiamiems kandidatams, kurių dauguma savo
pažiūromis orientavosi į tarpukario Lietuvos idealus.

Taip pertvarkos ir tautinio atgimimo 1988-1989 metais
buvo subrandintos visos reikiamos politinės sąlygos skelbti
Lietuvos valstybės atkūrimą.

1.2. Tarybinės ekonomikos ir bankų sistemos pokyčiai
pertvarkos metais
Kaip rodo atlikta literatūros ir šaltinių analizė, XX a.

devintąjį dešimtmetį pradėjo intensyviai irti tarybinė planinė
ūkio sistema. Ši sistema iŠ karto nebuvo sugriauta, tačiau ją
pamažu žlugdė esminis tarybinės ūkio sistemos principas, lė
męs labai neveiksmingą materialinių, finansinių ir darbo iš
teklių naudojimą. Tarybinis planinis komandinis ūkis galėjo
egzistuoti ir egzistavo tik tol, kol užteko pigių žaliavų išteklių

[5; 6; 7; 8]. Tai pripažino ir užsienio šalių mokslininkai [9],
kurie teigė, kad, išsekus lengvai išgaunamų gamtos išteklių
šaltiniams ir sumažėjus jų kainoms pasaulio rinkose, didėjo
gyvenimo lygio skirtumai tarp planinės ir rinkos ekonomikos
šalių. Ateityje Tarybų Sąjungos, o kartu ir Lietuvos, laukė ne
išvengiama ekonomikos krizė.

Tarybų Sąjungoje iki prasidėjusios pertvarkos buvo
vykdoma iracionali ekonominė politika, pagal kurią buvo nu

statomi labai dideli gamybos priemonių ir santykinai maži
vartojimo prekių gamybos tempai. Mažai gaminant vartojimo
prekių nebuvo patenkinami žmonių poreikiai, juos nustelbė
staklių, raketų, lėktuvų ir kitų sunkiosios pramonės šakų ga
myba. Savo ruožtu dėl vartojimo prekių trūkumo taupomo-
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šiose sąskaitose kaupėsi milijardai rublių. Pradėjo smukti ga
myba. Ekonomikos būklė pasiekė kritinę ribą.
Tai suprantama, juo labiau, kad planinės komandinės
ekonomikos sąlygomis įmonių vadovams labiau rūpėjo: kur ir

kaip daugiau gauti materialinių išteklių; kaip sukaupti jų atsar
gas; kaip gauti mažesnes gamybos užduotis ir didesnį darbo

užmokesčio fondą; kaip laiduoti investicijoms skirtų lėšų pa
naudojimą („įsisavinimą"); kaip patvirtinti didesnę kainą ir
ypač didesnius išteklių normatyvus ir pan. Kita vertus, įmonių
vadovams buvo nežinomos produkcijos pardavimo problemos
ar įmonės bankroto grėsmė. Nekildavo konkurencijos prob
lemų. Iš esmės nereikėjo rūpintis dėl to, kaip gerinti produk
cijos kokybę, atnaujinti asortimentą, reklamuoti produkciją.

Nedaug ką tedomino ir produkcijos ar išteklių kainų svyravi
mai, bankų teikiamų paskolų palūkanos.
TSRS ekonominę raidą pažangos keliu stabdė komu
nistų partijos aukščiausiojo ešelono struktūros, turėjusios neri
botą valdžią ir kūrusios voliuntaristines direktyvas visiems
centralizuoto planavimo sistemos subjektams, kontroliavusios
jų veiklą, vertinusios veiklos rezultatus. Po L. Brežnevo mir
ties (1982 m.) Tarybų Sąjungoje vis smarkiau reiškėsi visuo
tinė ekonomikos krizė. Jo įpėdiniams J. Andropovui ir
K. Černenkai labiau rūpėjo būti valdžioje, o ne daryti ryžtingas
reformas. Devintojo dešimtmečio pabaigoje įsibėgėjo tarybi
nės planinės ūkio sistemos irimo procesas. Senoji administra
cinė sistema, kuri rėmėsi centralizuotu planavimu ir centrali
zuotais ištekliais, beje, labai pigiais energetiniais ištekliais,
galutinai išsisėmė. Centrinė komunistų partijos vadovybė,
TSRS aukščiausios valdžios struktūros matė neišvengiamą
valstybės ekonominę krizę, kurios mastas kėlė realią grėsmę
totalitarinės valstybės pamatams.
TSRS komunistinei sistemai patekus į aklavietę, prie
TSKP vairo 1985 m. stojo M. Gorbačiovas, kuris, bandydamas

ieškoti išeities iš susidariusios kritinės padėties ir pasiduoda
mas visuomenės spaudimui, buvo priverstas įgyvendinti keletą
reformų. Problemos sprendimo paieškos suformulavo „pert-
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varkos" („perestroikos") idėją, jos tikslus, priemones. Buvo
paskelbta, kad pertvarkos tikslas - demokratizuoti visuomenę,
skatinti viešumą, vietinę iniciatyvą, nustatyti veiksmingus
ekonominius svertus ir jais reguliuoti ekonominį gyvenimą

[10]. Partija ne lik skelbė viso šalies gyvenimo pertvarkymo,
atsinaujinimo programą, apimančią ekonominę, socialinę,
politinę bei kitas gyvenimo sritis, bet ir bandė, nors ir ne visur,

sėkmingai ją įgyvendinti. Šalies viduje naująsias idėjas parėmė
visi tie, kurie suprato politikos, ekonomikos, tarptautinių san

tykių pertvarkos būtinybę. Tarybų Sąjungos naująją politiką
palaikė įtakingos pasaulio valstybės, nes jos buvo suintere

suotos TSRS demokratėjimu ir ypač abipusiu masinio nai
kinimo ginklų apribojimu.
Naivu būtų manyti, jog M. Gorbačiovas planavo
suardyti to meto socialistinių valstybių sandraugą ir pačią
Tarybų Sąjungą. Suvokdamas reformų būtinumą, jis siekė
išsaugoti turimą valdžią ir sąjunginę valstybę. Tačiau pert
varka išaugo iš savo pradinių ribų ir galiausiai paskatino pa
čios sistemos žlugimą.
Ekonomikos, finansų pertvarkymo naujos koncepcijos

pradžią davė TSKP CK 1985 m. balandžio plenumas, partijos
XXVII suvažiavimas (1986 m.), o iš esmės ją pagrindė
1987 m. birželio 25-26 d. TSKP CK plenumas, svarstęs klau
simą „Partijos uždaviniai iš pagrindų pertvarkyti ekonomikos
valdymą*' bei patvirtinęs „Ekonomikos valdymo esminio pert
varkymo pagrindines nuostatas". Minėti dokumentai apnuogi
no iškreiptą šalies ekonomikos vaizdą, konstatavo krizinę
būklę, nustatė kai kurias jos priežastis ir suformulavo plataus
masto eksperimentus įvairiose liaudies ūkio šakose. Kartu
buvo numatyta pertvarkyti ekonomikos valdymą ir visas jo
grandis - nuo įmonės iki TSRS Ministrų Tarybos - bei visas
ūkio mechanizmo sritis: planavimą, ekonominio skatinimo,
organizacinės valdymo struktūros sistemą. Ekonomikos val
dymo esminio pertvarkymo tikslas - pereiti visais lygiais nuo

prioritetinių administracinių prie prioritetinių ekonominių va
dovavimo metodų. Buvo numatyta kiekviename gamybiniame

kolektyve (įmonėje, kolūkyje, tarybiniame ūkyje) numatyti
konkrečią programą pažangiems valdymo metodams, visiškai
ūkiskaitai ir finansavimui įdiegti.
Prie prasidėjusios tarybinės ekonomikos sistemos irimo
tam tikra prasme prisidėjo ir šalies bankai. Tarybinėje ekono
mikoje įsigalint pertvarkos idėjoms, jos sudedamąja dalimi tu
rėjo tapti finansų ir bankų sistemos reforma, nes tuo laikotar
piu šalyje susikūrusi finansų sistema, tvarkoma administraci
niais metodais, neskatino veiksmingai ūkininkauti. Paskolos
dažniausiai buvo naudojamos susivienijimų, įmonių ir organi

zacijų, kurios nevykdė planinių užduočių ir dirbo neūkiškai,
nuostoliams atlyginti ir finansinės veiklos trūkumams paša
linti. Radikalios finansų ir kredito sistemos reformos sėkmę tu
rėjo nulemti tai, kaip greitai finansų ir kredito institucijos ga
lėjo atsisakyti ekstensyvaus ūkininkavimo pakraipos.
Todėl neatsitiktinai finansų, bankininkystės pertvarkos
klausimams nemažai dėmesio buvo skiriama minėtame parti
jos suvažiavime ir pertvarkos metais vykusiuose CK plenu
muose. Šiuo klausimu TSRS MT pirmininkas N. Ryžkovas
TSKP XXVII suvažiavime konstatavo: ,Mes laukiame, kad
drąsiai ir ryžtingai imtų veikti TSRS finansų ministerija. Fi
nansų vaidmuo ūkiniame gyvenime, kova dėl ekonomikos
efektyvumo didinimo pastaraisiais metais susilpnėjo. Negana
to, kai kuriais atvejais finansų ir kredito mechanizmas stabdo
pažangius pakitimus. Čia reikalingos esminės permainos, kad
jis būtų orientuotas stiprinti antisąnaudinį gamybos plėto
jimą" [10, p. 252]. Suvažiavime taip pat buvo padaryta išvada,
kad kreditas neteko savo esmės - grąžintinumo, jis neskatina
taupiai naudoti lėšų, o finansų institucijos ir bankai nedaro
veiksmingo poveikio visuomeninei gamybai. Šios idėjos pert
varkos metais konkreti išraiška - Sąjunginės vyriausybės
priimti atitinkami nutarimai.
Minėtuose nutarimuose buvo nustatyti finansų mecha
nizmo pertvarkymo, finansinių įstaigų vaidmens didinimo,
bankų sistemos tobulinimo ir jų poveikio ekonomikos veiks
mingumui didinti uždaviniai. Finansų ir bankų įstaigoms taip
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pat buvo iškelti kokybiškai nauji uždaviniai - formuoti finan

sinius išteklius, didinti kredito vaidmenį ir gerinti pinigų cir
kuliaciją [11, p. 3].
Tarybų Sąjungos bankų sistemos pertvarka prasidėjo

1987 m. liepos 17 d. priėmus TSKP CK ir TSRS MT nutarimą
„Tobulinti bankų sistemą šalyje ir stiprinti jų poveikį
ekonomikos efektyvumo didinimui" [12]. Vadovaujantis šiuo

nutarimu Tarybų Sąjungoje turėjo būti sukurta 2 lygių bankų
sistema, kuri veikė daugelyje pasaulio valstybių. Pirmas ly
gis- centrinis (emisinis) bankas, kurio funkcijas turėjo atlikti
TSRS valstybinis bankas. Antras bankų lygis - 5 vadinamieji
specializuoti bankai: TSRS agropramoninis, TSRS pramonės
ir statybos, TSRS butų, komunalinio ūkio ir socialinio vys
tymo, TSRS darbo santaupų ir gyventojų kreditavimo ir TSRS
ekonominių ryšių su užsieniu bankai. Buvo numatyta likvi
duoti TSRS statybos ir TSRS užsienio prekybos bankus, Vy
riausiąją taupomųjų kasų valdybą.
Oficialūs šaltiniai teigė, kad ši bankų reforma sudarys
sąlygas tobulinti tarybinę bankininkystę, pagerins bankų san
tykius su daugiau savarankiškumo įgyjančiomis įmonėmis ir
organizacijomis. Taip pat buvo manoma, kad ji sustiprins kre
dito mechanizmo poveikį visuomeninės gamybos veiksmin
gumui, leis išplėtoti bankų teikiamas paslaugas, pagerins kre
dito įstaigų darbo stilių ir metodus.
Bankų reformą turėjo spartinti ir 1989 m. kovo 31 d.

TSRS MT priimtas nutarimas „Dėl TSRS valstybinių speciali
zuotų bankų pervedimo dirbti visiškos ūkiskaitos ir finansavi
mosi sąlygomis" [13]. Nutarime, be kitų klausimų, buvo nu
matyta padidinti ūkinės sutarties, kaip pagrindinio dokumento,
lemiančio šalių tarpusavio įsipareigojimus ir ekonominę atsa
komybę, vaidmenį. Minėtas norminis dokumentas turėjo pa
skatinti sukurti iš esmės naują tarybinių bankų veiklos mecha
nizmą, pritaikytą darbui pertvarkos sąlygomis. Šio nutarimo

didžiausias privalumas buvo tai, kad bankai įgijo savarankiškų
kredito įstaigų statusą, galimybę dirbti pagal sutartis su atitin
kamomis įmonėmis, organizacijomis, tapo lygiateisiais jų ūki-
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niais partneriais. Atsiradus naujai norminei bazei, dabar daug
kas priklausė nuo kiekvieno banko kolektyvo, naujų darbo
formų paieškų, kurios leistų veiksmingiau panaudoti kredito
išteklius. Tačiau esant komandinei administracinei sistemai tai
nebuvo paprasta įgyvendinti. Daugelis nežinojo nuo ko pra
dėti, aiškiai stokota patirties.
Tyrimų analizė leidžia daryti išvadą, kad pertvarkos
metais atsiradusi ūkiskaita bankuose buvo objektyvi to meto

TSRS ekonominės raidos būtinybė, siekiant išeiti iš ekonomi
nės stagnacijos. Ūkiskaitinės banko įstaigos jau galėjo teikti
paskolas įmonėms, organizacijoms, kooperatyvams iš vietoje
sukauptų kredito išteklių. Laisvus kredito išteklius jau buvo
galima už atitinkamą mokestį perduoti kitiems bankams. Tokia
pat tvarka šių išteklių buvo galima pasiskolinti. Besimezgą
nauji ūkiniai ir komerciniai ryšiai tarp bankų tapo konstrukty

vūs, nes kredito išteklių, ypač ilgalaikių, paskutiniais tarybi
niais metais nuolat trūko. Ypač tai buvo jaučiama kooperatinių
gyvenamųjų namų statyboje, nes piliečiai, įstoję į kooperatyvą,
iš karto už butą sumokėdavo tik 30 proc. jo vertės. Likusiai
sumai buvo išduodama ilgalaikė paskola.
Atsirado naujos bankų su įmonėmis sudaromų kredita
vimo sutarčių formos finansinėms operacijoms atlikti. Pavyz
džiui, bankas už tam tikrą mokestį iš produkcijos siuntėjo
„pirko" mokėjimo dokumentus. Lėšos už išsiųstą produkciją
buvo įskaitomos į siuntėjo sąskaitą dokumentų bankui patei
kimo dieną, pirkėjui apmokėjus, bankas dengdavo savo išlai
das. Pinigų apyvartumas įmonėje dėl to pagreitėjo maždaug
10-12 dienų. Įmonės, organizacijos turėjo teisę savo nuožiūra
pasirinku jas aptarnaujantį banką. Taip pat nebuvo sudaromos

kliūtys klientui pereiti iš vieno banko į kitą. Prieš priimant
nutarimą bankai finansines paslaugas vieni kitiems teikdavo
nemokamai. Dabar jiems buvo suteikta teisė nustatyti konkretų
mokestį už papildomai teikiamas paslaugas, neįeinančias į tie
siogines pareigas. Minėtu nutarimu taip pat nustatyta, kad
klausimą dėl paskolos suteikimo tikslingumo sprendžia ūkis
kaitinė banko įstaiga atsižvelgdama į tai, kaip savo įsipareigo-
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jimus vykdė įmonės, organizacijos ar kooperatyvai. Valsty
biniai specializuoti bankai taip pat turėjo teisę nustatyti tam

tikrų dydžių paskolų palūkanų normą atsižvelgdami į paskolos
grąžinimo terminą. Taip pat buvo galima taikyti lengvatines
palūkanų normas, pirmiausia už paskolą, suteikiamą ben
dra valstybinėms programoms įgyvendinti.
Pertvarkos metais priimtas TSRS įstatymas „Dėl valsty

binės įmonės (susivienijimo)" suteikė įmonėms teis^ užmegzti
tiesioginius ryšius su partneriais užsienyje [14]. Anksčiau to

kias finansines operacijas turėjo teisę atlikti tik TSRS ekono
minių ryšių su užsieniu banko įstaigos. Apskritai nuveiktas
darbas įgyvendinant pertvarkos uždavinius finansų sistemos,

taip pat ir bankų srityje buvo apibendrintas 1988 m. birželį vy
kusioje TSKP XIX partinėje konferencijoje, paskui partijos
plenume (1988 ra liepos 29 d.) [15; 16].
Pertvarkos pabaigoje (jau Lietuvai paskelbus nepriklau
somybėj dar kartą buvo bandoma demokratizuoti TSRS bankų
valdymą. Kaip nurodo Z. Žilevičius, to meto TSRS valstybinio

banko Respublikinio banko valdytojas, 1990 m. rugpjūčio 6 d.
TSRS valstybinio banko valdybos išplėstiniame posėdyje
(dalyvaujant šio banko respublikinių padalinių vadovams), be
kitų klausimų, buvo svarstomas „Pinigų cirkuliacijos ir banko
reikalų tvarkymo naujos sąjunginės sutarties sąlygomis kon
cepcijos projektas" [17, p. 11]. Šiame dokumente buvo numa
tytos priemonės išsaugoti esamą pinigų-kredito sistemą suda
rant pagrindinės jos grandies — valstybinio banko - valdymo
demokratizavimo regimybę. Nutarimo projekte pasiūlyta suda

ryti TSRS valstybinio banko Tarybą, į kurios sudėtį, be TSRS
valstybinio banko valdybos pirmininko ir jo pavaduotojų, įeitų
ir Valstybinio banko respublikinių bankų vadovai. Tačiau visa
tai teliko tik projektuose.
Pertvarkos metais Tarybų Sąjungos ekonomikai vis dar

buvo būdingas unitarizmas ir komandiniai administraciniai
valdymo metodai. Bankininkystė, kaip ir kitos ūkininkavimo
sritys, buvo šio didelio sektoriaus sudedamoji dalis. Todėl
pertvarkos laikotarpio TSRS bankų organizacinė struktūra ir jų

veikla daugeliu atvejų neatitiko šios srities pasaulinės prakti

kos reikalavimų. Administraciniais metodais tvarkoma bankų
sistema ir toliau liko deformuota, tenkinanti žinybinius interesus.Tai netruko patvirtinti praktika, nors būta ir teigiamų pos
linkių.

1.3. Bankininkystės būklė Lietuvoje pertvarkos metais
Okupuota, vėliau aneksuota ir integruota į Tarybų Są
jungos sudėtį Lietuva negalėjo vykdyti savarankiškos finansų,

o juo labiau pinigų politikos. Lietuvos bankai privalėjo vado
vautis bendromis visiems Tarybų Sąjungos respublikų, regionų
bankams nustatytomis taisyklėmis. Kredito ištekliai bankams
buvo skirstomi centralizuotai ir naudojami tik pagal tikslinę
paskirtį: centralizuotai nustatytiems investicijų projektams

vykdyti bei trumpalaikiam įmonių kreditavimui. Išimtinė pi
nigų ir kredito politikos teisė priklausė TSRS valstybiniam
bankui. Visi respublikoje veikiantys bankai naudojosi tik Ta
rybų Sąjungos pinigais - rubliais, išskyrus Lietuvos TSR vei
kiantį TSRS ekonominių ryšių su užsieniu banko filialą. Jam
priklausė monopolinė teisė tvarkyti atsiskaitymus su užsienio
šalių subjektais.

Iki pertvarkos Lietuvoje egzistavo tik TSRS valstybi
niam ir TSRS statybos bankams pavaldžios respublikinės
bankų įstaigos. Buvo dar nedidelis TSRS užsienio prekybos
banko skyrius ir Valstybiniam bankui pavaldi Taupomųjų kasų
valdyba su taupomųjų kasų tinklu. Valstybinis ir Statybos
bankai tarp savęs nekonkuravo. Jie turėjo monopolinę teisę į
jiems priskirtą klientūrą ir vienas kitam buvo nepavaldūs.
Lietuvos ūkinė infrastruktūra, integruota į TSRS finansų
sistemą, gaudavo dalį reikiamų centralizuotiems investicijų
projektams vykdyti kredito išteklių per šios sistemos regioni
nius bankų filialus.

Po bankų reorganizacijos, vykdant TSKP CK ir TSRS
MT 1987 m liepos 17 d. nutarimą „Tobulinti bankų sistemą

šalyje ir stiprinti jų poveikį ekonomikos efektyvumo didini
mui", buvo įsteigti (reorganizuoti) šakiniai respublikiniai ban
kai: Pramonės ir statybos, Agropramoninis, Butų, komunalinio
ūkio ir socialinio vystymo, Darbo santaupų ir gyventojų kre
ditavimo ir Ekonominių ryšių su užsienio šalimis skyrius.

Taigi, įskaitant ir Valstybinį banką, atsirado 6 respublikiniai
bankai su didesniu ar mažesniu valdymo aparatu ir pavaldžiais
skyriais. Miestuose ir rajonuose sparčiai steigėsi ir tarp savęs
konkuravo nauji šakinių bankų skyriai. Šį procesą stebintiems

mokslininkams ir praktikams vėl kilo klausimas, ar tikslinga
beveik kiekviename mieste turėti įmones ir organizacijas ap
tarnaujančius tris bankus: Agropramoninį, Pramonės ir staty
bos, Socialinį. Tuo laikotarpiu Lietuvoje įvykdytas esančių
bankų struktūros pertvarkymas vėliau ženkliai palengvino na
cionalinės bankų sistemos kūrimą.
Reorganizavus

Tarybų

Sąjungos

bankų

sistemą,

1987m. spalio mėn. Lietuvos taupomosios kasos tapo TSRS
darbo santaupų ir gyventojų kreditavimo banko Lietuvos res

publikiniu banku, kuriam iš TSRS valstybinio bei TSRS pra
monės ir statybos bankų Lietuvos respublikinių padalinių buvo
perduotos gyventojų kreditavimo funkcijos. Bankas steigė sky
rius, filialus ir agentūras gyventojams patogiose vietose.
1988m. sausio 1 d. TSRS darbo santaupų ir gyventojų kredi
tavimo banko Lietuvos respublikinį banką (valdybos pirmi
ninkas K. Jakutis) sudarė: respublikinis bankas, 51 skyrius,
560 filialų ir 309 agentūros. Banko sistemoje dirbo 2 924 dar
buotojai, iŠ jų 89 šio banko centriniame aparate. Tuo metu
banke buvo 2,5 mln. Lietuvos gyventojų sąskaitų. Banke
esamą respublikos gyventojų indėlių struktūrą rodo 1 lentelės
duomenys. Bankas ėmė dirbti ūkiskaitos sąlygomis, pradėjo
teikti ilgalaikes paskolas gyventojams gyvenamųjų ir sodo
namu statybai bei trumpalaikes - prekėms pirkti [18, p. 56].

1 lentelė

Gyventojų indėlių struktūra LTB 1987-1991 m.

Metai
1987
1988
1989
1990
1991

Iki pareikalavimo
65,0
65,0
67,2
70,1
75,2

Indėliai, %
Terminuotieji
34,8
34,5
32,5
28,6
23,5

Kiti
0,2
0,5
0,3
0,3
0,3

Šaltinis: [18, p. 59].
Nuo 1988 m. pradžios naujomis sąlygomis taip pat pra
dėjo dirbti TSRS pramonės ir statybos banko Lietuvos respub
likinis bankas (valdybos pirmininkas R. Visokavičius), kuris
teikė paskolas pramonės, statybos, transporto ir ryšių įmo
nėms, tiekimo organizacijoms ir vykdė jų atsiskaitymo opera
cijas. 1989 m. banko tinklas ženkliai išsiplėtė. Buvo įsteigti
nauji banko skyriai Kaišiadoryse, N. Akmenėje, Ukmergėje,
Telšiuose, kai kuriuose miestuose pradėjo veikti banko filialai.
Šiam bankui, kaip ir Butų, komunalinio ūkio ir socialinio
vystymo bankui, teko susidurti su Agropramoninio banko va
dovų pasipriešinimu, dėl minėtų bankų naujų filialų, skyrių
steigimo. Agropramoninio banko vadovybė norėjo ir toliau
likti vienintele rajone ir siekė, kad ten veikiančios įmonės pa
sirinktų kaip tik šio banko įstaigą. Tam smarkiai priešinosi
ypač Agropramoninio banko Kaišiadorių, Telšių ir Trakų ra

jonų skyrių darbuotojai.
TSRS pramonės ir statybos banko Lietuvos respubliki
nis bankas pradėjo teikti naujas finansines paslaugas (fakto
ringą ir kt.) ir užmezgė ryšius su užsienio bankais. Buvo ati
darytos korespondentinės sąskaitos Detroito, Manheimo,
Kiolno bankuose. Nemažai padaryta modernizuojant mate
rialinę banko bazę. Naujos banko teikiamos finansinės paslau
gos buvo pripažintos naudingomis. 1989 m. liepos 1 d. į banką
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buvo pritraukta 49,1 mln. rb įmonių ir organizacijų lėšų, o
1990 m. sausio 1 d. jau 68,6 mln. rb. Įmonės pamatė, kad lais
vas lėšas naudinga laikyti šio banko sąskaitose, nes buvo mo
kamos nemažos palūkanos [19, p. 21].
Susikūrus LPS, Pramonės ir statybos bankas sudarė są

lygas, kad jo aptarnaujamos įmonės ir organizacijos galėtų fi
nansiškai remti Sąjūdį. Bankas lėšomis taip pat rėmė tremtinių
ir deportuotų asmenų palaikų perkėlimą ir kt. [20, p. 3].

1988 sausį taip pat pradėjo veikti TSRS butų, komuna
linio ūkio ir socialinio vystymo Lietuvos respublikinis bankas
(valdybos pirmininkė J. Mikulienė), kuris buvo įsteigtas butųkomunalinio ūkio, valstybinės prekybos, buitinio aptarnavimo,
lengvosios ir vietinės pramonės, negamybinės srities, vietinių
tarybų pavaldžiam ūkiui, kooperatyvų ir individualios darbo
veiklos kompleksiniam kreditavimui, ir atsiskaitymams vyk
dyti. Banko skyriai buvo steigiami tik tuose miestuose, ku
riuose gyveno daugiau negu 50tūkst. žmonių. 1989 m. pra

džioje bankas Lietuvoje turėjo 10 skyrių ir 36 įgaliotinių
punktus. Šio banko klientūra gamino apie 26 proc. respublikos
produkcijos, jai priklausė apie 49 proc. mažmeninės prekių
apyvartos.
Jau 1988 m. pabaigoje šis bankas aptarnavo 83 ministe
rijų ir žinybų 3137 įmones bei organizacijas, tuo metu vei

kiančius 327 liaudies vartojamų prekių, buitinio gyventojų
aptarnavimo ir viešojo maitinimo kooperatyvus, apie 3000 gy
venamųjų namų ir garažų statybos kooperatyvų, 9500 profsą
jungos komitetų, kelias dešimtis tūkstančių asmenų, pareišku
sių norą verstis individualia darbo veikla [21, p. 20-21].
Lietuvoje tuo metu taip pat veikė ir TSRS agropramoni
nio banko Lietuvos respublikinis bankas (valdybos pirminin

kas P. Vilūnas), kuris perėmė iš TSRS valstybinio banko Lie
tuvos respublikinio banko kolūkių ir valstybinių ūkių kredita
vimo valdybas ir didžiąją dalį skyrių tinklo. Banko dispozici
joje buvo agropramoninio komplekso įmonių ir vartotojų koo
peracijos organizacijų kreditavimas ir atsiskaitymų operacijų
atlikimas. Šis bankas savo atliekamomis funkcijomis šiek tiek

buvo panašus į tarpukario metais Lietuvoje veikusį Žemės
banką.

Kaip ir anksčiau, Lietuvoje taip pat veikė TSRS valsty
binio banko respublikinis bankas (vadovas Z. Žilevičius) tr

TSRS ekonominių ryšių su užsieniu banko respublikinis sky
rius.
Apskritai, 1988—1989 metai naujai susiformavusiems
respublikiniams specializuotiems bankams buvo sudėtingo ir
atkaklaus darbo metai. Pradėjus dirbti ūkiskaitos pagrindais
tarp jų atsirado konkurencija. Be to, tuo metu vykusi skubota
reorganizacija, daugiausiai vadovauta iš viršaus, labiausiai pa
kenkė iniciatyvesniems specializuotiems bankams, kurie, dar
būdami valstybinėse struktūrose, bandė ieškoti ir įgyti komer

cinės veiklos įgūdžių.
Tolesnis pirmaeilis uždavinys kuriant naujos bankų
sistemos veiklą respublikoje buvo teisės aktų, reglamentuojan
čių bankų steigimą ir plėtrą, kooperacijos kreditavimą, rengi
mas. Pereinamuoju laikotarpiu reikėjo išplėsti bankų skyrių
teises, performuoti juos komerciniam darbui, pradėti griauti
sakiną bankų struktūrą. Likviduoti atskirų bankų monopoliją

buvo galima pradėti leidžiant įmonėms laisvai pasirinkti jas
aptarnaujantį banką. Tam tikslui ir buvo numatyta priimti ati
tinkamą Lietuvos TSR MT nutarimą, tačiau tarybinė respubli
kos vadovybė to nebespėjo padaryti.
Tačiau, ir pertvarkius tarybinę bankų sistemą, pinigų

emisijos ir kredito išteklių paskirstymo respublikiniams filia
lams funkcijos tebepriklausė TSRS valstybiniam ir sąjungi
niams specializuotiems bankams. Pavyzdžiui, Lietuvoje vei
kiantis TSRS ekonominių ryšių su užsieniu banko skyrius ope
racijų su užsienio valiutomis praktiškai nevykdė, o apsiribojo
tik techniniu klientų valiutinių sąskaitų aptarnavimu. Kitų spe
cializuotų bankų bei Lietuvos respublikinio banko veiklos
funkcijos taip pat buvo ribotos. Kita vertus, dėl Lietuvoje
esančių bankų ir TSRS valstybinės bankų sistemos struktūros
tapatumo, vėliau buvo lengviau kurti savą bankų sistemą.
Nepaisant kai kurių neigiamų reiškinių, pertvarkos

75

laikotarpio pabaigoje tarybinėje Lietuvos bankininkystėje at
sirado ir naujų teigiamų poslinkių. TSRS valstybinis bankas
prarado savo monopoliją, įmonėms buvo suteikta teisė
viename ar kitame banke atidaryti savo sąskaitas. Prasidėjusi
tarpbankinė konkurencija vertė gerinti klientų aptarnavimą,

kreditinius santykius su įmonėmis ir kitą bankų darbą. Ūkiskaita leido normalizuoti bankų darbuotojų darbo užmokestį,
sumažėjo anksčiau buvusi didelė darbuotojų kaita.

1.4. Pirmieji komerciniai bankai

1988 m. gegužės 26 d. priimtas „Tarybų Socialistinių
Respublikų Sąjungos kooperacijos įstatymas" [22], kuriuo
buvo siekiama išplėsti kooperatinį judėjimą, skatinti smulkų ir
vidutinį verslą, užtikrinti lygiateisišką šalies ekonomikos
valstybinio ir kooperatinio sektorių sąveiką. Įstatymas tapo
objektyvia sąlyga steigti ūkiskaitinius šakinius, teritorinius ko
operatinius bankus. Pirmieji Tarybų Sąjungoje akciniai ko
merciniai bankai susikūrė Leningrade (Leningrado investicinis
bankas ir du akciniai komerciniai bankai), kurie iš karto ėmėsi
aptarnauti pramonės įmones [23, p. 5]. Tokių bankų tinklas

pertvarkos metais taip pat sparčiai plėtėsi ir Baltijos šalyse
(Rygoje, Taline, Vilniuje).
Lietuvoje komercinių bankų kūrimą ir pirminį kapitalo
kaupimą skatino taip pat dar 1987 m. balandžio 1 d. priimtas
Lietuvos TSR MT nutarimas Nr. 85 „Dėl kreditų suteikimo
piliečiams, besiverčiantiems individualia darbine veikla", ku
riame buvo teigiama, kad „Sutinkamai su TSRS įstatymo „Dėl
individualios darbines veiklos^' 5 straipsniu leido TSRS valsty
biniam bankui teikti piliečiams, besiverčiantiems individualia
darbine veikla kreditus" [24, p. 238-239].
Lietuvoje komercinius bankus pradėta steigti nuo
1988 m. Ekonomines permainas bankų, kredito ir pinigų si
stemoje skatino anksčiau minėtas Kooperacijos įstatymas, ku

riame teigta, kad kooperatyvai galėtų dirbti komerciniais pa
grindais, - tam reikalingi atitinkami kredito ir komerciniai ko-
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operacijos bankai. Šio įstatymo 23 str. 5 p. buvo užrašyta:
„Kooperatyvų sąjungos (susivienijimai) turi teisę steigti ūkis
kaitinius Šakinius arba teritorinius kooperatinius bankus"

[22].
Pirmasis Lietuvoje buvo 1988 m. įkurtas Inovacinis
bankas (vėliau Lietuvos akcinis inovacinis bankas- LAIB)

[25, p. 28]. Tai vienas pirmųjų tokio tipo bankų Tarybų Sąjun
goje (kaip minėta, komerciniai bankai TSRS pradėjo steigtis
1988 m.). Inovacinio banko įkūrimo idėją 1988 m. rugpjūčio
mėn. iškėlė TSRS pramonės ir statybos banko Lietuvos pada
linio vadovai (R. Visokavičius ir kt.). Idėja buvo įgyvendinta
palyginti labai greitai, nes jai pritarė tuometinė Lietuvos vy
riausybė. Lapkričio 3 d. įvyko šio banko steigiamasis susirin
kimas, buvo patvirtinti įstatai ir išrinkta akcininkų taryba. Jos
pirmininku

išrinktas

R. Visokavičius,

direktoriumi -

A. Balkevičius, Kauno A. Sniečkaus politechnikos instituto
dėstytojas. Pirmaisiais akcininkais ir banko steigėjais tapo ša
lies gamybos susivienijimai („Sigma", TSRS 50-mečio Vil
niaus kuro aparatūros gamykla, „Termoizoliacija", „Kauno
baldai"), Lietuvos TSR valstybinis leidyklų, poligrafijos ir
knygų prekybos reikalų komitetas, Kauno A. Sniečkaus poli
technikos institutas ir keliolika smulkesnių įmonių. Iš viso 30
Lietuvos įmonių. įstatinį kapitalą, įnešdami didžiausius indė
lius, sudarė: Jonavos „Azotas" - 1 mln. rb, Kauno A. ŠiauČiūnaitės susivienijimas - 0,6 mln. rb, Valstybinis leidyklų,
poligrafijos ir knygų prekybos reikalų komitetas — 0,5 mln. rb.
Visas akcininkų (įstatinis) kapitalas sudarė 7 mln. rb [26,
P-25].
Pradžia šiam pirmajam Lietuvoje komerciniam bankui
buvo nelengva, nes dar nebuvo tokios kredito įstaigos darbo
patirties, todėl banko vadovybei viską reikėjo pradėti bandyti
patiems. Banko bendrai politikai vadovavo visuotinis akci
ninkų susirinkimas, kuriame kiekviena įmonė gavo tiek balsų,
kiek buvo įnešusi savo lėšų (1 balsas - 100 tūkst. rb). Banko

įstatuose buvo įrašyta, kad dividendų dydis pajininkams neturi
būti mažesnis kaip 6 proc. Akcininkų susirinkimas taip pat

numatė 15 pirmųjų inovacinių projektų, kuriems turėjo būti

numatyta lėšų [27].
1989 m. banko paskolos inovaciniams projektams,
mokslo ir technikos pasiekimų įdiegimui į gamybą finansuoti
sudarė net 60 proc. Daugiausia jų buvo skirta naujos kartos
televizijos studijos, medicinos diagnostikos prietaisams, termoizoliacinėms medžiagoms kurti. Pirmoji ir didžiausia šio
banko inovacinė sutartis pasirašyta 1989 m. su Televizijos
technikos susivienijimo „Banga" mokslinio tyrimo instituto
Šiaulių skyriumi (9,5 mln. rb paskola suteikta 3 metams tai
kant 5 proc. palūkanų normą). Šiauliečiai gautą paskolą pla
navo panaudoti kurdami ir parduodami naujos kartos studijinės
televizijos aparatūrą. Bankas skolino pinigus gavęs patikimas
garantijas iš TSRS valstybinio televizijos ir radijo komiteto,
svarbiausio būsimosios aparatūros pirkėjo. Apskritai to meto
pagrindinę banko veiklą sudarė paskolų teikimas įmonėms,
organizacijoms, kooperatyvams ir fiziniams asmenims.
Komercinių bankų kūrimasis ir veikla Lietuvoje suin
tensyvėjo, priėmus įstatymus: „Dėl Lietuvos TSR ekonominio
savarankiškumo pagrindų" ir „Dėl Lietuvos TSR, Latvijos
TSR ir Estijos TSR ekonominio savarankiškumo". 1989 m.
rugsėjo 22 d. svarstant pastarojo įstatymo projektą Lietuvos

TSR AT sesijoje, TSRS Valstybinio banko Respublikinio
banko valdytojas, deputatas Z. Žilevičius kalbėjo: „Turtinges
nės įmonės, kooperatyvai, ūkiai, vietos Tarybos gali steigti
savo komercinius, akcinius arba pajinius bankus. Tokie bankai
būtų pavaldūs tik savo steigėjams ir laisvai disponuotų savo
sukauptais kredito ištekliais. Be steigėjų pagrindinio kapitalo
ir pritrauktų lėšų tie bankai galėtų pritraukti gyventojų san
taupas, net perkeliant indėlius iš taupomojo banko. Tokie ban
kai yra mobilūs, dirba pagal sąlygas, kurias nustato tų bankų
steigėjai. Todėl jie gali tapti tikraisiais Įmonių partneriais.
Tačiau nesuprantu pažangiai nusiteikusių įmonių vadovų, ku
rie, bet kokia proga garsiai kalbėdami apie savarankiškumą,
kažkodėl nesupranta tokių bankų steigimo tikslo < ... > Dėl
suprantamų priežasčių negatyvią poziciją Šiuo klausimu užima
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ir Respublikos specializuotų bankų vadovai, trukdydami pa
žangių kredito struktūrų susikūrimui Respublikoje [28 , p. 76].
1989 m. Kauno miesto įmonėms, organizacijoms ir ko
operatyvams surinkus pradinį įstatinį kapitalą- 5 mln. rb,
buvo įkurtas pirmasis komercinis bankas Kauno mieste „Ūkio bankas" [25, p. 50]. Jo valdybos pirmininku išrinktas
TSRS pramonės ir statybos banko Kauno skyriaus valdytojas
V. Būtėnas. Bankas TSRS valstybiniame banke buvo įregist
ruotas 1989 m. birželio 27 d. Tais metais Lietuvoje pradėjo
formuotis ir tam tikra besikuriančių komercinių bankų specia
lizacija. „Ūkio bankas" daugiausia paskolų teikė lengvosios,
vietinės pramonės įmonėms. Siame banke vyravo trumpalaikės
(3-6 mėn.) paskolos, kurios sudarė apie 80 proc. visų išduotų
paskolų.
Visiems naujiesiems komerciniams bankams tuo metu
svarbiausia buvo gauti patalpas, pritraukti kvalifikuotus dar
buotojus, įtikinti juos komercinio banko ateities perspektyva.
Be to, naujųjų Lietuvos bankų vadovams dažniausiai patiems
teko kurti metodologinę medžiagą, kitoje plotmėje formuoti
santykius su klientais.
Devintojo dešimtmečio pabaigoje, kai buvo leista steigti
gamyba bei prekyba užsiimančius kooperatyvus, pradėjo ryš
kėti tam tikrų pokyčių ir darbo rinkoje. Stambiose įmonėse
įsikūrę gamybiniai kooperatyvai nemokamai naudojosi įren
gimais, pigiai įsigydavo žaliavų, o pagamintą produkciją
parduodavo sutartinėmis kainomis, kurios buvo gerokai dides
nės už valstybines. Paėmę paskolas iš bankų, prekyba besiver
čiantys kooperatyvai iš užsienio Šalių į Lietuvą ir kitas tarybi
nes respublikas atveždavo ir pardavinėdavo paklausias prekes:
džinsus, radijo techniką, kompiuterius ir kt. Taip atsirado bū
simieji verslininkai, taip buvo kaupiamas pradinis kapitalas
komercinių bankų veiklai organizuoti ir plėsti.
Taigi, komerciniai bankai kur kas anksčiau už pramonės
įmones pradėjo dirbti akciniais pagrindais. Pradėj^ nuo nedi

delių įstatinių kapitalų ir išgyvenę iš esmės dar tylųjį senosios
sistemos boikotą, jie po truputį augo, stiprėjo. 1989 m. pabai-
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goję, be specializuotų TSRS bankų respublikinių padalinių,
Lietuvoje jau veikė 7 komerciniai bankai: LAIB, Kauno ko
mercinis pramonės bankas „Ūkio bankas", Panevėžio komer
cinis bankas .Ateitis", Kauno komercinis bankas „Ekono
mika", Naujosios Vilnios komercinis bankas, „Spaudos ban
kas" ir Kooperacijos bankas. Šie bankai buvo įsteigti steigėjų

pajiniais įnašais ir įregistruoti TSRS valstybiniame banke
Maskvoje. Po nepriklausomybės atkūrimo įsteigus Lietuvos
banką, visi minėti komerciniai bankai, išskyrus Naujosios Vil
nios komercinį banką, pateikė jam perregistruoti savo statutus
[29, p. 108].
Taigi Lietuvos šiuolaikinės bankų sistemos ištakos atsi
rado dar pertvarkos metais - Lietuvos valstybės atkūrimo iš
vakarėse.

1.5. Lietuvos ekonominio savarankiškumo koncepcija
Kaip minėta, įgyvendinant pertvarkos idėjas reikšmin
giausi buvo ekonomikos pertvarkymai. Vadovaujantis pertvar
kos suformuluota samprata pradėta ieškoti įvairių būdų eko

nomikos atsilikimui įveikti. Integracijos į bendrą TSRS ūkį ly
gis tapo laikytinas vienu iš didžiausių neigiamų, o ūkinis auto
nomiškumas- vienu iš svarbiausių teigiamų veiksnių šalies
ekonomikos intensyvinimui ir plėtrai. Prieita prie išvados, kad

vienintelis galimas būdas unitarinėje federacinėje valstybėje
ekonomikos atsilikimui įveikti - suteikti tarybinėms respubli
koms daugiau ekonominio savarankiškumo.
Tarybiniais metais Lietuvos, kaip ir kitų sąjunginių res

publikų, ūkis turėjo tenkinti bendro TSRS ūkio poreikius; eko
nomikai stigo našumo. Dėl neracionalios ūkio struktūros tarp
daugumos ūkio subjektų nebuvo ekonominių ryšių respublikos
viduje. Taip pat nebuvo nei bendro ūkio komplekso, nei na
cionalinės rinkos, ūkis buvo nedaug susietas su vidaus porei
kiais. Nepaisant nuolatinių planinio ūkio pertvarkymų, iš es
mės tai buvo gana gaivališkai susiformavusi įmonių ir gamy-
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binių kompleksų, posakių ir šakų sistema. Perdirbant atvežti
nes žaliavas ir realizuojant už Lietuvos ribų neatsižvelgiant į
respublikos rinkos poreikius, - deformavosi ūkio struktūra.
Technologinis ir ekonominis dalies įmonių, ypač pajungtų są
junginiam pavaldumui, uždarumas šalies ūkinei sistemai dėl
kooperacinių ryšių stygiaus neleido reikiamai patenkinti Lie
tuvos gamybinių ir vartojimo poreikių. Taigi tokiomis ekono

minėmis sąlygomis susidarė palankios aplinkybės siekti eko
nominio ir politinio savarankiškumo.

1987 m. liepos 17 d. nutarimu TSKP CK ir TSRS MT
įpareigojo visas sąjungines respublikas parengti generalines
liaudies ūkio valdymo schemas. Jų tikslas - sukurti iš esmės
vientisą, veiksmingą ir lanksčią sistemą, komandinius val
dymo metodus pakeisti ekonominiais. Vykdant šį nutarimą
prie Lietuvos TSR MT buvo sudaryta Persitvarkymo ekono
minių problemų (ekonomikos reforma, kooperatyvai, ekolo
gija, regioninė ūkiskaita, socialinis vystymasis ir kt.) komisija,
vadovaujama MT pirmininko pavaduotojo J. Šerio, į kurią įėjo
žymiausi Lietuvos mokslininkai ekonomistai. Šis klausimas
buvo apsvarstytas 1988 m. balandžio 9 d. Lietuvos AT 11 šau

kimo 9 sesijoje (pranešėjas MT pirmininkas V. Sakalauskas) ir
priimtas nutarimas „Dėl respublikos liaudies ūkio valdymo pe
rtvarkymo" [30, p. 6-23].

Aktyvus to meto įvykių dalyvis, vienas iš LPS kūrėjų
K. Antanavičius rašė: Jau 1987 - alsiais pradėjo ore sklan
dyti neryškiai suformuluotos ... mintys apie Baltijos valstybių
suverenitetą, apie didesnį savistovumą ir ekonominį savaran
kiškumą. Baigiantis 1987 - susidarė būrelis specialistu, pasi
ryžusių imtis sovietinės konstitucijos pertvarkymo ir pakeitimo.

1988 m. Lietuvos TSR MA parėmė Šią idėją ir ryžosi oficialiai
įsteigti darbo grupę, vadovaujamą akad. E. Vilko. Joje dirbau
ir aš^ [31, p. 481]. 1987 m. rudenį pažangios demokratijos ke
lią pasiūlė estai, pirmieji prabilę apie suvereniteto nuo TSRS
sąlygas - respublikinę ūkiskaitą. 1988 m. pavasarį ši idėja tapo

populiari ir Lietuvoje.

1988 gegužės-birželio mėn. trijų Baltijos Šalių moksli
ninkai pradėjo rengti savo respublikų ekonominio savarankiš
kumo modelius. Lietuvoje šį darbą dirbo 2 grupės: Lietuvos
valstybinis plano komitetas sudarė savo ir kitų administracinių

žinybų specialistų grupę; Lietuvos mokslų akademijos prezi
diumas Ekonomikos institute sudarė Laikiną mokslinį kolek

tyvą (20 įvairių mokslo įstaigų atstovų) respublikos ekonomi
nio savarankiškumo problemoms nagrinėti (vadovas - prof.
K. Antanavičius, MA Ekonomikos instituto Ūkio mechanizmo

skyriaus vedėjas). Laikino mokslinio kolektyvo darbe daly
vavo tiriamųjų mokslo institutų, aukštųjų mokyklų darbuoto
jai, dėstytojai: ek. m. kand. A. Dobravolskas, J. Jankauskas,
E. KaČkus, A. Levinsonas, N. Markevičius, R. NaiduškeviČius,
V. Navickas, A. V. Rutkauskas, P. Stanikas, G. Vagnorius,
N. Žambaitė, akad. E. Vilkas (MA Ekonomikos institutas);
doc. I. Čepienė, K. Glaveckas, ek. m. kand. S. Kropas, doc.
V. Terleckas, prof. S. Uosis (Vilniaus universitetas); ek. m. dr.
K. Prunskienė (Žemės ūkio ekonomikos institutas); doc.
A. Šimėnas (Inžinerinis statybos institutas); prof. A. Vasi
liauskas (Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos mokslinio
tyrimo institutas) ir kt. [31; 32; 33]. Be to, buvo sukurta apie

40 darbo grupių, kurios pradėjo vykdyti ekonominio
savarankiškumo koncepcijos generalinę schemą. Pamažu vis
daugiau ekonomistų įsitraukė į šios problemos tyrimus.

Pasiūlymus teikė ir LPS iniciatyvinė grupė (jos ekonomikos
sekcija).

Panaši padėtis buvo ir kitose Baltijos šalyse. Latvijoje
ūkiskaitos klausimams spręsti buvo sudaryta centrinė grupė

prie Latvijos TSR Plano komiteto ir 5 komisijos prie mokslo
įstaigų. Šios komisijos ir dar galimi iniciatyviniai kolektyvai
bei individualūs autoriai turėjo konkuruoti dėl geriausio ūkis
kaitinio respublikos modelio. Laimėtojo laukė 8 tūkst. rb pre

mija. Anksčiau už kitas Baltijos šalis šį darbą pradėjo Estijos
mokslininkai. Estijoje to darbo ėmėsi Estijos mokslų akade
mijos Ekonomikos instituto darbo grupė. Estijos ypatumas šiame darbe Vyriausybės ir Liaudies fronto dialogas buvo kur
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kas konkretesnis ir darnesnis. Estijoje taip pat dirbo kelios
grupės, kurių darbas buvo koordinuojamas. Sudaryta jų ben
dradarbiavimo sutartis.
Kuriant Lietuvos ekonominio savarankiškumo koncep
ciją ir vėliau ją įgyvendinant, susibūrė visos nacionalinės pajė
gos. Spręsdami šiuos uždavinius mokslininkai iŠ pat pradžių
rėmėsi Lietuvos TSR Konstitucija, kurioje buvo teigiama, kad
respublika yra suvereni socialistinė valstybė, lygiateisė tarybi
nių respublikų sąjungos narė, bei atitinkamais teiginiais, su

formuluotais XIX sąjunginėje partinėje konferencijoje
(1988 m. birželio 28 d. Maskvoje), tiek dėl regionų savaran
kiškumo, teisių, tiek dėl nacionalinių santykių. Tuo pat metu
mokslininkams reikėjo atsakyti į du klausimus: pirma, koks tu
rės būti ateityje ūkio mechanizmas respublikos viduje ir, antra,
kaip reikės tvarkyti jos ekonominius ryšius su Centru ir kito
mis respublikomis. To meto sąlygomis reikėjo rasti atsakymus
į šiuos klausimus, kurie turėjo tenkinti ir respubliką, ir sąjun
ginę vadovybę.
1988 m. vasarą Lietuvos spaudoje ir LPS susibūrimuose
oficialiai pradėta aptarinėti respublikos ūkiskaitos problemą,
taip pat šiuo klausimu buvo diskutuojama komisijose ir darbo
grupėse. Žodis „ūkiskaita" neturėjo atitikmens to meto pasau
linėje ekonominėje literatūroje. Ši sąvoka buvo vartojama tik
pajamų-išlaidų sąskaitų tvarkymo įmonėje prasme, svarbu
buvo, kad pajamos padengtų išlaidas. Kadangi planinės eko

nomikos sąlygomis apsimokėjimo principas galėjo būti tik są
lyginis, buvo siekiama ši principą padaryti universalų. Išplėtus
sąvoką „ūkiskaita" respublikai pagal analogiją su įmonės ūkis

kaita, ji turėjo reikšti, kad respublikos pajamos turėjo padengti
išlaidas. Respublikos „pajamos-išlaidos" apėmė ne tik įpras
tinę gamybą, bet ir gamtos apsaugą, kultūrą, visą socialinę
infrastruktūrą. Tačiau greitai sąvoka „respublikos ūkiskaita",
kaip neatitinkanti svarstomų klausimų esmės, buvo pakeista
„ekonominio savarankiškumo" sąvoka [34, p. 1].
1988 m. rugsėjo mėn. Laikinasis mokslinis kolektyvas
parengė Lietuvos ekonominio savarankiškumo koncepcijos
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metmenis. Jie tapo pagrindu sprendžiant Respublikos ekono
minio savarankiškumo, teisių ir atsakomybės klausimus. Pa

rengta koncepcija leido suderinti visų trijų Baltijos šalių ūkis
kaitos principus, jie apsvarstyti tų pačių metų rugsėjo 21-23 d.
Rygoje vykusiame Estijos, Latvijos, Lietuvos mokslininkų ir

specialistų pasitarime. Šių principų ir koncepcijos pagrindu
Lietuvos mokslininkai ir Valstybinio plano komiteto, Finansų
ministerijos, kitų žinybų, įmonių, organizacijų specialistai pa

rengė TSRS Ministrų Tarybai pasiūlymų regioninės ūkiskaitos
klausimais projektą, kuris 1988 m. spalio 9 d. paskelbtas
svarstyti visuomenei [35, p. 37-39].
Pažymėtina, kad minėto projekto paskelbimas turėjo
svarbią reikšmę prasidėjusiam tautinio atgimimo vyksmui:
pirmiausia, jis pagarsino Lietuvos ekonominio savarankiš
kumo koncepciją, antra vertus, parodė, kad Lietuva, kaip ir
Estija bei Latvija, gerokai toliau pažengė pertvarkos keliu ir
geriau įsivaizdavo praktinius būdus ekonomikos atsilikimui
įveikti. Po plačių diskusijų visuomenės dauguma iš esmės pri
tarė paskelbtam minėtam dokumentui. Tai dar kartą patvirtino,
kad lietuvių tauta nenorėjo toliau taikstytis su jai primesta komandine-administracine sistema, negalinčia duoti apčiuopiamų
permainų ekonomikoje.
Atsižvelgdama į respublikų ir atskirų regionų iniciatyvą,
TSRS MT pavedė sudarytai jungtinei darbo grupei parengti
pasiūlymus dėl ūkiskaitos diegimo Baltijos respublikose, Bal
tarusijoje, Totorijos AR, Sverdlovsko srityje ir Maskvos
mieste. Vėliau ši darbo grupė buvo reorganizuota į Vyriausy

binę komisiją bendrai sąjunginės respublikos ūkiskaitos kon
cepcijai parengti.

Minėtoji Komisija pamėgino parengti bendrą modelį,
kuris tiktų visoms respublikoms. Tai, savaime suprantama,
buvo sunkus ir veikiausiai nerealus dalykas, nes respublikų iš
sivystymo lygis, ūkinės veiklos ypatumai ir galiausiai, jų inte
resai labai skyrėsi. Antra vertus, kai kurios respublikos buvo
gana pasyvios, dar nepasiruošiusios dalykiškai, rimtai nagri
nėti ekonominio savarankiškumo problemos. Pagaliau net ir
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tokio lygio Komisijoje labai buvo jaučiamas centrinių ekono

minių žinybų „spaudimas" ir į respublikų nuomones ne visada
buvo atsižvelgiama.
Komisijos parengtas dokumento projektas buvo ap

svarstytas TSRS MT Prezidiume ir TSKP CK Politiniame
biure ir gavo pavadinimą „Vadovavimo ekonomikai ir sociali
nei sferai sąjunginėse respublikose pertvarkymo, plėtojant jų
suverenias teises, savivaldą ir finansavimąsi, bendrieji princi
pai". Jis buvo paskelbtas ir respublikinėje spaudoje visuome
nei svarstyti.
Tačiau tenka konstatuoti, kad minėti Bendrieji principai
dar nenumatė įgyvendinti radikalios ekonomikos pertvarkos ir
kokybiškai naujo teritorinio valdymo mechanizmo, o numato
mos suteikti sąjunginėms respublikoms teisės, negarantavo jų
visiško ekonominio savarankiškumo, nesudarė sąlygų sava
rankiškai plėtoti savo ekonomiką. Centrui, kaip ir anksčiau,
buvo išsaugomi svertai, daugelyje sričių duodantys monopo

linę teisę respublikų ekonomikai valdyti. Todėl Bendrųjų prin
cipų projektas negalėjo būti priimtas pagrindu pertvarkyti va
dovavimą ekonomikai mūsų respublikoje, siekiančioje eko
nominio savarankiškumo. Iš Čia kilo būtinumas parengti Įsta
tymą, kuris sudarytų reikiamas prielaidas respublikos ekono
minio savarankiškumo ir ūkio mechanizmo koncepcijos nuo
statoms įgyvendinti.

Ekonominės reformos pagrindiniai teiginiai buvo plačiai
aptarti svarstant Lietuvos ekonominio savarankiškumo pa
grindų įstatymą. Įstatymo „Dėl Lietuvos TSR ekonominio sa
varankiškumo pagrindų" projektas buvo parengtas ekonominio
savarankiškumo koncepcijos pagrindu. Rengiamas įstatymas
buvo koncentruota tos koncepcijos atšvaitą.
1988-1989 m. ekonominio savarankiškumo koncepcija
pradėta realizuoti Lietuvos TSR AT priimamais teisės aktais.

1988 m. lapkričio 18 d. Lietuvos TSR AT posėdyje jau kalbėta
apie Lietuvos įstatymų pirmenybę ir siūlyta vykdyti tik tuos
TSRS įstatymus, kurie neprieštarauja Lietuvos TSR Konstitu^
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cijai. Reikia pažymėti, kad tokią pataisą jau buvo priėmusi Es
tijos TSR AT.
1989 m. gegužės 18 d. Lietuvos TSR AT svarstė įsta
tymo „Dėl Lietuvos TSR ekonominio savarankiškumo pa

grindų" projektą, kurio pagrindinius teiginius buvo plačiai ap
tarusi visuomenė. Pranešėjas - Lietuvos TSR MT pirmininko
pavaduotojas, Valstybinio plano komiteto pirmininkas
V. Šarka [35, p. 41]. Pagrindines Įstatymo projekto nuostatas
apėmė trys svarbiausi klausimai: respublikos ekonominio sa
varankiškumo samprata, tikslai ir įgyvendinimo principai;
nuosavybė ir jos valdymo formos; valstybinis ekonomikos re
guliavimas. Šiems klausimams spręsti įstatyme buvo skirti 26
straipsniai, sugrupuoti į tris skyrius. Svarstant Įstatymo pro

jektą kalbėjo AT deputatai V. Kubilius, K. Miniotas, Z. Žile
vičius, K. Židonis ir LPS deleguoti ir išrinkti TSRS liaudies
deputatai

K. Antanavičius,

A. Buračas,

K. Prunskienė,

A. Smailys ir kt. E viso kalbėjo 12 respublikos AT ir TSRS
liaudies deputatų. Respublikos ekonominio savarankiškumo
įstatymą Lietuvos TSR AT priėmė absoliučia balsų dauguma 283 balsais [35, p. 71].
Dar nepadarius pakeitimų tuometinėje Lietuvos TSR
Konstitucijoje, priimtame Įstatyme buvo pabrėžiama, kad
Lietuvos TSR yra suvereni valstybė ir savarankiškai įgyven

dina socialinę ir ekonominę politiką, atitinkančią Respublikos
gyventojų interesus. Buvo teigiama, kad Respublika ekonomi
nius ryšius su kitomis respublikomis grįš lygiateisėmis tarpu
savio sutartimis, o ne bendrasąjunginių žinybų nurodymais.
Tai buvo svarbi nuostata, kuria remiantis pagal Įstatymą bendrasąjunginėms valdymo institucijoms buvo paliktos tik tam

tikros funkcijos, kurioms vykdyti skirta tik dalis lėšų. Tai buvo
vienas iš labai svarbių, sakytume, principinių šios problemos
sprendimo būdų.
Priimtas Įstatymas taip pat detaliai nusakė Lietuvos
ekonominio savarankiškumo tikslus, kurių įgyvendinimą tu

rėjo užtikrinti racionaliai ir dinamiškai plėtojamas respublikos
ūkis. Visos įmonės ir organizacijos, vadovaudamosi priimtu

Įstatymu, turėjo paklusti Lietuvos įstatymams. Įgyvendinusi šį

Įstatymą Respublika turėjo tapti savo ūkio šeimininke, galinčia
nustatyti tolesnius ūkio plėtojimo tikslus, kryptis, proporcijas,
atskirų šakų prioritetus.
Tikslinga taip pat pabrėžti, kad racionalus, dinamiškas ir
veiksmingas Respublikos ekonomikos plėtojimas tuo metu dar
buvo neįmanomas be esminės ekonominių santykių pertvar
kos. Todėl minėtame Įstatyme išskiriami tokie svarbūs eko
nominių santykių principai, kaip nuosavybės formų įvairovė,
ūkinės veiklos laisvė, rinkos santykiai, ūkio valdymo decent
ralizavimas, ekonominis valstybinis reguliavimas, ekonominių
ryšių su TSRS respublikomis ir užsienio šalimis atvirumas.

Kadangi iš karto įvykdyti visų Įstatymo numatytų eko
nominio savarankiškumo nuostatų tuo metu nebuvo galimybių,

Lietuvos TSR AT nustatė, kad šį Įstatymą tikslinga įgyven
dinti etapais, pradedant nuo kitų metų pradžios (t.y. 1990 m.
sausio 1 d.) [36, p. 359].

Tą pačią dieną Lietuvos TSR AT priėmė deklaraciją
„Apie Lietuvos valstybinį suverenitetą" [37].
Svarbus vaidmuo atkuriant Lietuvos valstybinį suvere
nitetą, įtvirtinant ekonominį savarankiškumą to meto sąlygo
mis taip pat teko TSRS įstatymo projekto „Dėl Lietuvos TSR,
Latvijos TSR ir Estijos TSR ekonominio savarankiškumo"
svarstymui Lietuvos TSR AT 11 šaukimo 13 sesijoje 1989 m.
rugsėjo 22 d. [28, p. 49-87]. Pranešėja - Lietuvos TSR MT
Pirmininko pavaduotoja, TSRS liaudies deputatė K. Prunskie
nė. Trumpai apžvelgusi konkrečius perėjimo į ekonominį sa
varankiškumą pasiektus rezultatus ir iškilusias problemas, pra
nešėja nurodė, kad derybose su centrinėmis valdymo institu

cijomis ir sąjunginėmis žinybomis nuomonių skirtumai išryš
kėjo aptariant tris klausimus: pirma, Lietuvos įmonių ir orga

nizacijų išėjimas iŠ sąjunginio pavaldumo; antra, viso ūkio ir
ypač iki tol buvusio sąjunginiame pavaldume aprūpinimas
įvairiais ištekliais; trečia, biudžetiniai santykiai su sąjunginė
mis žinybomis [28, p. 52]. K. Prunskienė kalbėdama apie
ekonominį savarankiškumą

teigė,
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kad

^kirtumas

tarp

respublikų ekonominio savarankiškumo ir ūkiskaitos tas, kad
pastaroji nesuformuoja ekonominių valstybingumo pagrindų.
Respublikos valstybinės nuosavybės pripažinimas, viso ūkio
perėmimas iš sąjunginio pavaldumo, ūkio valstybinio regulia
vimo suformavimas respublikos lygyje, savarankiška finansų,
bankų, kredito, pinigų sistema, užsienio ekonominiai ryšiai —
tai skiriamieji savarankiškumo požymiai, kurie centro propa
guojamiems respublikų ūkiskaitos modeliams nebūdingi ir ne
būtini. Taip susiklosčius šių dviejų sąvokų sampratai, mes tu
rime kalbėti tik apie ekonominį savarankiškumą^ kitaip atsi
randa nevienareikšmiškumas" [28, p. 50].
Diskusijose dalyvavę 11 deputatų pasisakė už pateikto
Įstatymo projekto priėmimą. Jis buvo priimtas 298 deputatų
balsais („prieš" nebuvo) [28, p. 86].
Rengiant respublikos ūkiskaitos ir apskritai Lietuvos
ekonominio savarankiškumo modelį, neišvengta ir nesutarimų
tarp jo kūrėjų, tačiau šie nesutarimai buvo tik dėl būtinų eko
nomikos pertvarkymų masto, tempo, būdų, nacionalinių savi
tumų, o ne dėl šių pertvarkymų krypties problemos ir galutinio
tikslo. Iš tikrųjų ekonominę savivaldą daugelis tuo metu pra
dėjo laikyti svarbiu etapu kelyje į visišką Respublikos suvere
nitetą, nes Respublikos ekonominis savarankiškumas vis la
biau tapo politiniu koziriu, o ne vien ekonominio mechanizmo
tobulinimo prielaida.
Ekonominio savarankiškumo koncepcija ne kartą buvo
aptarta įmonių, mokslo darbuotojų pasitarimuose, mokslinėse
konferencijose su Respublikos mokslininkais ekonomistais,
taip pat ir kitų respublikų mokslininkais: prof. R. Otsasonu
(Estija), akad. A. Kalnynšu (Latvija) ir kt.
Įgyvendinant ekonominio savarankiškumo koncepciją, -

šią idėją pradėta įgyvendinti tuo metu egzistavusioje planinės
komandinės ekonomikos bazėje, - manyta, kad kuriant vals
tybę pagrindinis krūvis teks visuomeniniam valstybiniam
sektoriui. Buvo svarstoma, kokia dalis nuosavybės ir kokiuose
sektoriuose turėtų būti privati, kooperatinė, visuomeninė. Taip
pat diskutuota apie valstybines monopolijas: kaip jos turėtų

būti sudaromos, kaip turėtų būti valdomos ir reguliuojamos.
Be to, kalbėta apie dalies valstybės turto akcionavirną bei
„liaudinio akcinio kapitalizmo" formavimą. Vėliau nuo pana
šių teiginių buvo atsisakyta.
Tačiau tolesnė įvykių raida parodė, kad ekonominės re
formos ir konceptualusis, įstatyminis, ir praktinis sprendimas
buvo nepaprastai sudėtingas esamos politinės santvarkos sąly
gomis. Be to, Lietuvoje tuo metu buvo ne tiek daug moksli
ninkų ekonomistų, kurių teorinė ir praktinė parengtis būtų lei
dusi ne tik rengti reformos koncepcijos ir įstatymų projektus,
bet prireikus ir patiems juos įgyvendinti. Tarybiniais metais
absoliuti dauguma Lietuvos ekonomistų tik teoriškai buvo su
sipažinę su Vakarų šalyse įsitvirtinusiu laisvosios rinkos eko
nomikos modeliu, kita vertus, Vakarų šalys rinkos ekonomiką

kūrė šimtmečiais, o Lietuvoje šį darbą teko pradėti iš naujo ir
iš karto, nes buvęs tarybinis planinės ekonomikos modelis jau
neveikė.

1.6. Nacionalinio Lietuvos banko įkūrimo problema
Nacionalinė pinigų ir bankų sistema- tai kiekvienos
valstybės ekonominio savarankiškumo pamatas. Šioje siste
moje šalies centriniam bankui priklauso lemiamas vaidmuo.
Devintojo dešimtmečio pabaigoje intensyviai vykstant
pertvarkos procesams, įgyvendinant ekonominio savarankiš
kumo koncepciją Lietuvoje susidarė palankios prielaidos su
kurti visavertį nacionalinį centrinį banką. Sį uždavinį įgyven
dinti iš dalies palengvino, kaip jau minėta, 1988 m. Tarybų
Sąjungoje įvykdyti bankų sistemos pertvarkymai. Per Lietuvą
ritantis Atgimimo bangai ir vis gajesnėms tampant nepriklau
somybės atkūrimo idėjoms, 1989 m. tapo aišku, kad būtina pe
rtvarkyti šalyje veikiančią bankų ir pinigų sistemą.
Skubėti Lietuvos TSR AT deputatus priimti Lietuvos
banko įstatymą ragino vis agresyvesni TSRS vyriausybės mė
ginimai ignoruoti Baltijos respublikų ekonominio savarankis-

kūmo įstatymą, kuriame buvo straipsnis, numatantis visų

bankų (išskyrus TSRS valstybinį banką) perėjimą į respublikų
pavaldumą. 1989 m. rudenį visų Baltijos respublikų atstovų

nuomonės išsiskyrė su Tarybų Sąjungos vyriausybe tik dėl
TSRS valstybinio banko ir iš dalies dėl TSRS ekonominių ry
šių su užsieniu banko, tačiau metų pabaigoje TSRS vyriausybė
pradėjo reikšti pretenzijas dėl Agropramoninio ir Taupomojo
bankų priklausomybės [38, p. 137].

Nors TSRS AT po ilgų diskusijų ir buvo priversta pri
imti [statymą dėl trijų Baltijos respublikų ekonominio sava
rankiškumo, tačiau įvairios sąjunginės žinybos, tarpe jų ir

TSRS MT, įvairiais būdais trukdė įgyvendinti šį įstatymą. Pra
ėjus mėnesiui po minėto įstatymo įsigaliojimo, ji, siekdama

užkirsti kelią respublikoms perimti savo kompetencįjon ban
kus, kuriuose buvo sutelkti kredito ištekliai ir kuriuos respub
likos galėjo panaudoti ekonominio savarankiškumo plėtrai,
1990 m. sausio 4 d. priėmė nutarimą Nr. 8 „Dėl TSRS taupo
mojo banko perdavimo TSRS valstybinio banko žinion".
1990 m. sausio 15 d. Lietuvos TSR AT posėdyje Lietu
vos TSR MT pirmininko pavaduotoja K. Prunskienė pasiūlė
sustabdyti minėto nutarimo galiojimą respublikos teritorijoje,
nes jis jau neatitiko trijų Baltijos respublikų ekonominio sava

rankiškumo įstatymo, priimto TSRS AT 1989 m. lapkričio
27 d. [39, p. 53], Pagal šio įstatymo 1 str. 4 p. Baltijos respub
likos savarankiškai galėjo vadovauti finansų sistemai ir res

publikinių bankų veiklai, išskyrus TSRS valstybinio banko
padalinius respublikose. Be to, šio nutarimo nevykdyti taip pat
buvo galima remiantis Lietuvos TSR Konstitucijos 70 str.

įvykdytais pakeitimais [36, p. 351] leidžiančiais nepriimti ar
nevykdyti kai kurių sąjunginių įstatymų ir nutarimų. Kadangi:
pirma, Lietuvos gyventojų indėlių išsaugojimas Lietuvos sava
rankiškumo sąlygomis turėjo būti garantuotas respublikos
įstatymų, jos ekonominės politikos, tam tikrų vyriausybės
sprendimų ir veiksmų; antra, ekonominis savarankiškumas
numatė, kad investicijos, ūkio kreditų poreikiai būtų formuo

jami ir dengiami respublikos jėgomis.

Minėtas Tarybų Sąjungos Ministrų Tarybos nutarimas,

kaip priešpriešinis veiksmas Lietuvos savarankiškumui, Lietu
vos TSR AT deputatų daugumos balsais buvo atmestas (240
balsavo „už", „prieš" nebuvo, 3 susilaikė). Šiuo klausimu

Lietuvos TSR AT priėmė tokio turinio nutarimą [39, p. 86]:
„Dėl TSRS Ministrų Tarybos 1990 m. sausio 4 d. nuta
rimo „Dėl TSRS taupomojo banko perdavimo TSRS valstybi
nio banko Žinion".
Remdamasi Lietuvos TSR Konstitucijos (pagrindinio
įstatymo) 70 straipsniu, Lietuvos Tarybų Socialistinės Res
publikos Aukščiausioji Taryba nutaria:
Neregistruoti TSRS Ministrų Tarybos 1990 m. sausio
4 d. nutarimo Nr. 8 ,J)ėl TSRS taupomojo banko perdavimo
TSRS valstybinio banko žinion ir laikyti jį negaliojančiu Res
publikos teritorijoje11.
Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pir
mininkas A. Brazauskas.
Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo sek
retorius L Sabutis.
Daugelio deputatų nuomone, šis teisės aktas turėjo tapti
svariu argumentu Tarybų Sąjungos vyriausybės vykdomai po
litikai, primenant, jog su tokiais savavališkais sprendimais
Lietuvos TSR AT ir ateityje nesutiks.

Šioje AT sesijoje K. Prunskienė taip pat pabrėžė, kad
„mes nedelsdami privalome priimti Lietuvos banko įstatymą^
kuris įgalintų tvarkyti Lietuvos bankininkystės reikalus^ [39,
p. 55]. Toks įstatymo projektas jau buvo parengtas. Sudaryta

ekspertų grupė įstatymo projektą derino su Estijoje jau priimtu
analogišku įstatymu. Be to, iškilusiems konfliktams su TSRS
vyriausybe dėl bankų reikalų spręsti buvo pakviesti JAV eko
nomikos ekspertai, kurie konsultavo MT darbo grupes, ypač
dėl tolesnių veiksmų, užmezgant ryšius su atitinkamomis pa
saulinėmis institucijomis [38, p. 138].

Taip 1990 m. pradžioje iškilo būtinybė skubiai įkurti
savarankišką instituciją- Lietuvos banką, kuris, nebūdamas

pavaldus TSRS valstybinio banko sistemai, galėtų vadovauti

kuriant Lietuvos bankų sistemą. Nacionalinis bankas, turintis
emisijos teisę, turėjo tapti tuo subjektu, kuris privalėjo toliau
sprąsti nacionalinės valiutos įvedimo rengimo klausimus ir

juos įgyvendinti. Šiam bankui taip pat turėjo priklausyti teisė
išeiti ir į išorinį pasaulį, nes nebuvo galima įsivaizduoti nor
malios savarankiškos valstybės ekonomikos, jos finansų
sistemos, kuri neturėtų ryšių su kitų valstybių bankais.

Lietuvos banko įstatymo projektą ruošė MT potvarkiu
sudaryta darbo grupė, kurią sudarė - Vilniaus universiteto Fi
nansų ir kredito katedros dėstytojai bei bankininkai praktikai.
Jis buvo rengtas vadovaujantis naujais bankininkystės princi
pais ir metodais ir atitiko šalies ekonominės reformos koncep
ciją. Jį rengiant buvo taikyta Lietuvos Respublikos tarpukario
bankininkystės patirtis- praktika ir įstatymai, pasinaudota

daugelio užsienio šalių analogiškais įstatymais: VFR, Angli
jos, Šveicarijos, Austrijos, Kanados nacionalinio banko įsta
tymu, Suomijos banko aktu, JAV federalinės rezervų sistemos
įstatymu. Taigi kuriant Lietuvos banko įstatymo projektą buvo
paimta, atrinkta ir pritaikyta, atsižvelgiant į šalies ekonominę
ir politinę situaciją, visa tai, kas taikoma civilizuotų šalių, tu
rinčių išplėtotą rinkos ekonomiką, bankų sistemose [40, p. 15].
Projektą du kartus svarstė MT Ekonomikos reformos įgyven
dinimo komisija. Be komisijos narių ir įstatymo projekto auto
rių aptarimuose dalyvavo visų respublikos bankų vadovai.
Taip pat projektą analizavo AT Plano ir biudžeto komisija.
1990 m. vasario 8 d. Lietuvos TSR AT pradėjo svarstyti
Lietuvos banko įstatymo projektą. Pranešimą sesijoje šiuo
klausimu padaręs TSRS valstybinio banko respublikinio pada
linio vadovas deputatas Z. Žilevičius pabrėžė, kad jau Lietu

vos TSR AT 1989 m. gegužės 18 d. įstatyme dėl Lietuvos TSR
ekonominio savarankiškumo pagrindų buvo įteisintas respub
likos savarankiškos bankų sistemos kūrimas. Tame įstatyme

buvo numatyta sukurti dviejų lygių kredito sistemą: pirmas ly
gis - Lietuvos bankas, kaip centrinis emisijos bankas; antras

lygis - įvairūs valstybiniai, akciniai, komerciniai ir kitokie
bankai. Pranešėjas taip pat pabrėžė, kad ^tkuriant Lietuvos

ekonominį savarankiškumą ypač svarbią vietą turėjo užimti
bankai ir jų vykdomos funkcijos. Sutelkdami pas save ir
perskirstydami didžiules lėšas, vykdydami atsiskaitymus ui
produkciją bei patarnavimus, turėdami operatyvią ir gausią
informaciją apie kiekvienos įmonės veiklą, bankai turėjo gali
mybę ne tik nulemti tos įmonės likimą, bet ir galėjo daryti la
bai reikšmingą {taką visos Tautos ekonomikai. Ekonomikos
demokratizavimas ir laisvos prekių bei pinigų rinkos sukūri
mas — tai ėjimas į prieki ^w<? pačiu laiku ir ta pačia kryptimi. O
tame procese dar labiau turėjo išaugti bankų vaidmuo. Tik
bankininkystės ir kreditinių santykių tobulinimas galėjo atimti
realius finansinius svertus iŠ stipraus centro administracinės komandinės sistemos, kuri tuo metu dar disponavo visais ša
lies finansiniais ištekliais. Todėl akivaizdu, kad prasidėjus At
gimimui, bankų veikla turėjo būti adekvati tautos ūkio intere
sams ir negalėjo būti orientuojama pagal kokius nors kitus iŠorės motyvus^1 [38, p. 132].
Z. Žilevičius taip pat nurodė, kad aptariant Lietuvos
banko įstatymo projektą Lietuvos MT Ekonomikos reformos
įgyvendinimo komisijoje kai kurie specializuotų bankų vado
vai priekaištavo dėl to, kad būsimajam Lietuvos bankui sutei
kiamos per didelės teisės kitų bankų priežiūros ir kontrolės
klausimais. Sesijos deputatai buvo supažindinti su Butų, ko
munalinio ūkio ir socialinio banko ir Pramonės ir statybos
banko išvadomis, kuriose teigiama, kad Lietuvos bankas netu
rėtų steigti savo skyrių ir agentūrų respublikoje ir tiesiogiai
dirbti su įmonėmis ir organizacijomis, nes jo yra kiti uždavi
niai ir funkcijos. Tai - bankų bankas, ir paskolas jis turėtų
teikti tik bankams. Oponentai tuo metu taip pat teigė, kad pa
tys komercinių bankų steigėjai, pajininkai turėtų teisę spręsti,
ar banko vadovai yra tinkami darbui, o Lietuvos bankas eko
nominėmis priemonėmis turėtų vadovauti komercinių bankų
veiklai. Todėl buvo siūloma padaryti atitinkamus pataisymus
projekto 16, 19, 29 straipsniuose. Tačiau {statymo projekto
autoriai ir MT Ekonomikos reformos įgyvendinimo komisija į
specializuotų bankų vadovų išsakytas pastabas neatsižvelgė.
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Pranešėjas taip pat konstatavo, kad Lietuvos banko įstatymas
ir pats to banko atkūrimas neišvengiamai konfrontuos su tuo
metu respublikoje egzistavusia bankų sistema [38, p. 135].

Įstatymo projektui redaguoti AT sudarė deputatų redak
cinę komisiją: Z. Žilevičius, K. Prunskienė, R. Sikorskis,
A. Žukauskas, K. Miniotas, P. Kūris, kuri padarė kai kurių
pataisų įstatymo projektui. 1990 m. vasario 13 d. Lietuvos

TSR AT sesijoje 229 deputatų balsais priimtas Lietuvos banko
įstatymas [41, p. 311].

Pirmajame priimto Lietuvos banko įstatymo skyriuje
buvo kalbama apie Lietuvos banko vietą tarp kitų ekonomikos
valdymo institucijų, jo pavaldumą ir kitus organizacinio pobū
džio klausimus. Antrasis įstatymo skyrius reglamentavo Lietu
vos banko operacijas vidaus ir užsienio pinigų rinkose, valsty
bės skolos aptarnavimą. Valstybės skolos dydį buvo siūloma
nustatyti AT kaip aukščiausiajai valdžios instancijai. Įstatymo
trečiasis ir ketvirtasis skyriai reglamentavo Lietuvos banko,

kaip emisinio banko, vykdančio piniginių kreditinių santykių
valstybinį reguliavimą, veiklą licencijų steigiamų bankų išda
vimo srityje, taip pat jų veiklos kontrolės funkcijas, o penkta
sis ir šeštasis skyriai reglamentavo Lietuvos bankų valdymo,
pareigūnų skyrimo tvarką, taip pat kitus banko veiklos klausi
mus. Priėmus Įstatymą Lietuvos bankui buvo suteikta išimtinė
teisė leisti pinigus, reguliuoti pinigų ir kredito apyvartą, orga
nizuoti bankų vidaus ir užsienio atsiskaitymus, nustatyti res
publikos piniginio vieneto kursą. Įstatyme buvo įtvirtinti Lie

tuvos banko steigimo teisiniai pagrindai ir kartu išreikšti Lie
tuvos nepriklausomybės siekiai.
Priėmus Lietuvos banko įstatymą, Lietuvos TSR AT to

liau vyko principinė diskusija dėl nutarimo įkurti šį banką.
Pateiktame Redakcinės komisijos nutarimo projekte buvo
siūloma parašyti žodį „atkurti" Lietuvos banką. Priimto įsta

tymo preambulėje taip pat buvo teigiama apie Lietuvos banko
atkūrimą ir jo teisinius pagrindus. Tokia formuluotė buvo
siūloma siekiant užtikrinti Lietuvos banko perimamumo teisę.
Kartu, rengėjų nuomone, tokio turinio nuostata galėjo turėti
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tam tikros įtakos ateityje pretenduojant į Lietuvos banko avuarus, kurie buvo užblokuoti užsienio šalių bankuose po 1940 m.
šalies okupacijos ir aneksijos. Tarybų Sąjungos liaudies depu
tatas Z. Vaišvila paprieštaravo Šiai nuostatai motyvuodamas
tuo, kad, kol nepaskelbta Lietuvos nepriklausomybė netiks

linga kalbėti apie jos valstybinių atributų atkūrimą. Į tai sesi
joje pirmininkavęs AT pirmininkas L. Šepetys replikavo:
tMatot, daug žingsnių žengiame, kurie jau nuėjo toliau, negu
mūsų reali padėtis" [41, p. 313], Z. Vaišvilos pasiūlymą pa
laikė TSRS liaudies deputatė K. Prunskienė. Ji teigė, kad są
voka „atkūrimas" nevisiškai atitinka realią tikrovę.
Atsižvelgdama į minėtas pastabas, Lietuvos TSR AT
nutarė taikyti abiejuose priimamuose dokumentuose (Lietuvos
banko įstatyme ir nutarime „Dėl Lietuvos banko atkūrimo")
vietoj žodžio „atkurtas", žodį „įsteigtas". Tą pačią dieną
Lietuvos TSR AT priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos banko įstei
gimo", kuriame paskelbė, kad nuo 1990 m. kovo 1 d. įsteigia
mas Lietuvos bankas. Pateikiamas minėtas Lietuvos TSR AT
nutarimas [41, p. 525].
Dėl Lietuvos banko Įsteigimo
Ryšium su 1989 m. gegužės 18 d. priimtu Lietuvos TSR
ekonominio savarankiškumo pagrindų įstatymu Lietuvos Ta
rybų Socialistinės Respublikos Aukščiausioji Taryba nutaria:
1.Įsteigti nuo 1990 m. kovo 1 d. Lietuvos banką.
2.Pavesti Lietuvos TSR Ministrų Tarybai:
parengti Lietuvos banko statutą ir iki 1990 m. liepos 1 d. pa

teikti ji tvirtinti Lietuvos TSR Aukščiausiajai Tarybai; išspręsti
Lietuvos banko ir patalpųfinansavimo klausimus.
Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pir
mininkas A. Brazauskas.
Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Sek
retorius L Sabutis.
Taigi Lietuvos savarankiškos pinigų ir bankų sistemos
kūrimo darbo grupės parengtai Lietuvos banko įkūrimo kon

cepcijai buvo pritarta dar Lietuvos TSR AT paskutinės sesijos
metu (1990 m. vasario 13 d.), priėmus Lietuvos banko įsta-

tymą ir nutarimą „Dėl Lietuvos banko įsteigimo". Remiantis
minėtais teisės aktais, Lietuvos bankui buvo suteikta visos ša
lies bankininkystės reguliavimo bei kontroliavimo teisė.
Kaip jau minėta, rengiant teisės aktus bankininkystės
klausimais buvo atsižvelgta ir į tarpukario patirtį. Tačiau lygi
nant 1922 ir 1990 m. Lietuvos banko įstatymus, pastebėta es
minių skirtumų: pirma, tarpukario Lietuvos bankas buvo akci
nis, o 1990 m. jo statusas buvo numatytas valstybinis; antra,
tarpukario Lietuvos bankas neatliko kitų bankų priežiūros,
įvairiais normatyvais nereguliavo jų veiklos, o 1990 m. įsta
tymu buvo pavestos šios funkcijos Lietuvos bankui.
Tačiau, Lietuva, kaip ir daugelis kitų šalių nebuvo išim
tis - neatkūrus nacionalinio valstybingumo tokio banko veikla
nebuvo galima. Todėl minėti Lietuvos TSR AT paskutinėje se
sijoje priimti dokumentai, skirti Lietuvos bankų sistemai su
kurti, ko! kas daugiau rodė deputatų ryžtą pakeisti neperspek
tyvią tarybinę finansų ir bankų sistemą. Kartu šios AT depu
tatai gerai suprato, kad, kol Lietuva kaip valstybė nepaskelbs
nepriklausomybės ir nebus tarptautiniu mastu pripažinta, tol ir
Lietuvos banko veikla išliks problemiška.

1.7. Nacionalinės pinigų ir bankų sistemos genezė
Šalies ekonominio savarankiškumo koncepcijos kūrėjai
perėjimą nuo planinės prie rinkos ekonomikos siejo su kitomis

fundamentaliomis būsimosios valstybės įtvirtinimo progra
momis. IŠ jų bene sudėtingiausia programa buvo sukurti sava
rankišką bankų ir pinigų sistemą. Pinigų-kredito sistemos re
formos metmenys sudarė bene vieną svarbiausių Lietuvos
ekonominės nepriklausomybės koncepcijos dalių, nes kuriant
savarankiškos respublikos ekonominę sistemą, ir įmonėms,
organizacijoms ir ūkiams suteikus visišką savarankiškumą

savaime prireikė pakeisti visą bankų, pinigų bei biudžetinę
sistemas.

1988-1989 m. dauguma ekonomistų ir Maskvoje, ir re
gionuose jau pripažino, kad tik respublikų ekonominis sava
rankiškumas gali padėti išeiti iš bendros sąjunginės ekonomi
nės krizės. Tačiau tuo metu nelabai tikėta, kad savi respublikų
pinigai - svarbiausia veiksmingos ekonominės sistemos dalis.

Šią ekonominę tiesą ypač kritikavo TSRS valstybinio banko
atsakingi darbuotojai. Jų požiūris į ekonominį savarankiškumą
iŠ dalies buvo teigiamas, tačiau vos pradėjus kalbėti apie nuo
savus pinigus ir nepriklausomą bankų sistemą respublikose —

kildavo grėsminga atvirkštinė reakcija iš TSRS valstybinio
banko pusės. Centriniam bankui atrodė, kad tai bus jau istoriš

kai susiklosčiusių piniginių, bankinių santykių bei tradicijų
TSRS sandraugos šalyse išderinimas, atsiskyrimas nuo TSRS.
Centrinio banko tikslas buvo vienas - išsaugoti tarybinio rub
lio ir tarybinės bankų sistemos monopolį. Šios pozicijos cent
rinis bankas iš esmės laikėsi per visą pertvarkos laikotarpį ir
vėliau, iki pat TSRS žlugimo.

Kaip minėjome, būsimoji bankų ir pinigų reforma turėjo
išspręsti šiuos pagrindinius uždavinius: atskirti Lietuvos ban
kus nuo Tarybų Sąjungos bankų sistemos ir sukurti savaran

kišką dviejų lygių Lietuvos bankų sistemą su centriniu banku
priešakyje; garantuoti komercinių bankų veiklos stabilumą ir
patikimumą; įvesti nacionalinius pinigus ir vykdyti nuoseklią,
ūkio interesus atitinkančią pinigų politiką.
1988 m. vasarą, kai Lietuvoje vis aktyviau ėmė reikštis
nacionalinio Atgimimo idėjos, pirmasis viešai kelti savaran
kiškos pinigų ir bankų sistemos kūrimo klausimus pradėjo
Vilniaus universiteto Finansų ir kredito katedros prof.
S. Uosis. Kai nemaža dalis dar tik kalbėjo ir rašė apie galimą
ekonominį Lietuvos savarankiškumą ir tik Tarybų Sąjungos
sudėtyje, jis rasė „<...>negali būti tikro savarankiškumo be
savarankiškos pinigų sistemos" [42, p. 1—2]. Tuo metu Vil
niaus universitete susibūrė grupė bendraminčių (prof. S. Uosis,
doc. I. Čepienė, doc. V. Terleckas, doc. J. Vizbaras,

V. Baldišis), kurie gana gerai žinojo tarpukario Lietuvos Res
publikos bankų, finansų sistemą ir reikšmingiausius prof.
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V. Jurgučio darbus („Bankai", „Pinigai", „Finansų mokslo pa
grindai"). Apibendrindami savarankiškos pinigų sistemos
funkcionavimo nepriklausomoje Lietuvoje patirtį (Lietuvos
bankas tuo metu sėkmingai derino centrinio banko ir komerci

nio banko funkcijas), minėti mokslininkai 1988-1989 m. akty
viai dalyvavo rengiant savarankiškos pinigų ir bankų sistemos
sukūrimo^ Lietuvos banko įkūrimo koncepciją. Ekonominio
savarankiškumo koncepcijoje buvo numatyta „LTSR kuriamas
tarpusavyje konkuruojančių komercinių bankų tinklas. Visi
bankai, išskyrus Valstybinį, dirba komerciniais pagrindais.
Atidaromi savarankiški respublikos užsienio pekybos, investi
cijų ir kiti tarptautiniai bankai. Atidaroma laisvo pirkimo ir
pardavimo valiutos rinka" [32, p. 14].
Nemažai Lietuvos mokslininkų ir bankų darbuotojų jau
tuo metu pasisakė už savų pinigų įvedimą. Jie teigė, jog būtina
respublikos ekonominio savarankiškumo sąlyga yra tvirtas pi
niginis vienetas. Ekvivalentinius mainus ir rinkos santykius
bus galima įgyvendinti tik tada, kai visi mainuose dalyvaujan
tieji turės vienodą ir pakankamai stabilų vertės matą. Tokio
mato vaidmenį turėjo atlikti laisvai konvertuojamas piniginis
vienetas.
Čia jie matė vienintelę išeitį ginant Lietuvos gyventojų
interesus, pirmiausia apsirūpinant didesnę paklausą turinčio
mis prekėmis. Tačiau buvo ir abejojančiųjų šios priemonės
tikslingumu, nes pinigų reformos metu neišvengiamai tam
tikra gyventojų dalis patirtų nuostolių. Be to, kokiomis prie
monėmis, kai nėra uždarų sienų ir muitinių, pavyktų išsaugoti
įvestos valiutos stabilumą? Tokių ir panašių klausimų buvo ir
daugiau, {juos reikėjo atsakyti.

Todėl vienas iš labiausiai aktualių klausimų jau minė
tame Lietuvos ekonominio savarankiškumo pagrindų įstatymo
projekte buvo Lietuvos bankų ir pinigų sistemos sukūrimas.

Sis klausimas bene daugiausia diskusijų sukėlė ir paskelbus
Įstatymo projektą respublikos spaudoje, ir jį svarstant AT se
sijoje, kur nuomonės šiuo klausimu bene stipriausiai išsiskyrė.
Dėl to Lietuvos TSR ekonominio savarankiškumo pagrindų
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įstatymo projekto 19 str. „Lietuvos TSR bankų ir pinigų
sistema", pateiktame svarstyti Lietuvos TSR AT, dar nebuvo
numatyta sukurti savą pinigų sistemą, o tik nurodyta galimybė
tokią sistemą turėti gerai išanalizavus visus jos įvedimo tiks
lingumo aspektus.
Minėtame įstatymo projekte taip pat buvo pabrėžiamas
bankų, kurių veiklą turėjo kontroliuoti Lietuvos TSR bankų
įstatymas, vaidmuo. Bankai turėjo tapti savarankiškomis kre
dito įstaigomis, laisvai disponuojančiomis savo kredito ištek
liais. Nors tuo laikotarpiu Lietuvos specializuoti bankai su
kaupdavo kredito išteklių, tačiau juos skirstė TSRS valstybinis
bankas. Todėl, siekiant užtikrinti veiksmingą finansų ir kredito
sistemos funkcionavimą, buvo tikslinga iš sąjunginės priklau
somybės perduoti Lietuvai 5 specializuotus bankus ir jų veiklą
organizuoti komerciniais pagrindais,
1989 m. gegužės 18 d. svarstant Lietuvos TSR AT mi
nėto įstatymo 19 str., diskusijų metu išsiskyrė dvi nuomonės.
Pirmai, radikalesnei, atstovavo Tarybų Sąjungos liaudies de
putatai prof. K. Antanavičius, akad. A. Buračas, prof.
K. Prunskienė, antrai, nuosaikesnei, - Lietuvos TSR AT de
putatai Z. Žilevičius, H. Jackevičius. Prof. K. Antanavičius
kalbėjo: ,Mūsų nuomone, įstatymas iš esmės priimtinas. Ta
čiau būtina atkreipti jūsų dėmesį į 19 straipsnį „Lietuvos TSR
bankų ir pinigų sistema^. Laikinas mokslinis kolektyvas ir va
kar buvo susirinkęs, diskutavo daugiau kaip dvi valandas ir,
nuodugniai apsvarstęs įrašą ,^ali būti įvedama sava pinigų
sistema", vis dėlto mano, kad toks įrašas yra visiškai nepakan
kamas. Mūsų parengtame mokslinio kolektyvo projekte buvo
įrašyta, kad ,^Lietuva įveda savą pinigų sistemą". Mes laikome,
kad Respublikos ekonominis savarankiškumas neįmanomas be
savos pinigų sistemos. Ją privalome įvesti. Čia gi išeina, kad
ekonominis savarankiškumas gali būti ir be savos pinigų siste
mos^ [35, p. 53-54].
Oponuodamas šiai nuomonei deputatas Z. Žilevičius
teigė: ,jtinoma, ir aŠ pats norėčiau, kad Respublikoje būtų savi
pinigai, bet, atsižvelgdamas į pasaulinį patyrimą^ nematau
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realios tokių pinigų įvedimo galimybės ... Visame pasaulyje
pinigų būklę lemia ekonomika. Pirmiausia mums reikia ją su
tvarkyti, tada galėsime kalbėti ir apie pinigus" [35, p. 59-60].

Jis taip pat siūlė AT sudaryti komisiją iš mokslininkų bei
praktikų, kuri turėtų paruošti nacionalinių pinigų koncepciją ir
per tris mėnesius pateikti Ministrų Tarybai.
Kadangi pasisakiusių sesijos metu deputatų nuomonės
dėl šio 19 str. teiginio iš esmės buvo priešingos, buvo nutarta

iŠ pradžių dėl šio straipsnio balsuoti atskirai. Konkrečiai kal
bėta dėl dviejų iš esmės skirtingų sąvokų- „įveda" ir ^gali
būti įvedama". Prof. K. Antanavičiaus pasiūlytas 19 str. for
muluotės variantas nebuvo priimtas: už jį balsavo 80, prieš 165, susilaikė 20 deputatų [35, p. 71]. Šie balsavimo rezultatai
tam tikru mastu parodė to meto Lietuvos TSR AT didelės da
lies deputatų konservatyvumą.
Ekonominiam Lietuvos savarankiškumui įgyvendinti
reikėjo parengti daugybę įstatymų. Tam tikslui prie Lietuvos
TSR Ministrų Tarybos buvo sudarytos darbo grupės [33,
p. 29], viena iŠ jų - Lietuvos savarankiškos pinigų ir kredito
sistemos sukūrimo grupė (vad. doc. V. Terleckas). Grupės
darbe dalyvavo jau minėti Vilniaus universiteto dėstytojai ir
bankininkai praktikai (B. Povilaitis, R. Norkus, V. Andriuš
kevičius, J. Dusevičius). Ši darbo grupė, toliau plėtodama
Lietuvos ekonominio savarankiškumo pagrindų įstatymo
19 str. „Lietuvos TSR bankų ir pinigų sistema" teiginius,
1989 m. antrąjį pusmetį parengė Lietuvos savarankiškos
pinigų ir kredito sistemos sukūrimo koncepciją, Lietuvos
banko ir komercinių bankų įstatymų projektus bei kitus nor
minius aktus. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, šios grupės
nariai tiesiogiai dalyvavo įgyvendinant šią koncepciją.
Nacionalinė pinigų ir bankų sistema buvo kuriama va
dovaujantis dar tarybiniais metais sukaupta patirtimi, tarpu
kario Lietuvos ir tarptautine praktika. Buvo siūloma ir neprik
lausomoje Lietuvoje sukurti dviejų lygių kredito sistemą: pir
moji pakopa- Lietuvos bankas, kaip centrinis (emisijos)
bankas, kurio paskirtis- reguliuoti ekonomiką pinigais ir
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kreditu bei kontroliuoti kitų bankų veiklą ekonominiais meto

dais; antroji pakopa - įvairūs valstybiniai, akciniai komerciniai
ir kitokie bankai, turintys tiesioginius ryšius su įmonėmis, or

ganizacijomis ir piliečiais [36, p. 356].
Tautinio atgimimo metais Lietuvos pinigų ir kredito
sistemos koncepcijos kūrėjai daug dėmesio skyrė ir komerci

nių bankų veiklai bei jų vaidmeniui atkurtoje nepriklausomoje
Lietuvoje. Viename iŠ darbų (autoriai— prof. S. Uosis, doc.
V. Terleckas, V. BaldiŠis) šiuo klausimu buvo rašoma:
„ 2. Komerciniai bankai steigiami iš apačios pagal realius ūkio
poreikius. Juos akciniais pagrindais steigia įmonės kartu su
valstybe" [43, p. 37], Tačiau, atkūrus nepriklausomybę, šią
nuostatą iŠ pradžių neskubėta nuosekliai įgyvendinti.
Tuometinės Lietuvos TSR MT vadovybės radikaliai nu
siteikusiais mokslo atstovais sustiprinimas (MT pirmininko
pavaduotoja buvo paskirta TSRS liaudies deputatė prof.
K. Prunskienė), TSRS liaudies deputatų (prof. K. Antana
vičius, akad. A. Buračas) aktyvi veikla TSRS liaudies deputatų
suvažiavime davė teigiamų rezultatų sprendžiant ir
savarankiškos Lietuvos finansų sistemos kūrimo problemas.
1989 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos TSR AT sesijoje svarstant

TSRS įstatymo projektą „Dėl Lietuvos TSR, Latvijos TSR ir
Estijos TSR ekonominio savarankiškumo" K. Prunskienė kal
bėjo: „Bene konstruktyviausiai ir mums palankia linkme vyksta
dialogas dėl Lietuvos bankų, {skaitant ir valstybini pervedimo
į savarankišką statusą, išeinant jiems iš sąjunginio pavaldumo.
Šis klausimas tampriai siejasi su Lietuvos pinigų sistemos įve
dimu, kurio koncepcija galutinai aprobuota Ekonominės re
formos komisijoje". Toliau pranešėja pabrėžė: ,^^oriu atsakin
gai pareikšti Lietuvos Žmonėms, kad lietuviški pinigai - litai
gali būti įvedami neatliekant pinigų reformos, t. y. rubliai į li
tus keičiami tik santykiu 1:1, jokiu būdu nepažeidžiant gyven
tojų interesų. Atvirkščiai, savų pinigų pagalba apsaugant
rinką ir įvaldant infliacijos procesus" [28, p. 53]. Tuo metu
taip atrodė ne tik nemažai daliai radikalių deputatų, bet ir ak-
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tyvių LPS veikėjų. Tačiau šios optimistinės prognozės, deja,
atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, nepasitvirtino.

1989 m. lapkričio 27 d. Tarybų Sąjungos AT priėmė
įstatymą „Dėl Lietuvos TSR, Latvijos TSR ir Estijos TSR
ekonominio savarankiškumo". Šio įstatymo 2 str. buvo tei
giama: „Iki įsigalios šis įstatymas, įmonės ir ūkinės organiza
cijos, visų TSRS bankų, tarp jų TSRS valstybinio banko, res
publikiniai bankai ir kitos įstaigos neatlygintinai perduodami
valdyti respublikų liaudžiai su visomis pagrindinėmis ir apy
vartos lėšomis" [44, p. 3].

Taigi vadovaudamosi šiuo įstatymu, respublikos galėjo
savarankiškai organizuoti savo finansų institucijų ir bankų
veiklą, apeidamos TSRS valstybinį banką. Tačiau praktikoje
minėtas įstatymas dar neturėjo realaus turinio, nes neleido

Baltijos valstybėms turėti savų pinigų ir nustatyti kainų [45,
p. 31].
Svarbus vaidmuo plėtojant bankų sektorių teko ir
1990 m. vasario 12 d. priimtam Lietuvos TSR nuosavybės pa
grindų įstatymui, kuriuo buvo įtvirtinamos įvairios nuosavybės
formos: asmeninė (privati), grupinė (kolektyvinė) ir valsty
binė. Nuosavybės subjektais galėjo būti privatūs asmenys,
šeimos, valstiečių ūkiai, kooperatyvai, akcinės bendrovės, ūki
nės asociacijos (bendrovės), visuomeninės organizacijos, reli
ginės bendruomenės, vietos savivalda, Lietuvos TSR ir kitų
valstybių bendros įmonės, valstybė.
Tokiu būdu ekonominė reforma, kurią buvo numatyta
pradėti Lietuvoje, be autonominės bankų sistemos, centrinio
banko ir be savo autonominės finansų, pinigų sistemos, buvo
neįmanoma. Tai iš esmės buvo pagrindinis klausimas, nuo ku
rio turėjo prasidėti ekonomikos reforma. Politiniu ir ekonomi
niu požiūriu, kol visa finansų, bankų ir pinigų sistema netapo
Lietuvoje autonominė, kartu nebuvo galima sėkmingai pradėti

privatizacijos, išleisti savų pinigų, pradėti visų kitų ekonomi
kos rekonstrukcijų, be kurių respublikos ekonomika negalėjo
eiti tuo keliu, kurį ji paskutiniais pertvarkos ir tautinio atgi
mimo metais jau buvo pasirinkusi.
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1.8. Išvados
1.XX a. devintąjį dešimtmetį senoji TSRS administra
cinė sistema, kuri rėmėsi centralizuotu planavimu ir centrali
zuotais ištekliais ir nors labai pigiais energetiniais ištekliais,
išsisėmė. Dėl komandinio ūkio funkcionavimo ribotumo, eko
nominio augimo tempai sparčiai lėtėjo, vis didėjo atitrūkimas
nuo pasaulinio lygio, pradėjo reikštis ekonominės krizės po
žymiai. Pertvarkos metais, atmetus ankstesnę ūkio vystymosi
orientaciją, pradėta intensyviai tobulinti planinės ekonomikos
suformuotą ūkio struktūrą, tuo pat metu vyko pertvarkos pro
cesai finansų sistemoje.
2.Vadovaujantis pertvarkos samprata, prieita išvados,
kad

vienintelis

galimas

kelias

unitarinėje

federacinėje

valstybėje - suteikti buvusioms tarybinėms respublikoms dau
giau ekonominio savarankiškumo. Stengiantis modifikuoti ta
rybinę planinio ūkio sistemą, pirmiausia buvo žvelgiama į
Baltijos šalis, kurios tuo metu buvo labiausiai išsivystę Tarybų
Sąjungos regionai ir paprastai buvo laikomi viena ekonomine
zona.

3.1940 m. Lietuva politinės prievartos būdu (iš pradžių

okupacija, vėliau aneksija) buvo priversta atsisakyti rinkos
ekonominės sistemos ir formuoti komandinį ūkį, integruotą į
TSRS planinio ūkio sistemą. Pertvarkos ir prasidėjusio tautinio
atgimimo metais respublikoje susiformavo palankios aplinky
bės sugrįžti į tarpukario metais Lietuvoje vykusį natūralaus
ekonominės evoliucijos vystymosi kelią.
4.Šiuolaikinės Lietuvos bankų sistemos ištakos forma
vosi XX a. devintąjį dešimtmetį dviejų politinių sistemų san
dūroje. Jos pradžia sutapo su Tarybų Sąjungoje prasidėjusių
pertvarkos idėjų įgyvendinimu, tarp kurių viena iš svarbiausių
vietų teko ekonomikos pertvarkymui. Pertvarkos ir tautinio at
gimimo metais šiuolaikinės Lietuvos bankų sistemos kūrimo
klausimas tapo sudedamąja šalies ekonominio savarankiškumo

koncepcijos dalimi. Prasidėjęs teorinėje, o vėliau ir praktinėje
plotmėje, intensyvus perėjimas nuo planinės prie rinkos eko-
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nomiJcos palietė visas ūkio šakas, tarpe jų ir finansų sektoriaus
subsektorių - bankų sistemą.
5.Šiuolaikinės nacionalinės

bankininkystės

genezės

(1988-1989 m.) turinį sudarė respublikoje egzistavusios tarybi
nės monobankinės sistemos transformavimas į pasauliniu mastu

priimtą dviejų lygių bankų sistemą, būsimajam Lietuvos bankui
numatant tradicines centrinio banko funkcijas. Dar iki nepri

klausomybės atkūrimo respublikoje susikūrė ir veikė septyni
komerciniai bankai.
6.Parengus nacionalinę bankų ir pinigų kūrimo koncep

ciją, Lietuvos TSR AT paskutinės sesijos metu (1990 m. vasa
rio 13 d.) priėmė Lietuvos banko įstatymą ir nutarimą „Dėl
Lietuvos banko įsteigimo", kuriais buvo nustatyti banko veik
los jau nepriklausomoje valstybėje uždaviniai ir funkcijos. Ta
čiau minėti teisės aktai, neatkūrus nacionalinio valstybingumo,
neturėjo realaus turinio.

Literatūra ir šaltiniai
Į.Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis. Steigiamasis suva
žiavimas. V. 1990.

2.Lietuvos TSR AT 11 šaukimo 10 sesija. 1988 11 18.
V. 1989.
3.Tiesa, 1989 12 28.
4.Tiesa, 1990 02 08.
5.Gorbachev M. Perestroika: new thinking for our
country and the world. N. Y. 1987.
6.Partijos ekonominė politika: aktualūs ekonomikos
klausimai. V. 1988.
7.Ha KpyTOM nepejiOMe: comiain>HO-3K0HOMHHecKHe
acneKTbi nepecTpoHKH. Khcb. 1988.
8.IlepecTpoHKa h ypoKH xo3hhctbchhi>ix pe^topM (3a
„KpyrjitiM ctojiom" HHCTHTyra 3kohomhkh AH CCCP h
)KypHajia „Bonpocu 3kohomhkh") // Bonpocti ^kohomhkh.
1988. No. 2. C. 55-79.

104

9.Banking Reform in Central Europe and the Former
Soviet Union / ed. J. Rostowski. Budapest. 1995.
10.TSKP XXVH suvažiavimo medžiaga. V. 1986.
11.TSKP CK plenumo dokumentai. 1987 06 25-26. V.

1987.
12.Co6paHHe nocraHOBJieHHH npaBHTejrtcTBa Conm
Cobctckhx CoiMajiHCTHiecKHx Pecny6jiHK. M. 1987. Ho. 2164.
13.Co6paHHe nocTaHOBJieHHH npaBHTejrtcTBa CoK>3a
Cobctckhx CouHajiHCTHiecKHx Pecny6jiHK. M. 1989. Ho. 2164.

14.Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos valstybi
nės įmonės (susivienijimo) įstatymas. V. 1987.
15.rop6a^eB M. C. O xoae peajiioauHH peineHHH
XXVII cbe3fla

KI1CC h

3a^^aiax

no

yrjiy6jieHHK)

nepecTpoiiKH ŲĮoKjiaa Ha XIX BcecoKBHofi KOH<į>epeHmui
KnCC 28 hiohh 1988 roa). M. 1988.
16.TSKP CK plenumo dokumentai. 1988 07 29. V.
1988.
17.Lietuvos bankininkystės raida. Mokslinės konferen
cijos medžiaga. Vilnius, 1997 m. lapkričio 4 d. V. 1998.
18.Lietuvos taupomasis bankas: LTB- 80. V. 1999.
19.Preidys G. Lietuvos pramonės ir statybos bankas
1989 m. // Liaudies ūkis. 1990. Nr. 7.

20.PeželienėD. Bankų byla//Respublika. 1990 10 19.
21.Finansų ir kredito sistemos pertvarkymas // Tarybų
darbas. 1988. Nr. 1.

22.Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos koopera
cijos įstatymas // TSRS AT žinios. 1988. Nr. 22.
23.PHCK-BaHKOBCKoe neno II 3K0H0MHiecKa ra3eTa.
1988, aBrycT. Ho. 34.

24.LTSR AT ir Vyriausybės žinios. 1987 0410.
Nr. 10-110.
25.Lietuvos bankai jūsų paslaugoms / par. R. Užpalienė. V. 1993.

105

26.Kalonaitis R. Jūsų idėjos - mūsų pinigai // Mokslas
ir technika. 1989. Nr. 4.
27.Klišauskas L. Bankas perka ... idėjas // Liaudies
ūkis. 1989. Nr. 4.

28.Lietuvos TSR AT 11 šaukimo 13 sesija, 2 posėdis.
1989 09 22. V. 1989.
29.Katkus V. Šiuolaikinės bankininkystės principai. V.

1998.
30.Lietuvos TSR AT 11 šaukimo 9 sesija. 1988 04 09.
V. 1988.
31.Profesorius Kazimieras Antanavičius. Dokumentinė
apybraiža /sud. A. Liekis. Lietuvos mokslas. Kn. 26. V. 2000.
32.Lietuvos ekonominio savarankiškumo koncepcija:
medžiaga lektoriui / par. K. Antanavičius, G. Vagnorius. V.

1988.
33.Šimėnas A. Ekonomikos reforma Lietuvoje. Antras
leidimas. V. 1996.
34.Prunskienė K. Dar kartą apie respublikos ūkiskaitą//
Gimtasis kraštas. 1988 09 8-14. Nr. 36.
35.Lietuvos TSR AT 11 šaukimo 11 sesija, 2 posėdis.
1989 05 18. V. 1989.
36.Lietuvos TSR AT ir Vyriausybės žinios. Nr. 15.

198905 31.
37.Lietuvos TSR deklaracija apie Lietuvos valstybinį
suverenitetą Nr. XI-2958 // Lietuvos TSR AT ir Vyriausybės
žinios. 1989. Nr. 15-167.
38.Lietuvos TSR AT 11 šaukimo 17 sesija, 4 posėdis.

199002 08. V. 1990.
39.Lietuvos TSR AT 11 šaukimo 16 sesija, 2 posėdis.
1990 01 15. V. 1990.
40.Lietuvos

Respublikos

AT 1 šaukimo

2 sesija,

1 posėdis. 1990 09 04. Nr. 15. V. 1992.

41.Lietuvos TSR AT 11 šaukimo 17 sesija, 9 posėdis.
1990 02 13. V. 1990.
42.Uosis S. Ar Lietuvai reikėtų savų pinigų? // Vakari
nės naujienos. 1988 10 19.

106

43.Uosis S., Terleckas V., Baldišis V. Lietuvos pinigų
ir kredito sistemos koncepcija. V. 1989.
44.įstatymas dėl Lietuvos TSR, Latvijos TSR ir Estijos
TSR ekonominio savarankiškumo // Tiesa. 1989 12 02.
45.Lietuvos bankas, 1990-1995 / ats. red. V. Terleckas.
V. 1995.

107

2. BANKŲ SISTEMOS PAGRINDŲ SUKŪRIMAS
PIRMAISIAIS NEPRIKLAUSOMYBĖS METAIS
(1990 m. kovas -1990 m. gruodis)

2.1. Politinė padėtis šalyje pirmaisiais nepriklausomybės
metais
Kadangi bankų reformos įgyvendinimo pradžia buvo
tiesiogiai susijusi tiek su atsikūrusios Lietuvos valstybės ir jos
ekonomikos raida, tiek ir su to meto Lietuvos banko ir Vyriau
sybės tarpusavio santykiais, būtina glaustai apžvelgti ir svar
biausius tuo metu šalyje vykusius politinius procesus.
1990 m. kovo 11-oji Lietuvai tapo istorine data - atkurta
nepriklausoma valstybė. Tai nebuvo netikėta, nes prie to
laipsniškai artėta pertvarkos ir tautinio atgimimo metais. Žmo
nių, visuomenės veikėjų ir politikų sąmonės kitimą žymėjo,
kaip jau buvo minėta, Persitvarkymo Sąjūdžio įkūrimas,
Baltijos kelias, Lietuvos komunistų partijos atsiskyrimas nuo
TSKP, dokumentų, kuriais Lietuva 1940 m. buvo įjungta į
TSRS, anuliavimas, šalies ekonominio savarankiškumo pro
gramos ir kt.

Kaip minėta, 1990 m. pradžioje rinkimus į šalies AT
laimėjo LPS remiami deputatai. 1990 ra kovo 11 d. jų pastan
gomis buvo paskelbtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas
de facto. Aukščiausiajai Tarybai - Atkuriamajam Seimui va
dovavo V. Landsbergis, pirmajai Lietuvos Vyriausybei —
K. Prunskienė. Absoliuti AT dauguma, pasirašiusi nepriklau
somos valstybės atkūrimo aktą, kartu pasisakė už visiškai
naują šalies vidaus ir užsienio politiką. 1990 m. kovo mėn.
įvykdytus pertvarkymus Lietuvoje galima laikyti revoliucija.
1990 m. kovo 12 d. Lietuvos Respublikos AT telegrama
TSRS AT pirmininkui M. Gorbačiovui buvo pranešta apie ne

priklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą ir siūloma pradėti
oficialias ^erybas dėl sureguliavimo visų klausimų, susijusių
su įvykusiu nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymu" [1,
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p. 328]. Telegramoje TSRS Ministrų Tarybos pirmininkui
N. Ryžkovui siūloma nekeisti ekonominių ryšių, kol nebus
pasirašytos dvišalės ekonominės sutartys. Kreipimesi į TSRS
tautas prašoma suprasti Lietuvos tikslus, paremti jos siekius,
įsipareigojama gerbti visų tautų lygias teises [1, p. 329-330].
TSRS vadovybė atsisakė pripažinti Lietuvos atsiskyrimą. Tre

čiajame TSRS Liaudies deputatų suvažiavime (1990 m. kovo
15 d.) Lietuvos Respublikos AT priimti dokumentai paskel
biami negaliojančiais. Lietuvos Respublikos AT priminė
neteisėtą Lietuvos, Latvijos, Estijos aneksiją 1940 m. bei jos
neigiamą įvertinimą TSRS Liaudies deputatų suvažiavime
1989 m. gruodžio 24 d. Taip pat remtasi 1920 m. liepos 12 d.
Lietuvos ir Rusijos taikos sutartimi, kuri nebuvo praradusi
galios. Nurodyta, jog TSRS Konstitucijos 72 str. suteikia teisę
kiekvienai respublikai išstoti iš TSRS. Lietuvos Respublikos
AT dar kartą pabrėžė, jog jos priimti įstatymai yra teisėti, kad
ji pasiruošusi derybomis nustatyti draugiškus santykius su
TSRS [1, p. 343-345].
Pirmasis nepriklausomos Lietuvos valstybės politinės

raidos etapas apėmė 199003 11 - 1991 01 10 laikotarpį. Pir
maisiais mėnesiais ir metais Lietuva išgyveno labai sunkų ir

neapibrėžtą įsitvirtinimo laikotarpį sudėtingomis politinėmis
sąlygomis, kurios tęsėsi iki 1991 m. rugpjūčio pučo Maskvoje
žlugimo ir tik po to Lietuvos pripažinimo de jure tarptautiniu
mastu. Santykiai su TSRS buvo patys svarbiausi, nes Lietuva
su Tarybų Sąjunga ilgą laiką buvo susieta politiniais, eko
nominiais ir kariniais ryšiais. Lietuva siekė, kad TSRS pri
pažintų jos suverenitetą, išvestų tarybinę armiją iš Lietuvos
teritorijos, kad ekonominiai santykiai būtų reguliuojami
tarpvalstybinėmis sutartimis.
Abi valstybės savo veiksmus laikė teisėtais, tačiau
ėmėsi skirtingų priemonių santykiams reguliuoti. TSRS nepri

pažino Lietuvos nepriklausomybės, pradėjo didinti karinį
spaudimą krašto viduje, sugriežtino valstybės sienų pervažia
vimo kontrolę, skleidė dezinformaciją savo ir užsienio žurnali
stams. AT, kurios daugumą sudarė LPS remtų radikalių de-

mokratinių jėgų atstovai, toliau rengė ir skelbė teisės aktus ne

priklausomybei įtvirtinti. TSRS centrinė valdžia tokių Lietu
vos AT sprendimų nepripažino ir reikalavo vykdyti TSRS
įstatymus. Lietuvos AT politika TSRS centro atžvilgiu ne
visuomet buvo lanksti. Tai turėjo neigiamų pasekmių, pirmiau
siai vykdant ekonominius pertvarkymus.

Dėl TSRS paskelbtos ekonominės blokados susiklosčius
sunkiai ekonominei padėčiai, Lietuvos Vyriausybė pasiūlė, o

AT po ilgų diskusijų pritarė moratoriumui - laikinam kai kurių
Lietuvos teisės aktų galiojimo sustabdymui. Gegužės 23 d.
Šiuo klausimu priimtame nutarime sakoma: ^ristabdyti oficia
lių tarpvalstybinių derybų laikotarpiui tuos iš Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo lld. aktų
kylančius jų realizavimo veiksmus ir sprendimus, kurie susiję
su interesais, abiejų pusių apibrėžtinais kaip derybų objektas"

[1, p. 148, 392]. Šis nutarimas turėjo įsigalioti prasidėjus
TSRS ir Lietuvos Respublikos deryboms. Birželio 29 d. buvo
priimtas AT pareiškimas, jog moratoriumas Kovo lld. Ne

priklausomybės Aktui galioja 100 dienų nuo derybų pradžios.
Jis savaime netenka galios nutrūkus deryboms arba jei jis
trukdo normaliai vykdyti valstybines valdžios funkcijas. AT,
svarsčiusi šį klausimą, pademonstravo nuomonių įvairovę, bet

taip pat išreiškė vienareikšmį pritarimą moratoriumo paskel
bimui.
Šis Lietuvos sprendimas buvo nuolaida Maskvai, kad
konfrontaciją pakeistų dialogas. TSRS atsakė nutraukdama
ekonominę blokadą ir sutikdama pradėti rengtis deryboms.

Pasitarimai dėl derybų buvo labai sunkūs, nes TSRS pripažinti
Lietuvos suverenitetą dar nebuvo pasirengusi. Vis dėlto patys
delegacijų bei ekspertų grupių susitikimai buvo svarbūs. Jie
rodė, kad „Lietuvos Respublika ir TSRS yra besiderančios
pusės, kad yra dvišalės derybos". 1990 m. gruodžio 28 d. AT

priėmė nutarimą nusileisti kai kuriems TSRS reikalavimams
dėl procedūrinių dalykų, kad derybos pajudėtų į priekį [1,
p. 338]. Tačiau Lietuva kategoriškai atsisakė svarstyti Mask
voje iškeltą idėją apie kitokią sąjungą, kurios sutartį buvo siū-

loma pasirašyti visoms respublikoms. Lietuva savo ruožtu
iškėlė mintį referendumu patvirtinti Lietuvos žmonių nusis
tatymą turėti nepriklausomą valstybę.

1990 m. Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių klausimas
tapo tarptautine problema, kurią bandė spręsti didžiosios

Vakarų valstybės. Kai išryškėjo Baltijos valstybių apsispren
dimas atkurti savo nepriklausomybę, iki tol požiūris į Lietuvą
ir apskritai Baltijos valstybes priklausė nuo bendros Vakarų,
JAV politikos TSRS atžvilgiu. Svarbiausia šiuo klausimu data,
mūsų nuomone, galima laikyti 1990 m. balandžio 26 d., kai
Vokietijos kancleris Helmutas Kolis ir Prancūzijos prezidentas
Fransua Miteranas savo bendrame laiške Lietuvos Respublikos
AT pirmininkui V. Landsbergiui ragino nepradėti įgyvendinti
kai kurių su Kovo lld. aktu susijusių įstatymų, t. y. iš esmės
vengti realiai atkurti Lietuvos nepriklausomybę.

Tokia Vokietijos ir Prancūzijos pozicija atspindėjo ben
drą Vakarų valstybių nuostatą palaikyti tuometinio TSRS va
dovo M. Gorbačiovo reformas ir neskatinti TSRS suirimo, ku
rio padariniai, kaip buvo manoma, galėjo būti nekontroliuo
jami ir kelti grėsmę viso pasaulio saugumui. Kartu šios šalys
pripažino Lietuvos teisę būti suvereniai ir nepriklausomai val
stybei.
Lietuvos vadovybė ne kartą kreipėsi į TSRS AT, jos
pirmininką, vėliau TSRS Prezidentą, M. Gorbačiovą, TSRS
Vyriausybę, siūlydama pradėti derybas dėl Lietuvos nepriklau
somybės pripažinimo ir tolesnių tarpvalstybinių santykių re
guliavimo. Konservatyvieji TSRS politikai buvo nusistatę

prieš bet kokius pokyčius valstybėje, juo labiau prieš imperijos
mažėjimą, bijojo jos subyrėjimo. Jie turėjo didelę įtaką, dau
guma jų vadovavo jėgos struktūroms. Reformatoriai, suvok
dami pertvarkos būtinumą, taip pat siekė išlaikyti Sąjungą. Jie
buvo priversti laviruoti, kad visiškai nepralaimėtų stagnatoriams.
Laikydama save nepriklausoma valstybe, Lietuvos val
džia nuo pat Kovo lld. vykdė savarankišką politiką, pradėjo
reformuoti šalies ūkį, pertvarkyti politinio, ekonominio ir vi-
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suomeninio gyvenimo sritis. Šalyje klostėsi administracinio
valdymo ir teismų sistema. Kuriant vietines valdžios instituci
jas, iš pradžių remtasi kiek modernizuotomis tarpukario Lietu

vos valstybės sutvarkymo normomis atsižvelgiant į tarptautinį
patyrimą.

Vis sudėtingesnė tapo vidinė politinė situacija šalyje.
Nuo 1990 m. vasaros kaskart labiau įsigalint naujai išrinktos
Lietuvos Respublikos AT politiniam radikalizmui, daugelį

tarybinių metų pasiekimų įvairiose gyvenimo srityse (eko
nomikoje, kultūroje, moksle) imta vertinti neigiamai, apskritai
viską tapatinant su sovietinio režimo ideologija. Daugelis

iškilių faktų, reiškinių imta ženklinti sovietinio palikimo
ženklu ir paskelbta sunaikinimo vertu taikiniu. Pradėta įgy
vendinti ,^esovietizavimo politika" destruktyviai reformuojant
pramonę ir ypač žemės ūkį, naudojantis ir konfrontacijos su
TSRS korta.
Tarybinis laikotarpis atnešė tautai ne tik fizinių, bet ir

politinių netekčių. Sąjūdžiui laimėjus rinkimus į AT, atrodė,
jog politinės aistros aprimo. Pirmomis dienomis AT vyravo
pakili nuotaika. Visi Lietuvos žmonės buvo paraginti santaikai
[2, p. 122]. Tačiau greitu laiku pradėjo formuotis tendencija
tik vieniems - Sąjūdžiui - savintis valstybės kūrimo nuopelnus
ir visą valdžią perimti į savo rankas [3]. Tautinio atgimimo

banga į šalies visuomeninį ir politinį gyvenimą iškėlė lyderius,
kurie ėmė mėgautis absoliučia valdžia, o tai nepaprastai su
komplikavo prasidėjusį nepriklausomybės įtvirtinimo procesą.
Politinės arogancijos atmosferoje buvo nereaguojama į Są
jūdžio autoritetus (kardinolas V. Sladkevičius ir kt.), kurie
ragino neskaidyti tautos, remtis visais visuomenės sluoksniais.
Įvairios politinės partijos, parlamento frakcijos, visuomeninės
organizacijos, matydamos neigiamus skaidymosi padarinius,
ne kartą kvietė konsoliduotis, siūlė pasirašyti santarvės aktus.
Tačiau jau 1990 metų AT veikla parodė, kad vieningas veiki
mas galimas tik ginant nepriklausomybę. Santarvė buvo ir liko
Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo tik sektinas
idealas.
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Pačios AT darbas buvo sudėtingas. Į politiką atėjo nauji,

daugeliu atvejų neturintys patyrimo, bet didelių ambicijų
žmonės. Vieningą veikimą pradžioje lėmė bendri - valstybin
gumo įtvirtinimo - reikalai ir visus vienodai užgriuvę sunku
mai: ekonominė blokada ir tarptautinis nepripažinimas. Tačiau
politinių pažiūrų sklaidos procesas tapo neišvengiamas. AT
susiformavo frakcijos, pozicija ir opozicija, dauguma ir
mažuma. 1990 m. gruodžio 8-9 d. suvažiavime LKP refor-

mavosi į LDDP. Iki rinkimų vykusios politinės varžybos
pradėjo virsti politiniu priešiškumu. Bandymai išlaikyti vieny
bę buvo tušti.
Konfrontacijos, psichologinė visuomeninių santykių
atmosfera šalyje susiformavo per pirmąjį 1990 m. pusmetį ir iš
dalies jau atsispindėjo 1990 m. liepos 31 d. paskelbtame 30 ži
nomų mokslo ir kultūros veikėjų „Kreipimesi Į Lietuvos
žmones", kurį paskelbė pagrindiniai Šalies dienraščiai. Jame
buvo konstatuota, jog pastebima pavojinga tendencija, kad
,^^uo pat savo darbo pradžios Aukščiausioji Taryba
palaipsniui plečia savo valdžios galią^ neleistinai ir netgi
pražūtingai apriboja, žlugdo vykdomosios valdžios — Ministrų
Tarybos- veiklą" [4]. Buvo kviečiama vykdyti visapusiškai
pasvertą, nuosaikių ekonominių ir socialinių reformų politiką.
Kreipimasis tapo pirmuoju sutelktu opoziciniu veiksmu jau

prieš savąją valdžią.
Kaip rodo AT posėdžių stenogramos, atsirado kon
frontacija ne tik tarp atskirų deputatų grupių, bet ir tarp Vy
riausybės ir AT daugumos. Parlamento ir Vyriausybės nesuta

rimai kilo dėl valdžios pasidalijimo. Nors Laikinajame Pa
grindiniame Įstatyme buvo užfiksuotas demokratinis valdžių
padalijimo ir atskyrimo principas, tačiau praktiškai AT im
davosi darbų, kurie priklausė Vyriausybės kompetencijai.
Derybas su Maskva buvo pavesta vesti ne Vyriausybei, bet
parlamentinei vyriausybinei delegacijai, nors demokratinėse
valstybėse parlamentai sutarčių nesudarinėja, jie jas tik ratifi
kuoja, tokiu būdu kontroliuodami Vyriausybę. K. Prunskienės
Vyriausybės veikla buvo kritikuojama nuo pirmųjų dienų.

Atsistatydinimo imta reikalauti po to, kai Vyriausybė, ieško
dama būdų išeiti iŠ ekonominės blokados, pasiūlė moratoriu
mo idėją.
Nekūrybiškai buvo pradėti administraciniai ekonominiai
pertvarkymai. Racionaliausias tarybinės valdžios institucijų

likvidavimas būtų galėjęs vykti kitaip: pirma, institucijų reor
ganizavimo būdu; antra, naujos korporatyvinės nuosavybės
įteisinimo keliu; trečia, akcionavimo keliu. To būtinai reikėjo
žemės ūkiui, pramonei. Tokie žingsniai būtų palikę mažiau

griuvėsių ir nebūtų atvedę prie ūkio destrukcijos ir įtampos
šalyje augimo.
Tačiau politinės krizės išvengti nepavyko. Ji visiškai
subrendo paskelbus apie kainų įstatymo įgyvendinimo pradžią.

1990 m. pabaigoje - 1991 m. pradžioje Lietuvoje padidėjo po
litinė įtampa, kurią išprovokavo ir pasinaudojo vidaus ir išorės
reakcinės jėgos, atvesdamos šalį į kruvinus sausio įvykius [5,
p. 371].

Kaimyninės Baltijos šalys- Latvija ir Estija- nepri
klausomybės paskelbimą Lietuvoje palaikė nuo pirmųjų dienų.
Tris Baltijos šalis jungė panašus istorinis likimas, tuo pačiu
laiku susiformavę persitvarkymo judėjimai ir savarankiškų

valstybių atkūrimo idėja. Tiesa, Latvija ir Estija visiškai nuo
TSRS atsiskyrė ir tapo nepriklausomos vėliau— per 1991 m.
rugpjūčio 19-21 d. pučą Maskvoje. Tačiau jau 1990 m. jos
žymiu mastu tvarkėsi savarankiškai ir aktyviai rėmė Lietuvą.
1990 m. gegužės 12 d. Taline buvo pasirašyta deklaracija „Dėl
Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Estijos Res
publikos santarvės ir bendradarbiavimo". Ja buvo atnaujinta
1934 m. rugsėjo 12 d. Ženevos sutartis dėl minėtų valstybių
santarvės ir bendradarbiavimo. Taip pat sukurta Baltijos vals

tybių taryba [1, p. 374]. Baltijos šalys derino tarp savęs visus
pagrindinius reikalus: santykius su TSRS (vėliau - Rusija), ka
riuomenės išvedimo, gyventojų teisių ir laisvių bendro teisinio

reguliavimo, ekonominio bendradarbiavimo, pastangų tapti
JTO ir kitų tarptautinių bendrijų narėmis. Buvo tikimasi, jog
sutelkus jėgas visos Baltijos šalys pasieks daugiau. Kita ver-

tus, Vakarų valstybės irgi skatino bendrą veikimą, nes politi
nės ir ekonominės problemos buvo vienodos. Be to, Vakarai
linkę bendrauti su stambesniais ir stipresniais politiniais sub

jektais, tad pavienis Baltijos valstybių veikimas iki jų nepripa
žinimo dejure, juos mažiau domino.

2.2. Ekonominė padėtis atkūrus nepriklausomybę
Pokomunistinė ekonominė transformacija ir Lietuvoje,

ir kitose Baltijos bei VRE šalyse buvo labai sudėtingas proce
sas. Niekas tuo metu, kai griuvo komunizmas, neturėjo pavyz
džių nei teorinių darbų, kaip pereiti į rinkos ekonomiką. Ko
munizmo žlugimas buvo labai netikėtas ir daugeliui ekono
mistų mokslininkų Vakaruose. Todėl pirmiesiems reformato
riams visose pokomunistinėse Šalyse, tarp jų ir Lietuvoje, buvo
sunku.
Kovo lld. sprendimus galima laikyti taikiu revoliuci
niu procesu, kuris iŠ esmės keitė ne tik politiką, bet ir ekono
minius santykius. Keitėsi ne tik valdžios pobūdis, bet ir joje
dalyvaujantys žmonės. IŠ pat pradžių priimti politiniai spren
dimai atvėrė palankias sąlygas Lietuvos ūkyje įsitvirtinti rin
kos ekonomikos santykiams, kurių pradai jau buvo susiklostę
ankstesnėje formacijoje, bet neturėjo galimybių įsivyrauti.
Paskelbus nepriklausomybę, Lietuvos politikai, visuo
menė susidūrė su netradicine situacija, nes buvo kuriama ne
tik naujo tipo politinė valdžia, bet ir visiškai naujo modelio
ekonominiai santykiai, t. y. pereinama nuo valstybinės prie
privačios nuosavybės. Jos užuomazgos senojoje tarybinėje
sistemoje formavosi pertvarkos metais, tačiau jų buvo dar ne
daug, išskyrus nedaugelį gamybinių bei prekybinių koopera
tyvų, pirmųjų komercinių bankų bei privataus naudojimo ūkių,
kuriuos leido kurti 1989 m. priimtas Valstiečių ūkio įstatymas.
Todėl naujų ekonominių santykių kūrimasis visiškai priklausė
nuo politikų sprendimų: priimtų įstatymų kokybės bei taikomų
priemonių.

Tokiomis nepalankiomis kaip vidaus, taip ir išorės sąly

gomis Lietuvos Vyriausybė ir Lietuvos Aukščiausioji Taryba —
Atkuriamasis Seimas rengė ekonomikos reformos programą

bei atskirus įstatymus, kurie turėjo įteisinti perėjimą prie naujo
ekonomikos modelio. Pagrindiniai planuojamo naujo ekono

minio gyvenimo ir šalies ūkio valdymo principai buvo išdės
tyti keliuose dokumentuose.

Lietuvos Respublikos Laikinasis Pagrindinis Įstatymas
įteisino principinius Lietuvos Respublikos ekonomikos poky
čius (1990 m. kovo 11 d.). Įstatymo 48 str. rašoma: „Li^tuvos
ekonominės sistemos pagrindas yra Lietuvos Respublikos nuo
savybė, piliečiu^ susijungusių į grupes (kolektyvus), nuosavybė
ir valstybinė nuosavybė". Taip pat nurodoma, jog „nuosavybės
teisėms įgyvendinti savininkai pagal Lietuvos įstatymus turi
teisę samdyti kitus asmenis" [1, p. 40]. 1990 m. kovo 13 d.

priimamas AT nutarimas „Dėl Lietuvos teritorijoje esančių
sąjunginio ir sąjunginio respublikinio pavaldumo įmonių,
įstaigų ir organizacijų statuso" [1, p. 58J, visos žinybos buvo
pervestos į Lietuvos Respublikos jurisdikciją ir valdomos va
dovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Sutartys su part

neriais Tarybų Sąjungoje paliekamos galioti. Objektų perėmi
mas turėjo būti aptartas derybose su TSRS. Šiuo nutarimu
buvo siekiama pabrėžti, kad viskas, kas yra Lietuvos teritori
joje, priklauso valstybei.
1990 m. balandžio lld. premjerė K. Prunskienė api
brėžė svarbiausius naujosios Vyriausybės uždavinius: „pereiti
iš komandinės į saikingai valstybės reguliuojamą socialiai
orientuotą rinkos ekonomiką <...>, priimti privatizacijos pro
gramą <...>, įtvirtinti nuosavybės formų įvairovę <...>, su
formuoti rinką ir konkurenciją, įvesti tvirtą valiutą" [6, p. 31—

34]. Dingstį Vyriausybėje svarstyti Šiuos klausimus davė
anksčiau minėtas AT nutarimas.
1990 m. balandžio 16 d. Tarybų Sąjungos Vyriausybė
paskelbė ekonominę blokadą Lietuvai, reikalaudama pripažinti

jos įstatymų galiojimą Lietuvoje ir atsisakyti ankstesnių savo
sprendimų. Vyriausybei buvo sudėtinga įgyvendinti AT pri-

imtų įstatymų veikimą, nes jos veikla daugelyje sričių buvo
suspenduota. Sąjunginio pavaldumo įmones, geležinkelius,
energetikos sistemos veiklą ir toliau faktiškai kontroliavo są
junginės žinybos. Integruotos į Tarybų Sąjungą iš esmės pasi
liko finansų ir ypač bankų sistema. Balandžio 18 d. nutraukta

tiekti naftą Mažeikių naftos perdirbimo įmonei. Vyriausybė
ėmė griežtai skaičiuoti kiekvieną benzino, dyzelinio kuro bei
mazuto litrą. Komplikavosi elektrinių darbas. Dujų buvo tie
kiama vos 16 proc. buvusio kiekio, ribotai parduodamos kitos
žaliavos ir gaminiai. Prireikė mažinti produkcijos gamybą,
priverstinai neteko darbo daugelio įmonių darbininkai. Blo
kada buvo nuostolinga abiem pusėms, tačiau Lietuva, neturinti
savų energetinių išteklių, buvo labiau pažeidžiama.

Sudarytos Vyriausybinė ir Valstybinė antiblokadinės
komisijos ieškojo būdų pagelbėti Lietuvos ūkiui. Balandžio
21 d. nutarta išplėsti tiesioginius mainus su atskiromis TSRS
respublikomis ir miestais. 1990 m. balandžio 25 d. Lietuvos

Respublikos AT priėmė įstatymą „Dėl laikinųjų priemonių
TSRS vykdomos ekonominės blokados sąlygomis" [1, p. 122-

124] (jis atšauktas liepos 31 d.)- Buvo nustatyti apribojimai
produkcijai ir žaliavoms išvežti iš Lietuvos, ūkio subjektams
draudžiama parduoti fiziniams asmenims, kooperatyvams ir
privačioms įmonėms nekilnojamąjį turtą ir pagrindines gamy
bos priemones. Žmonės aukojo pinigus įsteigtam blokados
fondui.
Prasidėjus ekonominei blokadai, ėmė trūkti prekių,

didėjo infliacijos lygis, mažėjo pinigų perkamoji galia.
Vyriausybė 1990 m. balandžio 28 d. priėmė nutarimą dėl

pinigų cirkuliacijos. Žmonės buvo skatinami dėti pinigus į
Lietuvos taupomąjį banką (LTB), nes „Lietuvos Respublika
garantuoja savo turtu Respublikos gyventojams, kad jų indė
liai nebus prarasti" [7]. Kartu buvo apribotas grynųjų pinigų

išdavimas iki 500 rb per mėnesį. Nors birželio pabaigoje blo
kada oficialiai buvo nutraukta, tačiau Lietuvos ekonominė

padėtis per 1990 m. tolydžiai blogėjo.

1990 m. liepos mėn. buvo pateiktas svarstyti Kainų
įstatymo projektas. Keičiant planinę ekonomiką į rinkos eko
nomiką reikėjo liberalizuoti kainas, nors, kad nekiltų socialinis
nepasitenkinimas, buvo numatyta palikti ir valstybės regu
liuojamas. Lietuvos Respublikos kainų įstatymas buvo priim

tas 1990 m. liepos 26 d. Juo įtvirtintos dviejų rūšių kainos:
valstybės reguliuojamos ir rinkos. Valstybei leista nustatyti kai

kurių prekių ir paslaugų didžiausią ir mažiausią kainą, akcizo
dydį [1, p. 231, 232]. Kartu buvo priimtas Lietuvos Respubli
kos AT nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos kainų įstatymo
įgyvendinimo". Vyriausybė buvo įpareigota parengti įstatymo

įgyvendinimo programą ir iki 1990 m. lapkričio 1 d. pateikti ją
tvirtinti AT.
1990 m. rugsėjo 10 d. Vyriausybės nutarimu buvo nus
tatyti nauji apribojimai. Bankams įsakyta išduoti kuo mažiau
grynųjų pinigų, naudoti pinigų pervedimo sistemą. Nustatytas
maksimalus darbo užmokesčio lygis. Imta griežtai kontroliuoti
kooperatyvų veiklą. Valstybinėms įmonėms, įstaigoms ir or
ganizacijoms uždrausta parduoti ir nuomoti gamybinės veiklos
patalpas ir pagrindines gamybos priemones kooperatyvams,
nes Šie, dirbdami lengvatinėmis sąlygomis, gaudavo nemažas
pajamas, kurios atitekdavo jų nariams, o ne mokesčių pavidalu
valstybei. Nutarimu pradėta apriboti prekių išvežimą iš res
publikos, nes Lietuvoje jų labai truko. Nuo spalio 1 d. prekės
pradedamos pardavinėti pagal vizitines korteles ir griežtai
nustatytomis normomis [8],
Kaip minėta, tuo laikotarpiu prekybos srities ir įvairių
teikiamų paslaugų kooperatyvai gaudavo didelius pelnus. Dir
bantys kooperatyvuose žaliavas pigiai gaudavo iš valstybės
fondų^ naudojosi valstybės gamybinėmis priemonėmis, o pa
gamintą produkciją parduodavo gana brangiai rinkos kaino
mis. Ekonominiai ryšiai su buvusiomis TSRS respublikomis

sparčiai keitėsi, vis labiau įsigalėjo sutartinės kainos.
1990 m. lapkričio 15 d. buvo svarstomas Lietuvos Res
publikos AT nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomi
kos

reformos".

Pasiūlyta

įtvirtinti

keletą

nuostatų:

1) pripažįstamas Lietuvos valstybės nuosavybės teisės tęsti
numas; 2) Lietuvos piliečiams, buvusiems žemių savininkams
bei pirmos eilės paveldėtojams, nuspręsta atkurti privatų ūkį,
žemė grąžinama nemokamai; 3) privatizacijos būdu sutei

kiama teisė gauti dalį dabartinio valstybės turto. Be didelių
ginčų nuostatoms buvo pritarta ir pradėta kurti konkrečius
įstatymus [9, p. 55-56].
Vieni deputatai skubią ekonomikos reformą teisino sa
kydami, kad valstybinis turtas veltui dalijamas ne tik Lietu

voje, bet ir Vengrijoje, Čekoslovakijoje, Jugoslavijoje. Kiti
rimtai perspėjo, kad skubi valstybinio turto privatizacija, ne
turint savų pinigų, nesustiprins Lietuvos lito. Noras paimti iš

gyventojų ženklią dalį rublių, kad mažiau jų reikėtų keisti į li
tus, yra ekonomiškai nepagrįstas. Kol neįtvirtinta sava piliety
bė, neišduoti Lietuvos pasai, parduodamas turtas gali atitekti
ne Lietuvos piliečiams.
Kaip minėta, Lietuva pradėjo keisti paveldėtą tarybinę
ekonomiką į rinkos ekonomiką gana anksti, dar nežlugus Ta
rybų Sąjungai pertvarkos metais. Jau pirmaisiais po nepriklau
somybės atkūrimo metais Šis procesas suintensyvėjo. Lietuvos
valstybėje pradėta taikyti rinkos ekonomikos principus: panai
kintas valstybinis ekonomikos planavimas, privatizuojamas
valstybės turtas, diegiama laisvoji konkurencija, kiekvienam
asmeniui ar asmenų susivienijimui teisiškai garantuojama
laisvė imtis legalaus verslo. Taip pat buvo būtina šalies eko
nomiką atverti tarptautinėms rinkoms, nes, kaip žinoma, šalies
planinė ekonomika, kaip ir visos Tarybų Sąjungos didžia da
limi buvo autarkinė.
23. Lietuvos bankų pertvarkymo pradžia
Pereinant iš planinės ekonomikos į rinkos ekonomiką,

reikėjo kardinaliai keisti veikiančią bankų sistemą, steigti
naujus bankus, plėsti jų funkcijas ir didinti vaidmenį. Tai buvo
nelengvas ir negreitai įvykdomas uždavinys. Lietuvoje, kaip ir
kitose pokomunistinėse valstybėse, kuriama nauja bankų sis-
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tema turėjo atverti kelią į rinkos ekonomikos principais grin
džiamą bankų sistemą, nes be Lietuvos banko, be savų pinigų
nebuvo galima realiai įgyvendinti nei ekonomikos reformos,

nei išspręsti visų kitų uždavinių, kurie buvo numatyti įtvirti
nant Lietuvos politinę ir ekonominę nepriklausomybę. Tačiau

ir tokiomis sudėtingomis sąlygomis sprendėsi ir vyko pradinė
Lietuvos šiuolaikinės bankininkystės raida, buvo brėžiamos
tolesnės jos plėtros gairės.

1990 m. priimti įstatymai ne tik nulėmė būsimą Lietu
vos Respublikos ekonomikos sistemą, bet ir sukūrė pagrindus
šalies bankininkystei. Tam, aišku, prireikė ne tik daug laiko,
bet ir nemenkų pastangų.
Lietuvos ekonomikos raidos sąlygos atkūrus nepriklau
somybę buvo tokios, kad rinkos ekonomika turėjo būti ku
riama be sukaupto privataus kapitalo, be savininkų sluoksnio,

be kanalų, kuriais šis sukauptas privatus kapitalas galėjo būti
investuojamas. Lygiagrečiai turėjo atsirasti privatus kapitalas
bei kanalai, per kuriuos privatus kapitalas būtų nukreipiamas
investicijoms. Lietuvoje vienu iš pagrindinių kanalų pradi
niame etape tapo komerciniai bankai.
Šiuolaikinės bankų sistemos kūrimas buvo sudėtingas
procesas. Kurtis ir įsitvirtinti nacionalinei bankininkystei nau
jomis sąlygomis iš pat pradžių buvo nelengva. Bankų rinkos
dalyviams teko mokytis dirbti rinkos ekonomikos principais

grindžiamoje bankų sistemoje. Atlikę tyrimus, glaustoje jos
pirmųjų metų kūrimosi bei įsitvirtinimo raidoje galime išskirti
2 etapus: pirmas — 1990 m. kovo-rugsėjo mėn. - Lietuvos
banko pradinė veikla; antras - 1990 m. spalio-gruodžio mėn. specializuotų bankų nacionalizavimas ir reorganizavimas, ko
mercinių bankų perregistravimas.

Atkūrus Lietuvos politinę nepriklausomybę ir siekiant
ekonominės nepriklausomybės, pirmiausia reikėjo išspręsti
bankų priklausomumo klausimą. Bankininkystės reikalus pali
kus centralizuotų sąjunginių bankų rankose, sunkiai buvo ga
lima įsivaizduoti šalies ir net atskiros įmonės savarankiškumą.

Visus šalyje sukuriamus kredito išteklius buvo būtina išlaikyti

120

jos visiškoje dispozicijoje- reikėjo atskirti Lietuvos bankų
sistemą nuo centralizuotų sąjunginių bankų įtakos.
Lietuvos bankų sistemos reorganizavimo pirmuoju aktu
tapo jau minėtas Lietuvos Respublikos AT 1990 m. kovo 13 d.
nutarimas „Dėl Lietuvos teritorijoje esančių sąjunginio ir są
jungini o-respublikinio pavaldumo įmonių, įstaigų ir organiza

cijų statuso" [10]. Vykdydama minėtą nutarimą ir siekdama
reorganizuoti tarybinius bankus, tuo metu veikusius Lietuvoje,

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1990 m. kovo 16 d. priėmė
nutarimą Nr. 73 „Dėl Lietuvos Respublikos bankų" [11], kuris
numatė:
L Reorganizuoti šiuos Lietuvos respublikinius bankus
su jų įstaigomis ir organizacijomis, paliekant jas pavaldžias
reorganizuotiems bankams:
a)TSRS agropramoninio banko - į Lietuvos agropra
moninį banką;
b)TSRS pramonės ir statybos banko — į Lietuvos pra
monės ir statybos banką;
c)TSRS butu, komunalinio ūkio ir socialinio vystymo
banko — į Lietuvos socialinį banką;
d)TSRS darbo santaupų ir gyventojų kreditavimo
banko - į Lietuvos taupomąjį banką;
e)TSRS ekonominių ryšių su užsieniu banko — į Lietuvos
ekonominių ryšių su užsieniu banką;
f)TSRS valstybinio banko - į Lietuvos banką ir priskirti
jam TSRS valstybinio banko ūkiskaitinio inkasacijos
susivienijimo Lietuvos respublikinę valdybą.
2. Suteikti šio nutarimo I punkte išvardytiems bankams
valstybinių bankų statusą.
Lietuvos Respublikos MT Pirmininkė K. Prunskienė
Lietuvos Respublikos MT Reikalų valdytojas A. Mikulis
Minėtas nutarimas leido tik formaliai pakeisti bankų pa

vadinimus. Praktiškai jie ir toliau veikė kaip Tarybų Sąjungos
atitinkamų bankų filialai.

Naujosios valdžios politika, nors tuo metu ir buvo pa
remta vien politiniais kriterijais, buvo pirmas rimtas ženklas

apie galimus administracinės bankų sistemos pertvarkymus
suariant senojo juridinio subjekto statusą, kuris buvusioje
centralizuotos ekonomikos valstybėje buvo ganėtinai stiprus
planinio ūkio raidos veiksnys.

Kaip minėta, dar prieš paskelbiant Kovo lld. Nepri
klausomybės Aktą Lietuvos bankas formaliai buvo įsteigtas
kaip centrinis valstybinis bankas. Paskelbus nepriklausomybę
iš pradžių kurį laiką buvo manoma, kad Lietuvos banku bus
galima paversti jo tarybinį atitikmenį- TSRS valstybinio
banko Lietuvos respublikinį banką. Tačiau dėl nepalankių po
litinių sąlygų iki 1991 m. pabaigos to įgyvendinti nepavyko.
Šalyje vis labiau aktualėjant ūkiniams klausimams kartu
buvo kuriamos valstybę reprezentuojančios institucijos - nau
jos turiniu, tačiau daugeliu atvejų dar senos formos. Tarpe kitų
institucijų tuo metu buvo įkurtas ir Lietuvos bankas. Pirmas
žingsnis šioje srityje buvo žengtas 1990 m. kovo 13 d. Lietu
vos Respublikos AT priėmus nutarimą paskirti Lietuvos banko

valdybos pirmininku B. Povilaitį, 1988-1990 m. buvusį TSRS
valstybinio banko Lietuvos respublikinio banko valdybos pir
mininko pirmuoju pavaduotoju [1, p. 60]. Centrinio banko va
dovo paskyrimas sudarė prielaidas tolesnei šalies bankų re
formos programai rengti.
Tačiau šio banko veiklos pradžia buvo itin sunki ir su

dėtinga. Dėl objektyvių ir subjektyvių aplinkybių Lietuvos
banko vadovybė, negaudama reikiamos paramos iš Vyriausy
bės ir Lietuvos Respublikos AT, buvo dar ignoruojama ir vei
kiančių specializuotų bankų vadovų. Neturėdama patalpų

(pradėjo veikti tuometinio TSRS valstybinio banko padalinio
Lietuvoje patalpose) ir kapitalo, palikta likimo valiai prasidė
jusios ekonominės blokados sąlygomis, Lietuvos banko vado

vybė neįstengė rasti galimybių savo veiklai įtvirtinti toliau
veikiančioje senoje bankų sistemoje. 1990 m. liepą banke

dirbo tik 9 žmonės [12, p. 5]. Todėl B. Povilaitis, nematyda
mas galimybių įvykdyti bankui keliamų uždavinių tokiomis
sąlygomis, 1990 m. liepos 28 d. atsistatydino iš Lietuvos
banko valdybos pirmininko pareigų.
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1990 m. liepos 31d. nauju Lietuvos banko valdybos

pirmininku Lietuvos Respublikos AT paskyrė deputatą
V. Baldišį [1, p. 319], kuris savo veikloje rėmėsi Vilniaus uni
versiteto Finansų ir kredito katedros dėstytojais, aktyviais ne
priklausomo Lietuvos banko kūrimo ir savų pinigų įvedimo
šalininkais, o pats būdamas Lietuvos Respublikos AT depu
tatu, ir to meto AT dauguma. 1990 m. rugsėjo 13 d. buvo su
formuota ir patvirtinta Lietuvos banko valdyba (valdybos pir
mininko pavaduotojas - K. Ratkevičius, nariai - J. Dusevičius,
B. Povilaitis, S. Uosis) [13, p. 50].

2.4. Lietuvos banko statuto priėmimas
1990 m. antrojoje pusėje suintensyvėjo darbai Lietuvos
bankininkystėje: stiprinama Lietuvos banko vadovybė, ruo
šiamasi rimtai bankų sistemos reformai, atitinkančiai rinkos
ekonomikos dėsnius ir dėsningumus. Lietuvos bankas, kaip ir
kitų laisvų savarankiškų valstybių nacionaliniai ar federaliniai
bankai, turėjo tapti ne tik teorinėje, bet ir praktinėje plotmėje
Lietuvos valstybės ekonominės politikos reiškėju.
Vienas iš svarbiausių naujos Lietuvos banko vadovybės
uždavinių buvo parengti šio banko statuto projektą. Lietuvos
banko statuto projektas (projektą pradėjo rengti dar ankstesnė
banko vadovybė) buvo parengtas vadovaujantis Lietuvos
banko įstatymu.
1990 m. rugsėjo 4 d. Lietuvos Respublikos AT pirmo
šaukimo antrojoje sesijoje buvo svarstomas Lietuvos banko
statuto ir pagrindinio kapitalo klausimas. Pranešimą skaitęs
Lietuvos banko valdybos pirmininkas deputatas V. Baldišis
teigė, kad, nors „<...> Lietuvos bankas popieriuje jau egzis
tuoja septintą mėnesy <...> tačiau padaryta nepaprastai ma
žai" [14, p. 15]. Kaip vieną iš pagrindinių priežasčių pranešė
jas nurodė sąlygą, kad, kol nepatvirtintas Lietuvos banko sta
tutas ir pagrindinis kapitalas, šis bankas negalėjo pradėti rea
liai veikti ir kad jis pastaruoju metu netgi yra tapęs veikiančių
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specializuotų bankų savotišku „pasityčiojimo" objektu. Prane

šėjas pabrėžė, kokios yra iškilusios problemos ir kaip jos,
banko valdybos nuomone, turėtų būti sprendžiamos.
V. Baldišis deputatus taip pat informavo apie oponentų
pareikštas kritines pastabas dėl parengto Statuto projekto.
Oponentų nuomone, parengtame Statute esą numatyta admi
nistracinė, komandinė sovietinė sistema, taikomi sovietinės
centralizuotos komandinės sistemos svertai ir pan. Dėl gautų

kritinių pastabų V. Baldišis pažymėjo, kad ir Lietuvos banko
įstatyme, ir Statuto projekte nieko nėra paimta iš senosios
tarybinės bankų sistemos ir kad jis buvo rengtas remiantis tar
pukario Lietuvos ir tokios šalies, kaip Anglija, turinčios šim
tametes bankininkystės ir rinkos ekonomikos tradicijas, patir
timi.
Pateiktiems svarstyti AT Lietuvos banko statuto ir nu
tarimo projektams pritarė deputatai S. Malkevičius (Valstybės
atkūrimo komisijos pirmininkas), S. Kropas (Savivaldybių
komisijos pirmininkas), V. Terleckas, iš dalies - G. Vagnorius,
pasisakė prieš - K. Glaveckas, E. Vilkas. Kritinės ir iš esmės
nepritariančios Statuto projektui pastabos buvo pateiktos Eko
nominės komisijos pirmininko K. Antanavičiaus pažymoje.
Nepritariantys deputatai siūlė tiksliau apibrėžti būsimą cen
trinio banko politiką komercinių bankų atžvilgiu, sumažinti jų

minimalų pagrindinį kapitalą (nuo 30 iki 10 mln. rb), garan
tuoti indėlininkų teises, nustatyti ne tik savo, bet ir komercinių
bankų paskolų palūkanas bei rezervus komerciniams bankams.
Taip pat buvo kritikuojami naujosios banko vadovybės išleisti
norminiai aktai, ribojantys ir šakinių specializuotų, ir veikian
čių komercinių bankų veiklą [14, p. 25-28]. Deputatų sudaryta
redakcinė komisija (V. Baldišis, K. Glaveckas, E. Vilkas,
V. Terleckas, G. Vagnorius, S. Kropas) visais ginčijamais
klausimais priėmė konsensusą ir pasiūlė deputatams tvirtinti
Statuto projektą.

1990 m rugsėjo 4 d. Lietuvos Respublikos AT posėdyje
vienbalsiai („už" balsavo 95 deputatai, „prieš" ir susilaikiu
siųjų nebuvo) patvirtintas Lietuvos banko statutas [14, p. 45] ir

nutarimas „Dėl Lietuvos banko statuto ir pagrindinio kapitalo"
[13, p. 31-37]. Toliau pateikiamas šiuo klausimu priimtas
Lietuvos Respublikos AT nutarimas.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba nutaria:
1.Patvirtinti Lietuvos banko statutą ir 500 milijonų
rublių pagrindinį kapitalą.
2.Nustatyti, kad Lietuvos banko pagrindinis kapitalas
turi būti suformuotas per šešerius metus.
3.įpareigoti Lietuvos Respublikos Vyriausybę:
a)Lietuvos banko pagrindiniam kapitalui sudaryti 1990
metais skirti 40 mln. rublių, 1991 metais - 60 mln. rublių arba

jų ekvivalentą ir 1992-1995 metais vidutiniškai po 100 mln.
rublių arba jų ekvivalentą kasmet;
b)iki 1990 m. rugsėjo 15 d. pateikti Lietuvos Respubli
kos Aukščiausiajai Tarybai pasiūlymus dėl Lietuvos banko pa
grindinio kapitalo šaltinių;
c)iki 1990 m. spalio 1 d. suteikti Lietuvos bankui tinka
mas patalpas.
4.Iki bus visiškai suformuotas Lietuvos banko pagrindi
nis kapitalas, atleisti jį nuo mokesčių į Lietuvos valstybės biu
džetą.
5.Nutarimas įsigalioja nuo jo priėmimo dienos.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas V. Landsbergis
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos sekreto
rius L Sabutis
Patvirtinus Lietuvos banko statutą ir pagrindinį kapitalą

(apie 33 mln. JAV dolerių galiojusiu kursu), kuris turėjo būti
suformuotas per šešerius metus (1990-1995 m.)^ Vyriausybė,
kaip matėme, tuo pačiu nutarimu buvo įpareigota jau 1990 m.

skirti 40 mln. rb iš biudžeto lėšų pagrindiniam kapitalui suda
ryti ir suteikti bankui tinkamas patalpas. Lietuvos banko pa

grindinį kapitalą (500 mln. rb) buvo numatyta sukaupti per 6
metus: pirmiesiems dvejiems metams (1990 ir 1991 m.) skirti
atitinkamai 40 ir 60 mln. rb; o per 1992-1995 m. sukaupti kitą

banko pagrindinį kapitalą. 1990 m. banko pagrindinį kapitalą,

atsižvelgiant į sunkią šalies finansinę ir ekonominę padėtį,
buvo siūloma kaupti iš dviejų šaltinių: Lietuvos biudžeto ski
riamų lėšų (15-20mln. rt>), o kitą dalį- perduodant Lietuvos
bankui turtą.
Statute buvo numatyti tokie pagrindiniai uždaviniai: pa

rengti ir įgyvendinti respublikos ekonominę strategiją pinigų
apyvartos, kredito, atsiskaitymų ir valiutinių santykių srityje,
reguliuoti Lietuvos pinigų ir kredito apyvartą, tinkamai vyk

dyti pinigų emisijos politiką, reguliuoti respublikos piniginio
vieneto kursą ir kt.

Pagal patvirtintą Statutą Lietuvos bankui taip pat buvo
suteiktos teisės: kontroliuoti komercinių bankų veiklą; išduoti

leidimus steigti kredito įstaigas (tarp jų ir užsienio); nustatyti
bankams privalomus ekonominius normatyvus bei taikyti
sankcijas jų nevykdantiesiems; teikti ir imti paskolas; nustatyti
komercinių bankų atskaitomybės tvarką.

Taip Lietuvos bankas įgijo teisę vykdyti centrinio vals
tybės banko funkcijas ir visas būtinas teises vadovauti bankų ir
pinigų reformai. Tačiau pradinėje Lietuvos banko veiklos sta

dijoje buvo gana sunku atskirti bankų banko bei valstybės ko
mercinių paskolų centro funkcijas - pirmiausia dėl ekonomi
nės TSRS blokados ir vos prasidedančios privatizacijos, daž
nai nepakankamai reglamentuotos norminių dokumentų bei jų

lydinčių teisės aktų.
Sustiprinus Lietuvos banko veiklos teisinius pagrindus,
paspartėjo jo atkūrimo procesas. Tiesa, dėl objektyvių priežas

čių Lietuvos bankas iš pradžių galėjo atlikti tik vieną centrinio
banko funkciją - kontroliuoti ir reguliuoti kitus šalyje veikian
čius, ypač specializuotus bankus, tačiau ir tai daryti buvo ne
lengva.
Priėmus Statutą, 1990 m. pirmas Lietuvos banko kūrimo
etapas iš esmės baigėsi. Nuo spalio mėn. prasidėjo antras rea
lios Lietuvos banko veiklos etapas.

2.5. Valstybinių specializuotų bankų nacionalizavimas
1990 m. antrojoje pusėje Šalies ekonominis ir politinis
gyvenimas vertė sparčiau reorganizuoti Lietuvoje veikiančią
bankų sistemą, nes minėtų teisinių ir organizacinių priemonių
vis dar nepakako siekiant sukurti gyvybingą Lietuvos banką ir

išlaisvinti jį iŠ Tarybų Sąjungos bankų įtakos.
Tuo metu Lietuvoje veikę šakiniai-komerciniai bankai
vis dar nepakluso Lietuvos banko sprendimams. Be to, centri
nis bankas dar neturėjo ne tik Statute numatyto įstatinio kapi
talo, bet ir tinkamų darbui patalpų. Blogiausia buvo tai, kad
Vyriausybė AT priimtą Lietuvos banko statutą taip pat vertino

skeptiškai kaip neatitinkantį šalies realios ekonominės padė
ties. Todėl tuometinei Lietuvos banko vadovybei kilo idėja
dėti pastangas, pasitelkus AT daugumos pagalbą, nacionali
zuoti veikiančius specializuotus bankus, tebepalaikančius įvai
riapusius ryšius su specializuotų bankų centrais TSRS.
Dar paskutiniais pertvarkos metais pagal vadinamąją
S. Šatalino „500 dienų" programą, buvo pradėta centrinius ša
kinius bankus versti komerciniais. Visi vadinamieji speciali

zuoti bankai laipsniškai turėjo tapti komerciniais ir vykdyti vi
sas klasikines tokių bankų funkcijas. Jų respublikiniams filia
lams taip pat buvo suteikiamas autonomiško komercinio banko
statusas.

Labiausiai naujoji Lietuvos banko vadovybė pradėjo
konfliktuoti su Pramonės ir statybos bei Socialinio banko va
dovais. Nulėmė tiek ekonominiai poreikiai, tiek ir ideologinė

nuostata - TSRS bankų padaliniai Lietuvoje turėjo būti panai
kinti be jokių diskusijų. Santykius dar labiau komplikavo
TSRS MT nutarimas dėl sąjunginio Socialinio banko reorgani
zavimo į komercinį ir jo sutikimas savo buvusiems respubliki
niams padaliniams perduoti visus aktyvus ir pasyvus, jiems

priklausančią dalį pagrindinių ir kitų fondų, jeigu jų bazėje bus
įkurtas komercinis bankas.
Nuo 1990 m. rugpjūčio mėn. šie bankai buvo pradėti
intensyviai revizuoti. Lietuvos banko valdybos pirmininkas

V. Baldišis stengėsi įrodyti Socialinio banko valdybos pirmi
ninkės J. Mikulienės ir Pramonės ir statybos banko valdybos

pirmininko R. Visokavičiaus tarnybinį piktnaudžiavimą ir ne
tinkamumą einamoms pareigomis. Kadangi Lietuvos Respub
likos prokuratūra, tikrindama pateiktus kaltinimus, nenustatė,
kad minėti bankų vadovai kėsinosi iššvaistyti turtą, Lietuvos
banko vadovybė, neturėdama galimybių nušalinti šiuos bankų
valdytojus, siūlė juos bausti kitoms institucijoms - Vyriausy

bei bei AT.
Vadindamas Lietuvos pramonės ir statybos banką „so
vietiniu", Lietuvos bankas nenorėjo matyti šio banko vadovų
atlikto darbo, užmegztų ryšių su Vakarų Šalių bankais, komer
cinės, atitinkančios tarptautinės bankininkystę praktiką, veik
los. Tuo tarpu Pramonės ir statybos banko vadovai siūlė savo
banko bazėje kurti Lietuvos industrijos komercinį banką.
Analogiška patirtis jau buvo- Estijos pramonės ir statybos
banko bazėje jau beveik metus nepriklausomai nuo Maskvos
veikė Estijos komercinis bankas. Pramonės ir statybos banko
vadovybė (R. Visokavičius, T. Akstinas, G. Preidys, A. Juo
delis) polemizavo su Lietuvos banku teigdami, kad pastarasis
neįsiklauso į kitų mokslininkų ekonomistų ir kvalifikuotų
bankų darbuotojų siūlymus.
1990 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos banko vadovybė (valdy
bos pirmininkas deputatas V. Baldišis) pateikė Lietuvos Res

publikos AT svarstyti ir priimti įstatymą „Dėl Lietuvos Res
publikoje veikiančių TSRS bankų įstaigų nuosavybės" ir nuta
rimą „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Res

publikoje veikiančių TSRS bankų įstaigų nuosavybės įgyven
dinimo tvarkos". Minėtuose dokumentuose buvo numatytos
konkrečios priemonės, kaip reorganizuoti Lietuvoje veikian
čius Tarybų Sąjungos specializuotų bankų filialus ir perimti
Lietuvos banko žinion dviejų bankų (Pramonės ir statybos bei
Socialinio) turtą. Įstatymo ir nutarimo projektus parengė Lie
tuvos banko valdybos darbuotojai. Juos svarstė ir jiems pritarė
Agropramoninio banko, Taupomojo banko ir Lietuvos ekono
minių ryšių su užsieniu banko vadovai.
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Siūlydamas Lietuvos Respublikos AT priimti minėtus
dokumentus, kuriais remiantis buvo numatoma ne tik perimti,
bet ir reorganizuoti veikiančius bankus, Lietuvos bankas siekė
išspr^sti tris klausimus: 1) sukurti banko darbuotojams ele

mentarias darbo sąlygas (kadangi iki to laiko Lietuvos bankas
neturėjo normaliai banko veiklai reikalingų patalpų); 2) kuo
skubiau sukaupti pagrindinį kapitalą, kuris nors formaliai ir
buvo patvirtintas 40 mln. rb sumai, tačiau vis dar nebuvo įgy

vendintas; 3) pasitelkti kvalifikuotų specialistų, kurių tuo metu
buvo galima pasikviesti tik iš kitų bankų. Išsprendus minėtus
klausimus, buvo tikimasi atkurti Lietuvos banko, kaip šalies
centrinio banko, statusą ir pradėti realią veiklą (ne tik dekla
ruotą Lietuvos Respublikos AT teisinių dokumentų).
Pagal Lietuvos banko parengtą įstatymo projektą buvo
numatyta Lietuvos pramonės ir statybos, Lietuvos socialinį
bankus su didesniais skyriais miestuose prijungti prie Lietuvos

banko ir taip išspręsti patalpų, pagrindinio kapitalo dalinio su
kaupimo (minėtų bankų pagrindinės priemonės sudarė apie
15 mln. rb) ir specialistų pasitelkimo klausimus. Lietuvos
agropramoninis ir Lietuvos taupomasis bankai, kaip ir anks

čiau, turėjo likti valstybiniais, tik jų veiklą turėjo kontroliuoti
Lietuvos bankas.
1990 m. rugsėjo 18 d. AT pradėti svarstyti Lietuvos
banko pateikti minėti įstatymo ir nutarimo projektai. Buvo iš
klausytas V. Baldišio pranešimas, kuris nurodė, kad „Politi
nėje srityje atskirose respublikose dabar skelbiamas vadina
masis suverenitetas TSRS sudėtyje ir rengiamasi įstoti į naują
Sąjungą. Tas pats vyksta ir bankų srityje. Formaliai reorgani
zuojami TSRS valstybiniai bankai. Tai padaryta su TSRS agrobanku ir TSRS socialiniu banku. Kurdami tokias asociacijas
pajiniais pagrindais, vilioja tuos mūsų specializuotus bankus:
{stokite, mes jums suteiksime daugiau teisių, jūs jau būsite są
junginė asociacija, Čia ryšiai su užsieniu, bus išspręstos jūsų
turtinės problemos <...>. Štai Pramonės ir statybos banko va
dovams atseit atiduoda 20 mln. rb {statinio kapitalo. Jie
džiaugiasi: mums atiduoda. Bet su ta sąlyga, kad jie iŠ karto

įstoja į sąjunginę asociaciją. Tas pats ir su Socialiniu banku:
„kaip Jūs čia dabar nepritariate, neleidžiate daryti tokių daly^
kų". O su blankais jie tvarkosi paprastai: ant vieno rašo
„Lietuvos Respublikinis socialinis bankas" ir siunčia į
Maskvą, tai tas pats, kas TSRS banko Lietuvos respublikinis
bankas. Štai tokia politika" [15].

Diskusijos metu buvo pateikti deputatų V. Plečkaičio,
R. Rudžio, E. Petrovo, B. Rupeikos, G. Vagnoriaus, E. Vilko,
E. Jarašiūno paklausimai, V. Baldišio atsakymai bei paaiški
nimai. V. Baldišis taip pat priminė deputatams, kad dar

1989 m. lapkričio 27 d. TSRS AT priimtas įstatymas „Dėl
Lietuvos TSR, Latvijos TSR ir Estijos TSR ekonominio sava
rankiškumo" [16, p. 3] jau numatė, kad visi specializuoti ban
kai pereina į respublikos pavaldumą. Deputatams R. Rudžiui,
B. Rupeikai rūpėjo sužinoti, kokių priemonių imsis Lietuvos

bankas, jeigu TSRS nutrauks pinigų tiekimą Lietuvai: „Ar
statys savus ginkluotus sargybinius, kaip jau yra buvę (turėta
galvoje blokados metą - L. Š.) ir dar, neduok Dieve, galėtų
būti?" [15, p. 441].

Dėl tokio minėtų bankų reorganizavimo tikslingumo
daug abejonių AT sesijoje išsakė deputatas G. Vagnorius. Jis

priminė, kad tarptautinė bankininkystės praktika rodo, jog
centrinis bankas atlieka tik operacijas tarp bankų ir neaptar
nauja gyventojų. O pagal siūlomo varianto projektą Lietuvos
bankui praktiškai būtų priskirtos komercinio banko funkcijos.
Šiai nuomonei pritarė deputatas E. Vilkas pabrėždamas, kad
„Ekonominės reformos programoje įrašyta, kad reikia pradėti
nuo bankų decentralizavimo, o ne atvirkščiai — nuo centraliza
vimo" [15, p. 443].

Atsakydamas į minėtas kritines pastabas V. Baldišis
teigė, kad, pirma, Lietuvos banko įstatymas ir statutas leidžia
aptarnauti ūkines organizacijas ir įmones. Antra, ir tai svar

biausia, Lietuvos bankas tik laikinai prisiimtų komercinio
banko funkcijas „<-..> atsiradus komerciniams ir kitokiems
bankams, mes jas atiduosime, - teigė V. Baldišis, - ir einant į
normalią rinką virstume tuo bankų banku. Turėtume suprasti,
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kad dabartinėje tokioje karinėje, kritinėje ekonomikoje negali
atsirasti komerciniai bankai ir veikti komerciniais pagrindais"
[15, p. 443].

Siūlomi priimti įstatymo ir nutarimo projektai buvo pa
rengti po netrumpų diskusijų ir svarstymų, gerai suprantant
šalyje susiklosčiusią situaciją, atsižvelgiant į dar esamą pri

klausomybę nuo TSRS valstybinio banko, jo pinigų politikos
ir pan. Kadangi Lietuvoje cirkuliavo rubliai, reikėjo numatyti

galimybes TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikiniam
bankui veikti, rublių atsargai sukaupti, šiuos pinigus emituoti
ir pan.
Svarstant minėtų dokumentų projektus Lietuvos Vyriau
sybėje, Ministrė Pirmininkė K. Prunskienė, iš esmės pritar
dama šiems dokumentams ir teigdama, kad jie visiškai atitinka

šalies ekonomikos reformos strategiją ir prisidės ją įgyvendi
nant, kartu siūlė įvertinti galimus neigiamus bankų pertvar
kymo padarinius bei numatyti priemones, kaip jų apsisaugoti.
Atsižvelgiant į tai, pasiūlyta „<...> siekiant išvengti galimų
pasekmių, sakykim, piniginės blokados, atsiskaitymo blokados
ir pan.", vykti į Maskvą ir Šiais klausimais konsultuotis ar de
rėtis su TSRS valstybinio banko vadovybe. Tą pačią dieną
Lietuvos Respublikos AT pritarė šiam įstatymui ir nutarimo
projektui po pirmojo svarstymo [15, p. 437, 444].
1990 m. spalio 2 d. AT vyko antras šių dokumentų
svarstymas. Svarstant įstatymo projektą V. Baldišis kalbėjo:
,Mes neturime patalpų. Mes bandėme tartis, kad būtų galima
apsikeisti patalpomis su MA Prezidiumu. Ten buvo lenkų na
cionalinis bankas, yra visos saugyklos, viskas išlikę. Ten tikrai
yra vienintelės pritaikytos tam patalpos. Bet buvome apšaukti,
neva norime MA išvaryti iš patalpų ir pan. Buvo kilęs didelis
triukšmas. Kiti sako: imkite statyti naujas saugyklas kokiam
penkmečiui ar dešimtmečiui, statykite naują banką. Galimas ir
toks variantas, bet ar jis tinkamas tokiomis sąlygomts"[17].
Deputatai taip pat buvo supažindinti su Vyriausybės po
zicija šiuo klausimu, kuri buvo išdėstyta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1990 m. spalio 2 d. rašte Nr. 16, pasirašytame
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Ministro Pirmininko pavaduotojo A. Brazausko (premjerė
K. Prunskienė buvo išvykusi į Maskvą). Minėtame dokumente
buvo rašoma: ,JJetuvos Respublikos Vyriausybė, apsvarsčiusi
šio įstatymo ir nutarimo projektus, yra tos nuomonės, jog tiks
linga nurodytus klausimus spręsti susitarimo su atitinkamomis
TSRS institucijomis būdu, vėliau priimant atitinkamus spren
dimus. Neturint savo nacionalinės bei užsienio valiutos, ne
parengus savo atsiskaitymų tvarkos ir neturint atitinkamų su
sitarimų su užsienio bankais dėl atsiskaitymų už eksportą ir
importą, Lietuvos ūkis gali patekti i dar sunkesnę padėti, nei
siu metu kovo-seeužės mėnesiais (mūsų pabraukta - L. Š.)
TSRS institucijoms priėmus sprendimą vykdyti atsiskaitymus
per korespondentinę sąskaitą Maskvoje" [17, p. 467], Depu
tatams buvo priminta apie nepadengtas bankų paskolas žemės
ūkio produkcijos kainų skirtumui kompensuoti, apie

6,7 mlrd. rb gyventojų indėlių, esančių TSRS valstybinio
banko dispozicijoje, kuriuos Lietuvai gali tekti grąžinti iš savo
nuosavų kredito išteklių, apie galimus sunkumus išmokant
darbo užmokestį dirbantiesiems ir pan. Rastas baigiamas min
timi, kad priėmus tokio turinio dokumentus praktiškai sugrįž
tama „<...> prie vieno tipo- socialistinės bankų sistemos^
tuo sudarant sąlygas vieno banko monopolistiniam diktatui.
Tuo tarpu daugelyje užsienio valstybių yra dviejų lygių bankų
sistema— atskirtos emisinių ir komercinių bankų funkcijos"

[17, p. 467]. Vyriausybė siūlė keisti pateiktą specializuotų
bankų reorganizacijos projektą, tokio nepriimti ir buvo prieš

tai, kad Lietuvos Respublikoje veikiantys TSRS bankai taptų
Lietuvos nuosavybe be susitarimo su atitinkamomis TSRS ži
nybomis.

Šio svarstymo metu dar labiau išryškėjo principiniai
nuomonių skirtumai tarp Vyriausybės ir Lietuvos banko vado
vybės svarstomu klausimu. Prasidėjusių diskusijų metu dalis
deputatų teigė, kad būtina atsižvelgti į Vyriausybės argumen
tus, nes ji tiesiogiai atsakinga už to meto sudėtingas šalies
ekonomikos raidos problemas.
Ir pirmo, ir antro svarstymo metu deputatai diskutuo-
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darni pasidalijo į dvi grupes - radikalesnę ir nuosaikesnę. Nors
visi gerai suprato, kad Lietuvai reikia savarankiškos bankų
sistemos su Lietuvos banku priešakyje, kad bėjo nebus galima

įsivesti savų pinigų, vykdyti pinigų politikos, plėtoti ekonomi
kos reformos ir pan., tačiau matė skirtingus šių uždavinių įgy
vendinimo būdus. Kartu visi deputatai nenorėjo, kad atsinau

jintų Tarybų Sąjungos vykdyta blokada. Rytų grėsmės korta
tuo metu buvo itin veiksminga sprendžiant įvairius klausimus.
Radikaliosios pakraipos deputatų grupės atstovai
V. Terleckas, S. Sakalas, E. Jarašiūnas, Z. Sličytė, K. Grinius,

iš esmės be išlygų palaikydami Lietuvos banko vadovybės po
ziciją, kėlė klausimą: „Ar mes darome savarankišką bankų
sistemą, ar mes jos nedarome?" [17, p. 469]. Kai kurie šios
grupės deputatai, svarstydami šį klausimą, pateikė ne tiek sva
rius ekonominius argumentus, objektyvią bankų padėties ana
lizę, argumentuotą požiūrį į perspektyvą, kitų Vakarų Europos
šalių patirtį, o subjektyvesnius, deputatų patriotinius jausmus
daugiau veikiančius argumentus: grobiamas Lietuvos turtas,
eikvojamos lėšos ir pan. [17, p. 468]. Todėl psichologiškai ir
žmogiškai buvo galima pateisinti tuos deputatus, kurie to meto

sudėtingomis sąlygomis siūlė kuo greičiau priimti įstatymą ir
nutarimą: juk negalima buvo leisti, kad būtų švaistomas Lietu
vos turtas.
Suprantamas ir kai kurių šios grupės deputatų siūly
mas - imtis sankcijų, netgi patraukti kai kuriuos specializuotų
bankų vadovus baudžiamojon atsakomybėn. Taip 1990 m.
spalio 2 d. buvo priimtas nutarimas (projekto autoriai:
A. Sakalas, Z. Sličytė, E. Jarašiūnas, V. Terleckas), pagal kurį
Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui pavesta ištini
Pramonės ir statybos banko operacijų teisėtumą (dėl jachtos
pirkimo, lengvųjų automobilių ir pan.) ir tyrimo rezultatus
pranešti Lietuvos Respublikos AT iki š. m. spalio 15 d. Taip

pat dėl Socialinio banko tariamai iššvaistytų 200 000 rb („už"
balsavo 83, susilaikiusiųjų nebuvo, „prieš" - irgi).
Tuo tarpu nuosaikesnės pakraipos deputatų grupės ats
tovai - K, Antanavičius, G. Vagnorius, E, Vilkas - kaip ir
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pirmojo svarstymo metu, oponavo Lietuvos banko pateiktiems
dokumentams, teigdami, kad nors jie taip pat pasisako už sava
rankiškos bankų sistemos kūrimą, tačiau tik ne tokiais meto
dais ir ne tokiu modeliu.

1990 m. spalio 2 d. Lietuvos Respublikos AT po ilgų
diskusijų priėmė įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikoje vei
kiančių TSRS bankų įstaigų nuosavybės": 75 deputatai bal
savo „už", 6- susilaikė, „prieš"- nebuvo [17, p. 483]. Re
miantis priimtu įstatymu, nutarta perimti Lietuvos Respublikos
nuosavybėn šiuos buvusius tarybinius bankus su jiems paval

džiais bankų skyriais: TSRS pramonės ir statybos banko Lie
tuvos respublikinį banką ir jo skaičiavimo centrą; TSRS agro
pramoninio banko Lietuvos respublikinį banką; TSRS butų,
komunalinio ūkio ir socialinio vystymo banko Lietuvos res

publikinį banką; TSRS ekonominių ryšių su užsieniu banko
Lietuvos respublikinį banką ir visus jų aktyvus bei pasyvus.
Taip pat nutarta Lietuvos Respublikos nuosavybe paskelbti

visą TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikinio banko, jo
Skaičiavimo centro, ūkiskaitinio inkasacijos susivienijimo
Lietuvos respublikinės valdybos balansuose esantį turtą, išsky
rus TSRS piniginius ženklus, esančius rezerviniuose fonduose

[13, p. 114-115]. Taigi iki tol praktiškai ir toliau Lietuvoje
veikiantys Tarybų Sąjungos specializuotų bankų padaliniai
buvo nacionalizuoti, o jų turtas perduotas Lietuvos bankui bei
reorganizuojamiems Žemės ūkio ir Taupomajam bankams.

Viena iš priežasčių, kad AT spalio 2 d. priėmė Bankų
nacionalizavimo įstatymą, buvo ta, kad Lietuvos banko valdy
bos pirmininkas V. Baldišis patikino parlamentą, esą Maskva
tokiam žingsniui pernelyg neprieštarausianti, kad jis tai paty
ręs iš pokalbių su tuometiniu TSRS valstybinio banko pirmi
ninku A. Geraščenka [17, p. 466]. Tačiau po kelių dienų susi

tikime Vyriausybėje su Kanados bankininkais V. Baldišis, už
sieniečių paklaustas, ar bankų perėmimas suderintas su
Maskva, pareiškė, esą jam nieko nereikia derinti su Maskva -

jam užtenka įgaliojimų, kuriuos suteikė Lietuvos Respublikos
AT savo įstatymu. Kad vis dėlto klausimas nebuvo „derintas",

greitu laiku priminė ir pats TSRS valstybinis bankas. Lietuvos

Respublikos Vyriausybė gavo TSRS valstybinio banko valdy
bos tuo metu ėjusio pirmininko pareigas A. Voilukovo
pasirašytą raštą, kuriuo buvo reikalaujama imtis „priemonių
pristabdyti įstatymo veikimą", antraip „ TSRS valstybinis
bankas bus priverstas kreiptis į kompetentingus organus su
prašymu apsaugoti sąjunginę nuosavybę" [18, p. 1]. Mi
nėtame dokumente buvo ir daugiau užuominų į galimas Mask
vos sankcijas.
Apskritai tuo metu priimti minėtus dokumentus buvo
ryžtingas ir kartu rizikingas AT žingsnis, iš esmės neparemtas
tuometinės Vyriausybės, kuri vengė konfrontacijos su TSRS
struktūromis, nes ji tiesiogiai buvo atsakinga ne tik už galimą
atsakomąjį atsiskaitymų blokavimą, bet ir kitus veiksmus,
trikdančius ir taip sunkią Lietuvos ekonominę padėtį.
1990 m. spalio 2 d. Lietuvos Respublikos AT apsvarstė

ir priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl
Lietuvos Respublikoje veikiančių TSRS bankų įstaigų nuosa
vybės" įgyvendinimo tvarkos" (priimtas 76 balsais, 5 susilai
kius) [13, p. 115-116]. Remiantis šiuo nutarimu, šalies Vy
riausybė ir Lietuvos bankas buvo įpareigoti perimti minėtų
TSRS bankų Lietuvos respublikinius bankus su jiems paval
džiais padaliniais pagal 1990 m. spalio 1 d. duomenis ir iki
1990 m. gruodžio 31d. reorganizuoti du bankus, priskiriant
juos Lietuvos banko pavaldumui. TSRS pramonės ir statybos
bei TSRS butų, komunalinio ūkio ir socialinio vystymo res
publikinių bankų pagrindu kuriamas Lietuvos bankas turėjo
įgyti materialinę techninę bazę - patalpas, inventorių, lėšas,
galimybę pakviesti į darbą buvusius tų bankų darbuotojus.
Remiantis anksčiau minėtais Lietuvos Respublikos AT
priimtais teisės aktais Lietuvos bankui buvo suteiktos teisės
vykdyti ir komercinio banko funkcijas. Nes pagal Lietuvos
banko įstatymo 10 str. 9 p. Lietuvos bankas „atlieka klientų
kasos, atsiskaitymo ir kreditavimo operacijas", o Lietuvos
banko statuto 24 str. nustatyta, kad „paprastai Lietuvos bankas
nekredituoja ir neaptarnauja gyventojų, taip pat nebankinių
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įmonių^ įstaigų ir organizacijų. Sprendimus dėl atskirų neban
kinių klientų aptarnavimo Lietuvos banke priima išimties būdu
Lietuvos banko valdyba" [19]. Be to, Lietuvos Respublikos
AT 1990 m. spalio 2 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos

įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikoje veikiančių TSRS bankų
įstaigų nuosavybės įgyvendinimo tvarkos", reorganizuojant
minėtus bankus ir juos įjungiant į Lietuvos banko struktūrą,
Lietuvos bankas perėmė atlikti ir visas šių bankų darbo su
klientais operacijas, kurios pagal pasaulinę praktiką nebuvo
būdingos centriniam valstybės bankui. Akivaizdu, kad šių
funkcijų perdavimas kitiems bankams - gana ilgas ir sudėtin
gas procesas, tam turi būti sukurta komercinių bankų struktūra.
Kitas klausimas, ar to buvo norima ir siekiama.
Nepaisant Lietuvos banko to meto vadovų nepasverto
maksimalizmo, anksčiau minėtas bankų nacionalizavimo įsta
tymas susilaukė mažiau kritikos nei vėliau priimtas nutarimas.
Sis Lietuvos Respublikos AT nutarimas tuo metu teisiškai
faktiškai įformino Lietuvos banko monopolį, kurio pradmenys
buvo padėti Lietuvos banko įstatymu ir statutu. Todėl nuosekli
teisinių veiksmų seka tuo metu reiškė tik viena - Lietuvoje il
gainiui turėjo likti tik vienas superbankas.
Taigi Lietuvos banko valdybos pasiūlymas nacionali
zuoti tarybinių bankų Lietuvoje padalinius ir šiuo klausimu
priimtas įstatymas bei nutarimas turėjo baigti griauti ekono
miškai įtakingos svetimos valstybės finansų struktūras bei
paspartinti tiek nacionalinio centrinio banko sukūrimą, tiek
apskritai bankininkystės reformos raidą šalyje. Lietuvos ban

kas toliau buvo atkuriamas veikusių Lietuvos teritorijoje TSRS
bankų filialų nuosavybės nacionalizavimo, jų aktyvų bei pa

syvų perėmimo, taip pat iki okupacijos bei aneksijos veikusių
nepriklausomos Lietuvos bankų turto susigrąžinimo keliu.
Reikia sutikti su V. Terlecku, kad Lietuva tapo pirma iš TSRS

respublikų, išdrįsusių nutraukti buvusius socialistinės imperi
jos bankininkystės ryšius.
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2.6. Pirmieji komercinių bankų žingsniai
atkūrus nepriklausomybę
Tarptautinės bankininkystės raidos praktika rodo, kad
kiekviena išsivysčiusi šalis turi aktyviai veikiančių, tarp savęs
konkuruojančių komercinių bankų sistemą. Tiktai neišsivys
čiusiose šalyse nebuvo konkuruojančių komercinių bankų. Tai
iš dalies buvo jų neturto priežastis ir rezultatas. Tokios šalys
dažnai neturėjo konkuruojančių komercinių bankų todėl, kad

komercinės bankininkystės monopolis priklausė vyriausybei
arba centriniam bankui. TVF ir kitos tarptautinės institucijos,
duodamos paskolas šalims, kurios turėjo finansinių problemų,
paprastai reikalavo, kad centrinis bankas vykdytų kartu ir ko
mercinio banko funkcijas. VRE šalių patirtis jau tuo metu pa
rodė, kad komerciniai bankai buvo ypač būtini rinkos ekono
mikos plėtrai pokomunistinėse šalyse, nes jie mobilizavo san
taupas ir nukreipė jas į produktyviausią veiklą.
Tenka priminti, kad tarpukario Lietuvoje tuometinis
Lietuvos bankas sėkmingai derino centrinio banko ir komerci
nio banko funkcijas. Kai kurie komerciniai bankai gana sėk
mingai konkuravo su Lietuvos banko komerciniu departa
mentu. Iki 1938 metų akcinis komercinis bankas turėjo turėti
ne mažiau kaip 2 mln. Lt pagrindinį kapitalą. Lietuvos Res

publikoje buvo tik 6 komerciniai bankai ir jie tautos ūkio po
reikius pilnai patenkino.
Pirmasis komercinių bankų raidos etapas apėmė kovorugsėjo mėnesius, kai dar tik formavosi naujosios valdžios po
žiūris į senuosius komercinius bankus, bandyta nustatyti svar
biausius jų veiklos esamomis sąlygomis principus. Kartu tai
buvo laikotarpis, per kurį buvo dedami pamatai kokybiškai
keisti senųjų, susikūrusių planinės ekonomikos sąlygomis,
bankų struktūrą. Komerciniai bankai, kurie iki to laiko laikyti

tik kaip pagalbinė priemonė, dabar pradėti traktuoti kaip
svarbi, sudedamoji finansų sistemos perėjimo į rinkos ekono
miką dalis. Tikslinga priminti, kad tuo metu komercinių bankų
klausimą įvairiais aspektais nagrinėjant Lietuvos bankui ne-
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buvo konstruktyviai suformuluota jo pozicija komercinių
bankų atžvilgiu. Kūrybinė Lietuvos banko veikla pirmiausia

apsiribojo bandymais susikurti savo egzistavimo bazę. Ypač
sudėtingoje situacijoje atsidūrė tie komercinių bankų steigėjai,
kurių interesai vienaip ar kitaip susidūrė su Lietuvos banko
interesais, planavusio, kaip anksčiau buvo minėta, užsiimti

taip pat ir komercine veikla. Į kritinę situaciją pirmiausia pa
teko Pramonės ir statybos bei Socialinio banko vadovai, bandę
savo kolektyvų ir įstaigų bazėje organizuoti komercinius ban
kus.

Dar 1988 m. TSRS butų, komunalinio ūkio ir socialinio
vystymo banko Lietuvos skyrius įsteigė savo komercinį kre
dito centrą, bet jo įstatų TSRS valstybinis bankas tuo metu
neįregistravo. 1990 m. gegužės mėn. prie Socialinio banko
veikęs akcinis kredito centras buvo bandytas reorganizuoti į
Lietuvos akcinį komercinį „Kredito banką". Buvo suformuotas

būtinas įstatinis kapitalas, pajininkų tarybos pirmininkės
J. Mikulienės žodžiais tariant, „kur kas didesnis, nei nustatytas
minimumas" (tuo metu jis buvo lygus 30 mln. rb). Stambiausių

banko pajininkų sąraše - Šiaulių neaustinių medžiagų fabrikas,
vilnonių audinių fabrikas „Drobė", kojinių fabrikas „Kotonas",
Socialinis bankas, Chemijos ir cheminės technologijos insti
tutas, žvejų kolūkis „Baltija". Tačiau susikūręs bankas ne tik
kad nesulaukė registravimo Lietuvos banke, bet ir buvo ap
kaltintas neteisėta veikla [20]. Taip Lietuvos banko valdybos
narys S. Uosis 1990 m. spalio 10 d. apie minėtą Kredito banką
rašė: „Išnagrinėjus pateiktą medžiagą dėl Lietuvos kredito
banko statuso įregistravimo, paaiškėjo, kad jį norima įkurti
Lietuvos kredito komercinio centro prie Lietuvos socialinio
banko pagrindu. Pastarasis iki š. m. rugsėjo 26 d. visuotinio
pajininkų susirinkimo sprendimu veikė neteisėtai, t. y. jo įsta
tai nebuvo galiojusia tvarka įregistruoti. Todėl jis negali būti
reorganizuojamas. Pajininkų sąraše nurodytas ir Lietuvos so
cialinis bankas, tačiau pajinis įnašas (per I mln. rb) yra nėjo,
o SSSR socialinio banko, pervestas Kredito centrui dar
1989 m. vasario mėn.^ [21]. Kadangi Lietuvos bankas turėjo
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savo tikslų Šio banko atžvilgiu, užteko bet kokios formalios
dingsties jo neregistruoti.
Panašus likimas ištiko ir steigiamą Industrijos komercinį
banką.
Pramonės ir statybos bankas parengė ir paskelbė spau
doje Industrijos komercinio banko nuostatus. Analogiškos
patirties šioje srityje jau būta - Estijos pramonės ir statybos
banko bazėje beveik metus nepriklausomai nuo Maskvos veikė
Estijos komercinis bankas. Tokio banko steigimui pritarė Lie
tuvos pramoninkų ir statybininkų asociacijos, daugelis įmonių
ir organizacijų. Tačiau 1990 m. spalio 26 d. Lietuvos bankas
apkaltino Pramonės ir statybos banko vadovybę, kad ši savo
užsienio valiutą naudojo banke nedirbančių pareigūnų kelio
nėms į užsienį, neteisėtomis operacijomis su akcinėmis ben
drovėmis „Gryčia", „Interlita", jachtos pirkimu bei jos naudo
jimu ir kt. Tuo pat metu buvo priekaištaujama ir banko
atsiskaitymo centro darbuotojams, kurie leido Pramonės ir
statybos bankui atlikti operacijų 133 mln. rb daugiau, negu jis
turėjo lėšų savo sąskaitose. Šie vėliau nepasitvirtinę priekaištai

taip pat tapo dingstimi Lietuvos bankui ne įregistruoti jau iš
esmės suformuoto Industrijos komercino banko.

Taip buvo pašalinti iš šalies finansų rinkos naujai besi
kuriantys komerciniai bankai. Tačiau tai nesustabdė komerci
nių bankų kūrimosi proceso, kuris, kaip jau buvo minėta, su
brendo nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse. Kartu komer
cinių bankų kūrimąsi spartino masinis kooperatyvų steigima
sis, prasidėjęs paskutiniais pertvarkos metais, ir gaunamas di
delis jų veiklos pelnas.

1990 m. pradžioje Baltijos šalys vis dar buvo Tarybų
Sąjungos ekonominės ir pinigų erdvės dalis. Dėl to joms teko
išgyventi tarybinės ekonomikos ir teisinės bazės liberaliza

vimą ir decentralizavimą, kurį lydėjo sąlyginai laisva pinigų ir
finansų politika. Privataus kapitalo kaupimas ir spontaniškas
pradinis privatizavimo procesas visose trijose Baltijos šalyse
prasidėjo dar iki paskelbiant nepriklausomybę. Pirmosios pri
vačios įmonės, kaip jau buvo minėta I sk., buvo įkurtos
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liberalizavimo laikotarpiu, paskelbus Tarybų Sąjungoje
pertvarkos politiką. Tai dar buvo palyginti nedidelės individu
alios įmonės, kooperatyvai ir bendros įmonės. Palyginti su ki

tomis Tarybų Sąjungos respublikomis bei sritimis, naujieji
kooperatyvai Baltijos šalyse kūrėsi anksčiau ir sparčiau. Jie
dažnai naudojosi tarybiniais nuomos įstatymais pasisavindami

valstybinių įmonių turtą. To meto pirminio kapitalo kaupimo
pamatai - tarybiniai kooperatyvai ir nuomos įstatymai.

Šioje srityje tarp Baltijos šalių pirmavo Estija.
„Smulkioji privatizacija" čia prasidėjo nuo 1987 m., o 1989 m.
Ekonominės reformos programoje buvo siūloma kurti
„liaudies įmones". Estijoje kooperatyvuose dirbo daugiau negu
lOproc. darbuotojų. Ypač greitai nauji kooperatyvai kūrėsi
statybos, prekybos ir informacinių technologijų srityje. Tai
suteikė galimybę įmonių darbuotojams ne tik perimti įmones,
bet taip pat padėjo kurtis ir naujoms. Estijoje kooperatyvų
skaičius 1988 m. sausio- 1990 m. liepos mėnesiais padidėjo
nuo 246 iki 4797. 1990 m. per sausio mėn. susikūrė apie 2000
naujų kooperatyvų, kuriuose dirbo 7 proc. darbuotojų.

Politinė situacija Latvijoje buvo kiek kitokia negu Esti
joje, todėl smulkioji privatizacija čia prasidėjo vėliau. 1990 m.

spalio mėn. Latvijos Vyriausybė priėmė nutarimą apriboti tokį
privatizavimą, kai kooperatyvai nuomojasi valstybinių įmonių
turtą. Pirmasis Latvijos kooperatyvų įstatymas buvo priimtas
1991 m. rugpjūčio mėnesį (įgyvendintas spalio mėn.).
Lietuvoje naujieji kooperatyvai nebuvo taip paplitę kaip
kitose Baltijos šalyse, nors 1990 m. jų buvo apie 4500 ir juose
dirbo apie 5 proc. šalies darbuotojų, 1990 m. remiantis Įmonių
įstatymu, jie buvo pertvarkyti į kito tipo įmones. Lietuvoje kai

kuriose įmonėse akcijos buvo pradėtos perduoti darbuotojams
1990 m. spalio mėnesį [22, p. 116-117, 143].
Tuo metu taip pat aktyviai diskutuota, koks reikalingas
komercinių bankų skaičius Lietuvoje. Dauguma laikėsi nuo
monės, kad svarbiau ne skaičius, o tai, kad susikūrę bankai su

gebėtų stambioms įmonėms bei organizacijoms teikti kreditus.
Taip pat vyko diskusija dėl įstatinio kapitalo minimalaus dy-
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džio. Iš pradžių manyta, kad tai turėjo būti 25-30 mln. rb.
Dar vienas diskusijos objektas - ar komerciniai bankai
turėjo būti kuriami nedelsiant, ar reikėjo laukti, kada persitvar
kantis šalies ūkis to pareikalaus? Nemaža dalis finansų-kredito
specialistų, verslo atstovų teigė, kad komercinis bankas savo
veikla privalėjo eiti pirma šalies ūkio raidos, nes jau 1990 m.

kai kurios įmonės Lietuvoje pradėjo teikti viena kitai paskolas,
kūrėsi bendrovės, bendros įmonės, kooperatyvai, kuriems
buvo reikalingos naujos bankų teikiamos finansinės paslaugos.
1990 m. rugsėjo 17 d. Lietuvos banko valdybos pirmi
ninko įsakymu buvo patvirtintos „Laikinos komercinių bankų
perregistravimo ir veiklos taisyklės" [23], kuriomis bankai va
dovavosi iki 1992 m., kai buvo priimtas Lietuvos Respublikos
komercinių (akcinių) bankų įstatymas. 1990 m. lapkričio mėn.
Lietuvos banko valdyba priėmė sprendimą Lietuvos banke
įkurti Komercinių bankų veiklos reguliavimo skyrių, kuris tu
rėjo užsiimti licencijų bankams išdavimu. Tai buvo vienas
svarbiausių darbų naujų bankų steigimosi laikotarpiu.
Minėtomis taisyklėmis buvo numatyta įregistruoti tuos
veikiančius bankus, kurių įstatinis kapitalas buvo ne mažesnis
kaip 30 rnln. rublių. Bet keliems jau veikiantiems mažiems ko
merciniams bankams tai buvo sunkiai įgyvendinama. Lietuvos
banko valdyba, nustatydama komercinių bankų steigimuisi mi
nėtus reikalavimus, pirmiausia vadovavosi nuostata, kad tarpu
kario Lietuvoje iki 1938 m. akcinis komercinis bankas
privalėjo turėti ne mažiau kaip 2 mln. Lt pagrindinio kapitalo.
1990 m. paskelbus nepriklausomybę, pinigų apyvarta Lietu
voje, palyginti su paskutiniais tarpukario metais, daug kartų
buvo padidėjusi. Taip pat buvo vadovaujamasi tuo metu
Vakarų Europoje besikuriantiems naujiems bankams nustatytu
standartiniu pagrindinio kapitalo dydžio reikalavimu - 5 mln.
ekiu (apie 6 mln. JAV dolerių). Manyta, kad tai galima taikyti
ir Lietuvoje, mat gyventojų indėliai 1990 m. pabaigoje sudarė
6,8 mlrd. rb.
Tuo tarpu oponentai teigė, kad dabartiniu metu dar ne
galima tapatintis su esama situacija Vakaruose. Be to, nebuvo

galimybių, tiksliai apskaičiuoti, kokio minimalaus dydžio tu
rėjo būti tuo metu komercinių bankų pagrindinis kapitalas, nes
nebuvo sukurtos dar metodikos.
Atsižvelgus į oponentų ir laisvosios rinkos propaguotojų

kritiką, pradinė komercinio banko akcinio kapitalo kaupimo
norma buvo sumažinta iki 10 mln. rb. 1990 m. spalio 17 d.
patvirtinti komercinių bankų veiklos ekonominiai normatyvai:

banko savų lėšų ir banko įsipareigojimų santykis (turi būti ne
mažiau kaip 1/10); gyventojų indėlių ir banko savų lėšų santy
kis (gyventojų indėlių suma negali būti didesnė už banko savas
lėšas); banko likvidžių aktyvų ir banko savų lėšų, indėlių ir
paskolų, suteiktų ilgiau kaip vieneriems metams, santykis (ne
gali būti mažesnis negu 0,3, o bankams, nevykdantiems
klientų kasos ir atsiskaitymų operacijų, ne mažesnis kaip

0,15); banko aktyvų ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui
ir savų lėšų, įsipareigojimų pagal indėlių sąskaitas ir paskolas,
suteiktas ilgesniam negu metų terminui, santykis (neturi būti
didesnis kaip 1); Lietuvos banke saugotinų atsargų norma

(10 proc. pritrauktų išteklių ir indėlių); pelno atskaitymų į
atsargos kapitalą minimali norma (30 proc.); maksimali
paskolų vienam skolininkui suma (neturi būti didesnė kaip
20 proc. pagrindinio kapitalo). Minėti normatyvai vėliau buvo
koreguojami.
1990 m. pabaigoje Lietuvos bankas, vadovaudamasis
savo statutu, pats sprendė: 1. Ar išduoti licenciją komerciniam

bankui? 2. Koks turi būti banko minimalaus kapitalo dydis?
3. Ar bankų vadovai yra tinkami šiam darbui? 4. Ar bankai

gali kurti savo filialus ir kur? 5. Ar gali vykdyti operacijas už
sienio valiuta? ir kt. Naujų komercinių bankų registravimas
Lietuvos banke neretai buvo vilkinamas, o tai nulemdavo
bankų steigėjų ir akcininkų nepasitenkinimą.

Priėmus anksčiau minėtą Lietuvos Respublikos AT nu
tarimą dėl Socialinio bei Pramonės ir statybos bankų skyrių
perdavimo Lietuvos bankui, centriniam bankui buvo būtina

atsisakyti komercinių funkcijų ir keisti Lietuvos banko statuto
straipsnį, kuriuo Lietuvos bankui pavedama registruoti komer-
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cinius bankus. Oponentai teigė, kad komercinių bankų steigi
mas vyksta konkurencijos sąlygomis, paviliojant kitų bankų
turtingiausius klientus, gabiausius darbuotojus, todėl sunku ti
kėti, kad Lietuvos bankas gali būti objektyvus komercinių
bankų registratorius ir jų veiklos reguliatorius. Juo labiau kad

Lietuvos bankas tik 1990 m. pabaigoje (lapkričio- gruo
džio mėn.) įregistravo pirmuosius komercinius bankus.
Šiam procesui paspartinti 1990 m. gruodžio 19 d. buvo
priimtas Lietuvos Respublikos AT Prezidiumo nutarimas „Dėl
akcinių komercinių bankų steigimo", kuriame numatyta ^ri
tarti Lietuvos pramoninkų asociacijos, Vilniaus, Kauno, Klai
pėdos, Šiaulių ir Panevėžio Įmonių iniciatyvai steigti akcinius
komercinius bankus, kurie registruojami Lietuvos banke" [1,
p. 621-622]. Kadangi patalpos ir įranga tapo viena skaudžiau
sių steigiamų bankų problemų, minėtas nutarimas taip pat re
komendavo suteikti dalinio valstybės dalyvavimo ar nuomos

pagrindu besisteigiančių komercinių bankų darbui pritaikytas
patalpas.
Per 1990 metus iš esmės nesusikūrė nėi vienas naujas
komercinis bankas, jei neminėsime tų, kurie buvo susikūrę, iki

nepriklausomybės atkūrimo ir sėkmingai plėtojo savo veiklą.
Dalis iki 1990 m. kovo lld. jau veikusių komercinių bankų
pakeitė savo pavadinimus: „Spaudos bankas" tapo „Vilniaus
banku", Kooperacijos bankas — Lietuvos Respublikos varto
tojų kooperacijos banku. Kaip vyko šio komercinio banko re
organizacija, matyti iŠ toliau pateikiamo aprašymo.
1990 m. birželio 27 d. pajininkų susirinkime buvo
įsteigta nauja (senosios bazėje) kredito įstaiga - Lietuvos var
totojų kooperatyvų sąjungos bankas (taip iš pradžių vadinosi).
Banko pirmininku išrinktas ilgametis vartotojų kooperacijos
darbuotojas J. Bartkevičius. Bankų steigėjų nuomone, - pri
brendo laikas akumuliuoti laisvas lėšas ir nukreipti jas toms
vartotojų kooperacijos organizacijoms, kurios tokių lėšų sto

kojo. Taip gimė idėja įsteigti Lietkoopbanką, kuris teiktų
trumpalaikes ir ilgalaikes paskolas kapitalinei statybai, pastatų
rekonstrukcijai. Banko nuosavą kapitalą sudarė įstatinio ir re-
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zervinio fondų lėšos. Pradinis pajinis įnašas — 50 tukst. rb.
Įstatinį fondą (nuosavas kapitalas) buvo numatyta sukaupti iki
35 mln. rb. Rezervinis fondas buvo sudarytas iš veiklos pelno
ir buvo numatomas panaudoti tolesnei banko veiklai plėsti.
Bankas finansavo kapitalinius įdėjimus, teikė paskolas fizi
niams asmenims, dirbantiems banko pajininkų įmonėse ir or
ganizacijose - kooperatinei ir individualiai gyvenamųjų namų
statybai arba remontui, sodo nameliams įsigyti ar juos statyti,
kolektyviniams garažams ar autotransporto aikštelėms statyti.
Taip pat bankas planavo įsigyti ir perduoti įmonėms ir organi
zacijoms nuomos sąlygomis įvairius įrengimus, transporto
priemones, skaičiavimo mašinas ir kitą techniką. Banko veik
lai vadovavo pajininkų susirinkimas (aukščiausias banko val
dymo organas) ir banko taryba, renkama pajininkų atstovų su
sirinkime. Kiekvienas pajus nepriklausomai nuo sumos dydžio
suteikė vieną balso teisę [24, p. 3]. Lietuvos Respublikos var
totojų kooperacijos bankas Lietuvos banke buvo įregistruotas

1990 m. lapkričio 26 d.
1990 m. kovo mėn. pradžioje spaudos įmonių kolektyvų
iniciatyva buvo naujai reorganizuojamas komercinis „Spaudos
bankas". Pirmųjų banko kūrimo iniciatorių, spaudos kolektyvų
įnašai tesudarė ne visą procentą. Jo įstatinis kapitalas 5 mln. rb. Metų pabaigoje šio banko įstatinis kapitalas išaugo
jau iki 80 mln. rb. Tada buvo nutarta pakeisti banko
pavadinimą - į „Vilniaus banką". Bankas Lietuvos banke buvo
įregistruotas 1990 m. lapkričio 26 d.
Panašiais principais reorganizavosi ir likusieji dar pert
varkos metais susikūrę ir veikę komerciniai bankai.
Iki 1990 m. gruodžio 31 d. Lietuvos bankas įregistravo
Šiuos komercinius bankus: Kauno komercinį pramonės banką
„Ūkio bankas" (įstatinis kapitalas - 14 mln. rb); Lietuvos Res
publikos vartotojų kooperacijos banką (35 mln. rb); Panevėžio

komercinį banką „Ateitis" (5,4 mln. rb); Komercinį banką
„Vilniaus bankas" (85 mln. rb); LAIB (15 mln. rb); Kauno
komercinį banką „Ekonomika" (6,5 mln. rb) [žr. 2 lentelę].
Visi jie savo veiklą pradėjo dar pertvarkos metais.
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2 lentelėje pateikti duomenys rodo, kad pirmieji komer

ciniai bankai, pradėjo veiklą turėdami palyginti nedidelį įsta
tinį kapitalą ir menką materialinę bazę, todėl jiems buvo sunku
konkuruoti su stambiais specializuotais bankais. Dėl įvairių
suvaržymų ir sudėtingos ekonominės situacijos, komercinių
bankų veikla 1990 m. buvo gana pasyvi, jie nebuvo veiks

mingi kreditinių santykių dalyviai. Komerciniai bankai neį
stengė pritraukti į organizuotą bankų sistemą didesnio kiekio
piliečių asmeninių santaupų. Priežastis viena: ženklios dalies

žmonių nepasitikėjimas privačiais bankais, nors kai kurie iš jų
jau pradėjo mokėti didesnes palūkanas. Komercinių bankų at

liekamų kreditinių operacijų lyginamasis svoris buvo kiek di
desnis nei 2 proc., ir daugiausia jie teikė trumpalaikes pasko
las. 1990 m. jos sudarė 80,1 proc. visų komercinių bankų iš
duotų paskolų, o specializuotų bankų išduotų paskolų struktū

roje šis rodiklis buvo apie 63 proc. (TSRS duomenys) [26,
p. 9].

2 lentelė
Lietuvos komerciniai bankai, įregistruoti iki 1990 m.

gruodžio 31 d., ir jų įstatinis kapitalas
Pavadinimas

Registracijos data

Kauno komercinis pramonės
bankas „Ūkio bankas"
Lietuvos Respublikos vartotojų
kooperacijos bankas
Panevėžio komercinis bankas
„Ateitis"
Komercinis bankas „Vilniaus
bankas"
Lietuvos akcinis inovacinis ban
kas
Kauno komercinis bankas „Eko
nomika"
Šaltinis: [25, p. 8].
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[statinis kapitalas
mln. rb.

1990 U 19 .

14

1990 1126

35

1990 1126

5,4

1990 1126

85

1990 12 20

15

1990 11 29

6,5

Taigi galima teigti, kad palyginti sklandžiam komerci
nių bankų legitimacijos (kūrimosi) procesui 1990 m. pabaigoje
trukdė ir Lietuvos banko diskriminacinė politika, ir to meto

šalies ekonominė padėtis. Lietuvos bankininkystės padėtį,
ypač komercinių bankų veiklą, turėjo iš esmės pagerinti pri
imtas Komercinių bankų įstatymas. Deja, dėl įvairių priežasčių
Lietuvos banko parengtas šio įstatymo projektas 1990 m. pa
baigoje Lietuvos Respublikos AT nebuvo pradėtas svarstyti
[27, p. 111].

Taip pat tikslinga pabrėžti, kad atkūrus nepiklausomybę
įgyta teisė kurti komercinius bankus vertintina kaip reikšmin
gas įvykis verslinės bendruomenės, įgavusios pilietinę poten

ciją, gyvenime. Tačiau reikia neužmiršti ir kito šio reiškinio
aspekto: būtent to, kad ši bendruomenė buvo pajėgi suformuoti

tuo metu palyginti dar mažą kompetentingų bankų darbuotojų
sluoksnį.

1990 m. pabaigoje Lietuvoje egzistavusi politinė konf
rontacija su promaskvietiškai nusiteikusiais elementais ryškėjo
ir bankų sektoriuje. Prasidėjus kai kurių bankų inkorporavimui
į Lietuvos banką, TSRS valstybinis bankas Lietuvos teritori
joje ėmė kurti jam pavaldžius alternatyvius bankus. Tuo metu
Lietuvoje buvo įsteigti 4 specialūs TSRS valstybinio banko fi
lialai kariniuose daliniuose, vadinamieji „Lauko bankai" -

Šiaurės kariniame miestelyje Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir
Jonavoje (vietovėse, kur gausiausiai buvo dislokuoti tarybinės
armijos daliniai). Kariniai daliniai, įmonės ir organizacijos,
kurios nenorėjo dirbti su Lietuvos bankais, tuo metu naudojosi
minėtų bankų paslaugomis. Lietuvos nepriklausomybės prieši
ninkai .jedinstvininkai" savo pastangomis N. Vilnios agro

pramoninio banko skyriuje įsteigė komercinį banką, kurio
vadovybė nepripažino politinės valdžios Lietuvoje. Sis bankas

po 1991 m. rugpjūčio pučo Maskvoje evakavosi į Baltarusiją
[28, p. 6],

2.7. Bankų sistemos pagrindų kūrimo pabaiga
Antrasis Lietuvos bankų sistemos pagrindų kūrimo eta
pas apėmė 1990 m. spalio-gruodžio mėn. Tai laikotarpis, kai
teisinėmis priemonėmis buvo spartinama bankininkystės re
forma, tuo pat metu siaurinamos kai kurių specializuotų bankų
veiklos ribos, o iš buvusių dviejų bankų formuojama Lietuvos
banko materialinė bazė. Analizuojant literatūrą ir šaltinius ryš

kėjo, kad 1990 m. spalio 2 d. AT priėmus TSRS bankų filialų
Lietuvoje nacionalizavimo įstatymą ir jį papildantį nutarimą
konfrontacija tarp Lietuvos banko ir Vyriausybės neišnyko, ir
toliau būta nesutarimų. Pažymėtina kai kurių bankų vadovų
neigiama reakcija į Lietuvos banko ketinimus verstis komer
cine veikla, {statymo ir nutarimo autorius ganėtinai kritikavo
spauda, dalis ekonomistą mokslininkų, įmonių vadovų. Daug
buvo rašoma, diskutuojama dėl šių nutarimų esmės ir pasek
mių. Tai suprantama, nes buvo sprendžiami svarbūs nepriklau
somos bankų sistemos formavimo klausimai ir pasirinktasis
kūrimo modelis.
Dalis Lietuvos ir užsienio bankų specialistų, ekono
mistų, nors ir pritarė, kad labai svarbu kuo greičiau įkurti Lie
tuvos banką, kad visų pareiga jį remti, padėti atsistoti jam ant
kojų, įsitvirtinti, tačiau nesutiko su tokiais Lietuvos banko kū
rimo principais ir metodais teigdami, kad dviejų svarbių spe
cializuotų bankų likvidavimas ir centralizuotos sistemos kūri
mas buvo žingsnis atgal nuo Ekonominio savarankiškumo
koncepcijos teiginių. Prieš tokią bankų reorganizaciją, numa
tytą AT įstatyme, pasisakė Vyriausybės ir Lietuvos pramoni
ninkų atstovai bendrame pasitarime, vykusiame 1990 m. spalio
9 d.
1990 m. spalio 2 d. priėmus anksčiau minėtus teisės
aktus, Lietuvos bankas toliau buvo formuojamas jau veikusių

Lietuvos teritorijoje TSRS bankų filialų nuosavybės nacionali
zavimo, jų aktyvų bei pasyvų perėmimo, tarp jų ir iki okupa
cijos bei aneksijos veikusių nepriklausomos Lietuvos bankų
turto susigrąžinimo keliu.

Priėmus anksčiau minėtus teisės aktus prasidėjo kryp
tinga Lietuvos banko veikla prieš minėtų dviejų nacionalizuo
jamų bankų vadovybę. Lietuvos banko vadovybė jau kitą

dieną (1990 1003) į minėtus bankus paskyrė atstovus, be ku
rių vizų vidaus bankinės operacijos buvo laikomos neteisėto
mis. 1990 m. lapkričio 13 d. Valstybės kontrolės departamente
Lietuvos banko iniciatyva buvo apsvarstyta Pramonės ir staty
bos banko veikla. Valstybės kontrolieriai kaltino, kad Pramo

nės ir statybos bankas neteisėtai išdavė 18mln. rb paskolą
bendrai lietuvių-austrų firmai „Baltic-Amadeus" ir 50 mln. rb
paskolą firmai „Gryčia", kad, suteikus paskolas firmoms
„Inta" ir „Diskas", į apyvartą pateko didelis kiekis grynųjų pi
nigų. Banko valdybos pirmininkas R. Visokavičius motyvuo
damas bandė paneigti pateiktus kaltinimus, tačiau į tai nebuvo
atsižvelgta. Tuo pat metu Lietuvos banko vadovybė apkaltino

Socialinio banko valdybos pirmininkę J. Mikulienę bandymu
pervesti į naujai kuriamą komercinį banką 220 tūkst. rb kaip

pajinį įnašą iš valstybės lėšų, taip pat nurodė, kad buvo ban
dyta kuriamam bankui perduoti automobilius ir kitą techniką.
Buvo kalbama apie tariamai valstybinio turto švaistymą ir pan.
Nepaisant sudėtingos ekonominės ir politinės situacijos
šalyje bei gana sudėtingos konfliktinės situacijos, susi
klosčiusios tarp Lietuvos banko vadovybės bei ją palaikiusios
radikalios AT daugumos, iš vienos pusės, ir Vyriausybės — iš
kitos, iki 1990 m. gruodžio 31 d. Lietuvos bankas sugebėjo pe
rimu TSRS pramonės ir statybos banko Lietuvos respublikinį
banką, Skaičiavimo centrą, Vilniaus miesto valdybą bei Ta
rybų, Spalio, Alytaus, Jonavos, Ignalinos, Kauno, Klaipėdos,
Kėdainių, Marijampolės, Mažeikių, Panevėžio, Šiaulių, Ak
menės, Ukmergės, Kaišiadorių, Telšių, N. Vilnios, Anykščių,
Druskininkų, Palangos, Tauragės, Trakų, Utenos, Šilutės ir

Švenčionėlių skyrius. Taip pat Lietuvos banko pavaldumui pe
rėjo TSRS butų, komunalinio ūkio ir socialinio vystymo banko
Lietuvos respublikinis bankas ir visi jo padaliniai: Operacinė
valdyba, Centrinis skyrius, Žirmūnų, Alytaus, Druskininkų,
Marijampolės, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiau-
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lių, Kėdainių, Kretingos, Mažeikių, Utenos, Anykščių, Rokiš
kio, Šilutės, Švenčionių, Plungės, Vilkaviškio, Tauragės, Tel
šių ir Birštono skyriai.

Minėtų bankų pagrindu įsteigtas Lietuvos bankas įgijo
tam tikrą materialinę techninę bazę: patalpas, inventorių ir ga

limybę disponuoti nemaža dalimi kredito išteklių, kuriuos ga
lėjo panaudoti savo veiklos interesams (pradėdamas vykdyti
centrinio banko funkcijas, kartu ėmė vykdyti ir komercinio

banko funkcijas), taip pat pakviesti į darbą buvusius tų bankų
darbuotojus. Praktiškai 1990 m. pabaigoje antras Lietuvos
banko realaus atkūrimo etapas iš esmės buvo baigtas.
Baigus perimti minėtus bankus, siekiant išvengti bankų
veiklos dubliavimo rajonuose buvo pradėta tobulinti jų struk
tūra. Įvairiuose Lietuvos miestuose buvo likviduoti 9 Pramo
nės ir statybos banko filialai, 5 miestuose Pramonės ir statybos
bei Socialinio vystymo bankų skyriai sujungti į vieną banko

skyrių. Kai kurie likviduojami bankų skyriai tapo besikurian
čių komercinių bankų pagrindu.
Be anksčiau minėtų dviejų nacionalizuojamų bankų, va
dovaujantis 1990 m. spalio 2 d. įstatymu bei tos pačios dienos
priimtu nutarimu, įgiję valstybinių bankų statusą, buvo reorga

nizuoti ir pradėjo naujomis sąlygomis veikti LTB (valdybos
pirmininkas J. Jakutis) ir Lietuvos žemės ūkio bankai (LŽŪB,
valdybos pirmininkas P. Vilūnas). Nuo dabar minėti bankai

pagal veiklos pobūdį ir funkcijas visiškai priklausė valstybei.
Iš 4 lentelės (p. 214) matyti, kokia buvo to meto šalies gy
ventojų indėlių struktūra LTB.
Remdamasis AT priimtu įstatymu Lietuvos bankas pa
rengė Vyriausybės nutarimo „Dėl bankų reorganizavimo ei
gos" projektą [29, p. 26], kuris buvo svarstomas 1990 m.
gruodžio 20 d. posėdyje. Svarstant klausimą Vyriausybės po

sėdyje vėl buvo pasisakoma prieš TSRS butų, komunalinio
ūkio ir socialinio vystymo banko bei TSRS pramonės ir staty

bos banko respublikinių padarinių perdavimą Lietuvos bankui.
Iš trylikos posėdyje dalyvavusių ministrų nė vienas nepalaikė
Lietuvos banko vykdomos politikos bei jo parengto Vyriausy-

bės nutarimo projekto [30, p. 26]. Prieš Lietuvos banko pa
rengtą Vyriausybės nutarimo projektą dėl bankų reorganiza
vimo balsavo A. Brazauskas, R. Kozyrovičius, P. Kūris,
J. Sinevičius, A. Dobravolskas, o už nebalsavo nė vienas mi
nistras. Pateiktas bankų reorganizavimo projektas nebuvo
priimtas, - taip Vyriausybė faktiškai ignoravo tuometinės AT

priimtą įstatymą.
Vyriausybė savo sprendimą motyvavo tuo, kad Lietuvos

banko siūlomo sprendimo priėmimas praktiškai reikštų buvu
sios TSRS valstybinės banko sistemos keitimą į Lietuvos
valstybinę bankų sistemą, kurioje vyraus kita autoritarinė ad
ministracinė finansų institucija - Lietuvos bankas, kuris vers
damasis ir komercine veikla, norom ar nenorom bus priverstas
pažeisti komercinių bankų teises. Tai, esą, prieštarauja ūkio re
formos, orientuotos į rinkos ekonomiką, strategijai, pagal kurią
bankų sistemoje turėjo vyrauti laisvai tarp savęs konkuruo
jantys privatūs komerciniai bankai. Antras ir bene pagrindinis

Vyriausybės argumentas prieš TSRS bankų respublikinių pa
dalinių perėmimą Lietuvos nuosavybėn rėmėsi tuo, kad „sava
vališkai", be TSRS valdžios sutikimo perėmus bankų filialus
galėtų kilti atsakomieji veiksmai — blokuojami atsiskaitymai,
Lietuva negautų piniginių ženklų ir t. t. To meto Vyriausybės
vykdoma nuosaikesnė politika vadovavosi nuomone, kad
įstatymą dėl bankų nacionalizavimo įmanoma vykdyti, tik su

derinus jį su atitinkamomis Tarybų Sąjungos valdžios bei fi
nansų institucijomis.
Išstudijavus to meto atitinkamus šaltinius galima teigti,
kad 1990 m. bankininkystės raidos antrąjį etapą ženklino Lie
tuvos banko pastangos bet kokia kaina neprarasti pasiektų po
zicijų. Tačiau šios problemos situacijos dviprasmiškumą su

darė tai, kai dėl tų pačių tikslų sutapo tik AT ir Lietuvos banko
interesai. Tuo tarpu Vyriausybė, vadovaudamasi savo moty
vais, oponavo priimtiems sprendimams ir buvo palikta nuoša

lyje. Favorizuodama vienus (Lietuvos banką) ir žlugdydama
kitus (Vyriausybėj, AT naudojosi patogia situacija, kuri leido
jei ne supriešinti, tai bent išlaikyti atstumą tarp Lietuvos banko

ir Vyriausybės. Tačiau darydama nuolaidų Lietuvos bankui,

AT, atrodo, nekėlė tikslo galutinai nutraukti ryšius su TSRS
centriniu banku.

Apskritai tenka pripažinti, kad vykdoma bankų reorga
nizacija nesulaukė ne tik Vyriausybės, bet ir ženklios dalies
Lietuvos ekonomistų mokslininkų, pramonės įmonių vadovų
pritarimo, išskyrus pačius reformos iniciatorius bei vykdyto
jus. Tokiu sudėtingu laikotarpiu buvo tikslinga priimti spren
dimus, kurie atitiktų daugumos Lietuvos finansų sektoriaus at
sakingų darbuotojų, ekonomistų mokslininkų pažiūras ir su
telktų spręsti šalies bankininkystės reorganizavimo problemas.
Tačiau, kaip matėme, buvo nueita kitu keliu.
Taigi, 1990 m. pabaigoje antrasis Lietuvos banko kū
rimo etapas buvo baigtas. Kūrėjų nuomone, tokį kelią pasi
rinkti lėmė to meto ekonominės ir politinės realijos, taip pat, jų
nuomone, kito kelio tada nebuvo. Žinoma, vargu ar dabar
įmanoma tiksliai atkurti retrospektyvią viziją, - kaip Lietuvos
bankininkystės raida būtų klosčiusis, jei būtų buvęs pasirinktas
kitoks Lietuvos banko kūrimo kelias.

2.8. Lietuvos šiuolaikinės bankininkystės kūrimo kryptys
Atgavus nepriklausomybę, sudėtingomis vidaus ir tarp
tautinėmis sąlygomis sprendėsi ir vyko Lietuvos bankininkys
tės raida. Buvo brėžiamos jos plėtros gairės. Šiuo klausimu su
siformavo dvi skirtingos kryptys.
Pereinant į rinkos ekonomiką, kaip Vakarų, taip ir tre
čiojo pasaulio šalių sukaupto patyrimo negalima buvo tiesio
giai perkelti į pokomunistinį pasaulį, nes pokomunistinis pa
saulis buvo labai specifinis. Tuo metu ne tik ekonomikos re
formų kūrėjai neturėjo reikiamos patirties ir žinių, neturėjo jų
ir tuometinis mokslo pasaulis: nebuvo sukurtų ir praktikos pa
tikrintų modelių, teorijų. Lietuvos teoretikams ir praktikams
nebuvo galima mechaniškai perkelti ir tarpukario metais su
kauptos patirties. Todėl reformuojant šalies ekonomiką bei fi-
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nansų sistemą buvo galima tik labai ribotai ir kūrybingai tai

kyti pasaulinę šios srities sukauptą patirtį. Todėl vertindami
tuo metu priimtus sprendimus neturėtume pamiršti šių ypa
tumų.
Remiantis tyrimo rezultatais galima teigti, kad, po ne

priklausomybės atkūrimo pradėjus įgyvendinti nacionalinės
bankininkystės koncepciją, bankų reformos organizatorių,
vykdytojų, ekonomistų, bankininkų, finansų ir kredito teore
tikų, netgi politikų- Lietuvos Respublikos AT deputatųnuomonės šiuo klausimu išsiskyrė. Atsirado dvi Lietuvos

šiuolaikinės bankininkystės kūrimo kryptys, nes skirtingai
buvo vertinama susiklosčiusi Lietuvoje politinė bei ekonominė
situacija, matomi nevienodi išeities iš jos būdai, taip pat skir
tingai buvo įsivaizduojamas nacionalinio Lietuvos centrinio

banko ir Lietuvos šiuolaikinės bankininkystės modelis [31,
p. 38-41].

Viena iš pagrindinių priežasčių buvo ta, jog Atgimimo
ir pirmaisiais nepriklausomybės metais ir teoretikų, ir praktikų,
kritiškai vertinusių tarybinę bankų sistemą, užteko, tačiau iš
manančiųjų bankų veiklą rinkos sąlygomis Lietuvoje trūko.
Lietuvos Respublikos Prezidentas A. Brazauskas, pristatyda
mas naująjį Lietuvos banko valdybos pirmininką R. Viso
kavičių, pažymėjo, kad „<•..> visų mūsų bankininkų nelaimė,
kad jie visi dirbo Tarybų Sąjungos bankininkystės sistemoje ir
vienodai jos yra paveikti" [32, p. 17].
Vienos krypties atstovams priklausė Vilniaus universi
teto Finansų ir kredito katedros dėstytojai (prof. S. Uosis, doc.
V. Terleckas, doc. J. Vizbaras, doc. I. Čepienė, V. Baldišis),
aktyviai dalyvavę rengiant Lietuvos pinigų ir kredito sistemos
pertvarkymo projektus bei vadovavę Lietuvos banko įsteigi
mui ir įtvirtinimui (doc. V. Terleckas ir V. Baldišis buvo Lie
tuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos- Atkuriamojo

Seimo nariai). Išstudijavę nepriklausomos Lietuvos bankų, pi
nigų ir finansų politiką, jie tarpukario patirtį iš esmės pritaikė
šiuolaikinėms sąlygoms. Rengdami Lietuvos banko įstatymą ir
statutą, jie taip pat panaudojo įvairių užsienio šalių centrinių

bankų veiklos atitinkamus dokumentus [33, p. 136]. Atkūrus
nepriklausomybę jų idėjos ir nuostatos buvo įtvirtintos to meto
Lietuvos Respublikos AT, Prezidiumo teisės aktais.

Kitai krypčiai priklausė laisvosios rinkos teoretikai bei
propaguotojai (prof. K. Antanavičius, prof. K. Glaveckas,
E. Leontjeva, dr. G. Vagnorius, akad. E. Vilkas) ir bankininkai
praktikai (J. Mikulienė, doc. R. Visokavičius ir kt.). Jie vado
vavosi ne tik liberalesniu, bet ir nuosaikesniu požiūriu Tarybų

Sąjungos centrinių institucijų, taip pat ir TSRS valstybinio
banko, atžvilgiu. Jų poziciją tam tikru mastu palaikė ir rėmė
pirmoji ir antroji vyriausybė. Dalis minėtų teoretikų (prof.
K. Glaveckas, E. Leontjeva) vėliau įkūrė Lietuvos laisvosios
rinkos institutą (1990 m.).
Kaip jau buvo minėta, pirmą kartą nuomonės oficialiai
išsiskyrė dar senosios AT sesijos metu (1990 m. vasario 8 d.),
svarstant Lietuvos banko įstatymo projektą. Deputatai buvo
supažindinti su TSRS butų, komunalinio ūkio ir socialinio
vystymo banko respublikinio banko ir TSRS pramonės ir sta
tybos banko respublikinio banko išvadomis, kuriose buvo kri
tikuojamas pirmos krypties atstovų pateiktas nacionalinio
centrinio banko modelis. Buvo teigiama, kad Lietuvos bankas
neturėtų steigti savo skyrių ir tiesiogiai dirbti su įmonėmis bei
organizacijomis, o paskolas turi teikti tik komerciniai bankai,
nes centrinio banko kitokie veiklos uždaviniai ir funkcijos
[33]. Buvo siūloma padaryti atitinkamus Lietuvos banko įsta
tymo projekto 16, 19 ir 29 str. pataisymus. Tačiau į šias pasta
bas projekto rengėjai neatsižvelgė.
Nuomonių takoskyra dar labiau padidėjo po nepriklau
somybės atkūrimo pradėjus kurti Lietuvos banką. Ši problema
tapo principinė, nes buvo keliamas klausimas, koks bus ku
riamas centrinis šalies bankas: ar Lietuvos bankas yra valsty

binis (emisinis) ir nevykdo jokių operacijų su klientais, ar jis
taip pat, kaip ir kiti bankai, vykdys komercinio banko opera
cijas? Bet tuomet jis tampa tarsi savo srities monopolistu, nes
nelygiaverčiai lieka visi kiti bankai. Centrinis bankas, nustaty
damas šalies bankų politiką, tarp jų ir savo skyriams, be abejo,
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visada jiems suteiks pirmumą gaunant informaciją, o tai pas
tariesiems sudarys geresnes veiklos sąlygas.

Tyrimų analizė leidžia daryti išvadą, kad abiejų krypčių
atstovai buvo tvirti Lietuvos valstybės atkūrimo šalininkai, ta
čiau požiūris į pagrindines Lietuvos bankų reformos proble
mas, jų sprendimo būdus buvo nevienodas. Tai lėmė tiek su

dėtinga šalies ekonomikos būklė, tiek ir nevienodi pertvarkos
metais pasiektų rezultatų vertinimai. Todėl kuriant ir įgyven

dinant Lietuvos bankininkystės koncepciją buvo aktyviai dis
kutuojama to meto periodinėje spaudoje.
Pirmosios krypties atstovai teigė, kad atkūrus nepriklau

somybę šalyje dar nebuvo reikiamų sąlygų visapusiškai įgy
vendinti laisvosios rinkos principus, tam būtinas tam tikras pe
reinamasis laikotarpis. Tuo tarpu antrosios krypties atstovai

tvirtino, jog būtina iš karto sudaryti sąlygas įgyvendinti laisvo
sios rinkos principus.
Pirmosios krypties atstovai, siekdami pagrįsti savo tei
ginius, vadovavosi visiems gerai žinoma teze, jog normali
rinka - tai kapitalo, prekių, paslaugų, darbo jėgos mainų sritis,
o mainų dalyviai elgiasi laisva valia ir vadovaujasi savo intere
sais, paklusdami ekonominiams rinkos dėsniams ir valstybės
įstatymams. Tačiau, jų nuomone, 1990 m. šalies rinka dar ne
atitiko šių reikalavimų. Taip svarstant Valstybinio turto priva
tizavimo įstatymą AT deputatas V. Terleckas teigė, kad kol
„Lietuva dar nėra reali, pripažinta valstybė, neturi savo sienų,
todėl kol kas per anksti eiti prie rinkos ekonomikos, vykdyti
privatizaciją, kuri gali sukelti socialinius konfliktus, nedarbą,

infliaciją" [34, p. 345]. Todėl tiek dalies vietinių Lietuvos
ekonomikos mokslo atstovų teoretikų, šio finansų subsekto-

riaus atsakingų darbuotojų praktikų, tiek ir atvykusių iš užsie
nio ekonomikos ekspertų samprotavimai ir net reikalavimai
tuo metu rinkoje elgtis taip, lyg ji egzistuotų Lietuvoje, šios

krypties atstovams buvo nepriimtini [21].
Pasak jų, Lietuva dėl Tarybų Sąjungos okupacijos ir
aneksijos primestos ūkio sistemos 1990 m. dar tebegyveno ne
rinkos, o pseudorinkos sąlygomis. Ūkyje, rinkoje tuo metu iš
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esmės dar nebuvo laisvų jos dalyvių, nuosavybė tebuvo vals

tybės, buvo didžiulė rinkos disproporcija, naudojami nuvertėję
svetimos valstybės pinigai (rubliai), jos kredito sistema. Lietu
vos rinkos ir jos mechanizmo iš viso dar nebuvo, kūrėsi tik

pirmieji daigai. Tokiomis sąlygomis, šios krypties autorių
nuomone, siūlyti ar reikalauti komercinės veiklos ir rinkos

mechanizmo galėjo tik tie, kurie nesuvokė ekonomikos dalykų
ar piktavališkai siekė sukelti painiavą ir žmonių (pirkėjų) pasi
piktinimą Lietuvos įstatymų leidžiamąja valdžia.
Perėjimas iš planinės ekonomikos į rinkos ekonomiką
reiškė perėjimą iš administracinio centralizmo į ekonominį
policentrizmą, su ta ypatybe, kad centriniam bankui pinigų
ūkyje tenka lemiamas vaidmuo. To padaryti vienu ypu buvo
neįmanoma. Todėl, jų nuomone, ekonomikos reforma buvo
galima ir turėjo vykti etapais. Kiekvienam etapui turėjo būti
numatytos suderintos priemonės įvairioms ūkio ir jo veiklos
sritims pertvarkyti. Kitaip sakant, bankų reformos žingsniai
pradiniu pereinamuoju laikotarpiu turėjo būti suderinti..Šiam
laikotarpiui tinkamiausias buvo tarpukario Lietuvos banko (jis
vertėsi ir komercine veikla) veiklos modelis, kuris ir tapo
1990-1992 m. atkurtojo Lietuvos banko veiklos pamatu. Ta
čiau to meto šalies gyvenimas parodė, kad kiekvienas laikotar
pis diktuoja savo sąlygas ir reikalauja jį atitinkančių naujų
sprendimų.
Kitos krypties atstovai, pritardami spartesniam Lietuvos
banko atkūrimui, nepritarė toms nuostatoms, pagal kurias
Lietuvos bankas planavo steigti savo skyrius šalyje ir, vykdy
damas komercinio banko funkcijas, tiesiogiai aptarnauti
klientus. Šios krypties mokslininkai ir praktikai teigė, kad
bankų sistemos reformai reikiamai nepasiruošta, todėl reforma
daugeliu atžvilgiu vykdoma nepamatuotai. Jų nuomone, bankų
sistemos reformos metu buvo būtina atskirti centrinio emisinio
banko funkcijas nuo akcinio komercinio banko funkcijų. Todėl
pirmosios krypties atstovų Lietuvai siūlomas bankininkystės
modelis - valstybinis monopolinis bankas, pats priimantis
sprendimus, pats juos vykdantis ir pats save kontroliuojantis -
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yra nepriimtinas. Ne visai pagrįstas, jų manymu, buvo ir Lie
tuvos banko vadovų motyvas, - kol nėra pinigų rinkos, tol
nėra veiklos srities komerciniams bankams. Be to, pritardami
Lietuvos banko institucijai, šios krypties atstovai nepritarė sie
kiui smulkmeniškai kontroliuoti Lietuvoje veikiančius bankus.
Antrosios krypties atstovai taip pat teigė, kad esami
specializuoti bankai, tapę komerciniais, faktiškai galėjo patys
kaupti Lietuvos bankui kapitalą. Jau 1990 m. vien Pramonės ir
statybos bankas turėjo galimybių perduoti apie 10 mln. rb
Lietuvos banko atsargai sudaryti [35]. Pateikdami savo sam
protavimus bei pastabas, antrosios krypties atstovai taip pat
vadovavosi Lietuvos ekonominio savarankiškumo koncepcija,
kurta ir tobulinta 1988-1989 m. Jų nuomone, po nepriklauso

mybės paskelbimo į rinkos ekonomiką reikėjo pereiti ryžtingai
ir greitai, todėl įstatymai turėjo būti priimami žvelgiant į ateitį,
o ne tik modeliuojant pereinamąjį laikotarpį. Taigi ir bankų
sistemą reikėjo kurti iš karto tokią, kokia veikė rinkos ekono
mikos šalyse. Šie ir kiti panašūs teiginiai bei pastabos buvo
išsakomi rengiant Lietuvos banko įstatymo ir statuto projektus.
\ pastabas rengėjai iš esmės neatsižvelgė, nors su jomis iš
dalies sutiko ir AT Ekonominės reformos komisija, ir kai kurie
deputatai. Šios krypties atstovų nuomonę iš esmės palaikė ir
užsienio mokslininkai ekspertai, kurie, 1990 m. pavasarį bū
dami Lietuvoje ir susipažinę su Lietuvos banko įstatymu,
įvertinoji kaip konservatyvų.
1990 m. kuriant bankų sistemą teoriniu ir praktiniu
lygmeniu iškilo komercinių bankų klausimas. Buvo svarstoma,

kaip anksčiau įsteigti komerciniai bankai sugebės įsilieti į
naujai kuriamą bankų sistemą. Kokią jie turi užimti vietą jau
pradinėje rinkos ekonomikos kūrimo stadijoje? Kokie turės
būti senųjų ir naujai įsteigtų bankų santykiai su centriniu
banku? | šiuos ir panašius klausimus taip pat reikėjo atsakyti.
Nors visi Lietuvoje sutarė dėl komercinių bankų kūrimo
kaip būtino ir neišvengiamo proceso, tačiau šiuo klausimu taip

pat iš esmės susidarė du skirtingi požiūriai dėl tokių bankų kū
rimo principų, laiko, būdų ir jų skaičiaus. Kiekvienam požiū-
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riui atstovavo anksčiau nurodytas nacionalinės bankininkystės

koncepcijos kūrimo kryptis palaikę mokslininkai ir bankinin
kai praktikai.
Pirmojo požiūrio šalininkai, rengę Lietuvos banko teisi
nius dokumentus, dar 1991 m. viduryje teigė, kad Lietuvoje
nėra reikiamų sąlygų komercinių bankų veiklai. 1991 m. ge
gužės 27 d. Lietuvos banko valdybos pirmininkas V. Baldišis,
darydamas ataskaitą Lietuvos Respublikos AT, kalbėjo, „kad
privačios bankininkystės vystymasis priklauso nuo ekonominės
reformos ir privatizavimo eigos, o kol nėra teigiamu rezultatų,
komercines funkcijas (kreditavimo ir ūkio aptarnavimo opera
cijas) gali ir turi vykdyti centrinis bankas" [36, p. 107].

Antrojo požiūrio šalininkai, kuriuos palaikė bankininkai
praktikai ir Vyriausybė, tuo metu teigė, kad Lietuvoje iš karto

reikėtų kurti dviejų lygių bankų sistemą, kurioje veiktų lygia
verčiai partneriai - centrinis ir komerciniai bankai, kiekvienas
atliekantis savo funkcijas. Tai, jų manymu, nereikalinga įro
dymų aksioma. Pažymėtina, kad tuo laikotarpiu jau buvo ne
mažai privačių įmonių, kurios vykdė komercinę veiklą, tačiau
pasigesdavo stambesnio komercinio banko, galinčio teikti įvai
rias finansines paslaugas. Be to, pirmųjų komercinių bankų

veikla 1988-1989 m. teikė vilčių, kad Lietuva turi jėgų ir ga
limybių pasiekti aukštesnę bankininkystės raidos pakopą. Ar
Lietuva šioje srityje buvo pajėgi panaudoti turimą potencialą,
priklausė tiek nuo išorės, tiek ir nuo vidaus veiksnių. Pagrindi
nis vidaus veiksnys - Lietuvos banko vykdoma politika ko
mercinių bankų atžvilgiu.
Kadangi daugelis Vakarų šalių tuo metu neturėjo tokios
bankų sistemos, kokia buvo formuojama Lietuvoje, kur cen
trinis bankas vykdė ir komercinio banko funkcijas, pagrįstai
buvo keliamas klausimas - argi Lietuvoje galėjo būti paneigta
pasaulinė praktika ir atrastas specifinis bankininkystės
vystymo kelias?
Tuo tarpu pirmosios krypties autoriai bei Lietuvos

banko vadovybė mastė savaip: dabar gyvename pereinamuoju
laikotarpiu, dėl to apie komerciją kalbėti per anksti, ir todėl
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centrinis bankas taip pat gali aptarnauti šalies ūkį (tam tikru
mastu Čia buvo atkartojamas tarpukario Lietuvos centrinio
banko veiklos modelis).
Kadangi Lietuvos bankas ėmėsi vykdyti ir komercinio

banko funkcijas, dėl to jo interesai jau iš pat pradžių pradėjo
kirstis su veikiančių bei naujai besikuriančių komercinių
bankų interesais. Žymia dalimi dėl to, per 1990 m. nesusikūrė
naujų komercinių bankų, o ir senųjų nebuvo skubama perregi
struoti. Ir tik metų pabaigoje buvo perregistruoti pirmieji
komerciniai bankai, kurie, kaip jau buvo minėta, veikė dar ne
priklausomybės atkūrimo išvakarėse.
Kuriant šiuolaikinės bankininkystės modelį, nebuvo pa
sitelktas į pagalbą jau tuo metu šalyje besiformuojantis mikroir makroekonomikos mokslininkų būrys, kritiškai vertinęs ta
rybinę planinę komandinę ekonomiką bei gana gerai susipaži
nęs su rinkos šalių ekonomikos pasiekimais (K. Antanavičius,
J. Bivainis, A. Buračas, J. Čičinskas, P. Gylys, K. Glaveckas,
S. Martišius, K. Prunskienė, A. V. Rutkauskas, V. Vaškelaitis,
E. Vilkas, P. Zakarevičius ir kt.). Jų požiūrio dėl Lietuvos
ekonomikos raidos jau nevaržė centralizuoto planavimo ste
reotipai, jie suvokė pereinamojo laikotarpio reformų būtinumą
ir daugiau ar mažiau savo praktiniame darbe ją rėmė. Deja,
Lietuvos bankininkystės reformatoriai nepakankamai panau
dojo minėtų mokslininkų sukauptą patirtį.
Apibendrinus analizuotus faktus, dokumentus galima
teigti, kad po nepriklausomybės paskelbimo kuriant Lietuvos
šiuolaikinę bankų sistemą šį darbą daugiausia dirbo pirmosios
krypties atstovai, tačiau jų vykdomas bankų reorganizavimas
ir Lietuvos banko politika nesulaukė dalies to meto Lietuvos
finansininkų, ekonomistų, pramonininkų pritarimo, išskyrus

pačius reformos vykdytojus bei juos rėmusią radikalią AT
daugumą. Tuo metu tikslinga buvo priimti tokius sprendimus,

kurie atitiktų daugumos mokslininkų ekonomistų pažiūras ir
sutelktų visus daugiau ar mažiau suinteresuotus asmenis
spręsti sudėtingas šalies bankininkystės reorganizavimo pro
blemas. Tačiau buvo nueita kitu keliu.
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2.9. Išvados
1.Kai buvo paskelbta 1990 m. kovo 11 A nepriklauso

mybė, TSRS vadovybė, siekdama išlaikyti Lietuvą sąjunginės
respublikos padėtyje, panaudojo ekonominę blokadą. Vis dėlto
nepaisant sudėtingos situacijos, orientuojantis į rinkos ekono
miką buvo pertvarkoma finansų sistema, įgyvendinama nacio
nalinės bankininkystės koncepcija. Šiuolaikinės bankų siste
mos kūrimą atitolino Tarybų Sąjungos ekonominė blokada
(1990 m. balandis-birželis), Lietuvos valstybės nepripažini
mas tarptautiniu mastu.
2.Pradėjus rengtis Šalies ūkio reformai, atitinkančiai
rinkos ekonomikos dėsnius ir dėsningumus, Lietuvos bankas,

kaip ir kitų savarankiškų valstybių nacionaliniai ar federaliniai
bankai, turėjo tapti Lietuvos valstybės ekonominės politikos
reiškėju. Buvo manoma, kad geriausia Lietuvos banką sukurti
vietoj TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikinio banko,
tačiau dėl griežtos Tarybų Sąjungos vadovybės pozicijos šiuo
klausimu ir nepalankių tarptautinių politinių sąlygų iki
1991 m. pabaigos šio banko perimti nepavyko.
3.Pradiniame bankininkystės reformos etape buvo iš
spręsti šie svarbiausi uždaviniai: Lietuvos bankai atskirti nuo
Tarybų Sąjungos bankų sistemos ir nacionalizuoti; Lietuvos
bankas įteisintas šalies bankų sistemoje; padėti pamatai vals
tybinių ir privačių komercinių bankų veiklai. Tačiau kol Lie
tuva netapo pripažinta tarptautinės bendrijos kaip nepriklau
soma valstybė, tol ir Lietuvos bankas negalėjo būti Vakarų
valstybių centrinių bankų pripažintas kaip centrinis valstybės
bankas. Užsienio šalių bankams tuo laikotarpiu palaikyti ry
šius su Lietuvos banku buvo gana problemiška, nes pernelyg
neaiškus buvojo statusas ir ateitis.
4.Priėmus 1990 m. spalio 2 d. įstatymą, teisinėmis
priemonėmis buvo spartinama bankų sistemos reforma, tuo pat
metu siaurinamos specializuotų bankų veiklos ribos, o iš

dviejų specializuotų bankų - Pramonės ir statybos bei Sociali
nio kuriama Lietuvos banko materialinė bazė. Tačiau 1990 m.
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pabaigoje, veikiant to meto įstatymams, Lietuvos bankas dar
buvo labiau panašus ne į Vakarų, bet į tarpukario Lietuvos
centrinį banką, nes tuo metu atliko ir centrinio banko, ir ko
mercinio banko funkcijas.

5.Kaip parodė VRE pokomunistinių šalių patirtis, atku
riant savo šalies ekonominį savarankiškumą ypač svarbus
vaidmuo teko komerciniams bankams. Deja, Lietuvos komer
ciniai bankai pradiniu laikotarpiu tokio vaidmens neatliko, nes
Lietuvos bankas dar konstruktyviai neformulavo savo pozici

jos komercinių bankų atžvilgiu, jo kūrybinė įtampa pirmiausia
apsiribojo siekiu sukurti sau egzistavimo bazę. Dėl to per pir
muosius metus iš esmės nesusikūrė nauji komerciniai bankai.
6.Kuriant Lietuvos šiuolaikinę bankų sistemą atsirado
nuomonių nesuderinamumas tarp skirtingų ekonominių mo
kyklų atstovų - tarpukario Lietuvos bankininkystės sekėjų ir
laisvosios rinkos šalininkų. Po Lietuvos nepriklausomybės at

kūrimo įsigalėjęs tarpukario Lietuvos įvairiapusio gyvenimo,
ypač bankininkystės patirties perėmimas iš dalies palankiai
veikė pasikartojantį istorijos vyksmą, tačiau nekritiškas kai ku
rių praeities postulatų taikymas naujomis sąlygomis taip pat
patvirtino, kad kiekvienas istorinis laikotarpis turi savo spren
dimus.
7.Po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos bankinin

kystės raidai turėjo įtakos politinių jėgų pasiskirstymas Lietu
vos Respublikos AT, atsiradusi priešprieša tarp Lietuvos

banko ir Vyriausybės, atskirų AT deputatų grupių, prasidėjęs
bankininkystės problemų politizavimas. Lyginamoji atskirų
teorinių mokyklų, tuo metu formavusių nacionalinės bankų
sistemos atkūrimo ir plėtros koncepciją, - metodologinių nuo
statų analizė įtikinamai parodo, kokiu sudėtingu keliu iš pat

pradžių vyko šalies bankininkystės raida.
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3 sesija,

3. KOMERCINIŲ BANKŲ PLĖTRA ANKSTYVUOJU
IKIKRIZINIU LAIKOTARPIU (1991-1994 m.)

3.1. Politinė padėtis šalyje
Jau per pirmąjį penkerių metų egzistavimo laikotarpį at
sikūrusiai Lietuvos valstybei teko sprąsti sudėtingus uždavi
nius: stiprinti valstybingumą, įgyvendinti valstybės valdymo
reformą, kurti demokratin^, teisinę sistemą. Tuo pačiu metu
reikėjo ne tik persiorientuoti — įgyvendinti rinkos ekonomikos
principus, įtvirtinti ir plėtoti rinkos santykius, bet ir spręsti ne

mažiau sudėtingą perėjimo prie šiuolaikinės finansų ir bankų
sistemos problemą. Šie procesai glaudžiai siejosi ir lėmė labai
sudėtingą pradinę pereinamojo laikotarpio ekonomikos, fi
nansų sistemos ir šalies gyventojų socialinę būklę.
Santykiai tarp Lietuvos ir TSRS aptariamo laikotarpio
pradžioje liko įtempti. Maskvos stagnatorių politika bei Lietu

voje esančių karinių įgulų agresyvūs veiksmai kėlė rimtą
grėsmę šalies valstybingumui. Armijos agresyvūs veiksmai bei
neretai provokuojanti Lietuvos radikalų elgsena aštrino ir taip
komplikuotus santykius. Vis aktyviau ėmė veikti LKP/TSKP
ir reakcinės jėgos Maskvoje. 1991 m. pirmosiomis Sausio die

nomis į Lietuvą, Latviją ir Estiją buvo įvesti papildomi
kariniai daliniai, kurie, pasak Pabaltijo karinės apygardos ar

mijos vado, turėjo užtikrinti jaunuolių šaukimą į karinę
tarnybą. Respublika gyveno, reikia pripažinti - agresijos, sve
timos kariuomenės šeimininkavimo sąlygomis. Lietuva ir kitos
Baltijos šalys išplatino pareiškimus apie smurto grėsmę. Buvo
kreiptasi į demokratinių valstybių vadovus, Europos Parla
mento Prezidentą [1, p. 502-505].
1991 m. sausio 8 d. Vyriausybei paskelbus kainų pakė
limą, promaskvietiškos organizacijos ir Lietuvoje dislokuotų

karinių dalinių vadovybė pradėjo atvirą puolimą prieš teisėtą
Lietuvos valdžią. Sausio lld. kariškiai užėmė Krašto ap
saugos departamento pastatą, Spaudos rūmus, užblokavo pa-

grindinius kelius, į didžiųjų miestų gatves išvedė tankus. Ar
mija veikė kartu su „nacionalinio gelbėjimo komitetu",
pasiruošusiu valstybės perversmui. Naktį iš sausio 12 į 13 d.
buvo užimtas TV bokštas, RTV rūmai, kiti svarbūs objektai.
Žuvo 14 beginklių žmonių, daug sužeistų. Miestuose buvo
skelbiamos komendanto valandos, keliuose kariškiai blokavo

transporto judėjimą, bandė paralyžiuoti vidaus reikalų tarnybų
darbą. Visa tai vyko ne be Maskvos aukščiausiosios vadovy
bės žinios.

Sausio 13-osios tragedija atkreipė daugelio pasaulio val
stybių dėmesį. TSRS Prezidentas M. Gorbačiovas, nenorė
damas visiškai susikompromituoti, pasiuntė į Vilnių savo
atstovus. Vasario 1 d. TSRS Prezidentas sudarė valstybinę
delegaciją būsimosioms deryboms su Lietuva, nors ir toliau
buvo bandoma ją palaužti politinėmis ir karinėmis priemonė
mis. Lietuvoje 1991 m. vasario 9 d. įvyko plebiscitas, kuriame
trys ketvirtadaliai gyventojų išreiškė savo valią, kad „Lietuvos
valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika". Vasario

28 d. AT priėmė nutarimą, jog TSRS ar jos kolaborantų ku
riamos valdymo struktūros yra neteisėtos. Iškilus naujos oku
pacijos grėsmei piliečiams siūloma nepaklusti ir visais būdais
gintis [1, p. 461-462].
Lietuvos valdžios protestai, kreipimaisi į TSRS vado

vybę bei viso pasaulio valstybes vis dėlto privertė
M. Gorbačiovą stabdyti kariškių ir promaskvietiškų „komi
tetų" smurtinius veiksmus Lietuvoje. Buvo apsiribota užimtų
objektų kontrole, kariškių patruliavimu ir jėgos demonstra

vimu. Sąlygiškai ramesnę kariškių elgseną lėmė besikeičianti
politika pačioje TSRS - kuriamas projektas pasirašyti visų
respublikų sąjunginę sutartį. Buvo keičiama veiklos taktika.

Vietoj kareivių vis aktyviau veikė TSRS VRM specialus pa
dalinys „OMON". Puldinėjama Lietuvos policija, muitinės ir
pasienio kontrolės punktai. Birželio 26 d. užimta Vilniaus tele
fono ir telegrafo stotis. Žiauriausias susidorojimas įvykdytas
1991 m. liepos 31 d. Medininkų pasienio poste: nužudyti sep
tyni pareigūnai.

164

Lietuva ne kartą kreipėsi į TSRS vadovybę, kad butų
įvertinti neteisėti ir nusikalstami armijos veiksmai, prašyta
JTO ištirti ir pasmerkti „Įvykdytus ir tebevykdomus šiurkščius
Žmogaus teisių pažeidimus Lietuvoje" [2, p. 431].

Padėtis iš esmės pakito pralaimėjus 1991 m. rugpjūčio
19-21 d. pučui Maskvoje. Armija netrukus pasitraukė iš už

grobtų objektų ir grįžo į dislokavimo vietas. Rugsėjo 6 d.
TSRS Valstybės taryba oficialiai pripažino Lietuvos nepri
klausomybę, nors diplomatiniai santykiai dar nebuvo atkurti.
1991 m. gruodžio 8 d. Beloveže susirinką Rusijos, Ukrainos ir
Baltarusijos vadovai pasirašė dokumentą apie TSRS gyvavimo
pabaigą. 1992 m. birželio 14 d. Lietuvoje įvyko referendumas
dėl Rusijos kariuomenės išvedimo ir jos padarytos žalos atly
ginimo. Absoliuti dauguma balsų pasisakė „už". 1992 m. rug
sėjo 8 d. Lietuva ir Rusija pasirašė susitarimą dėl armijos išve
dimo, buvo sudarytas konkretus išvykimo grafikas. Nors buvo
įvairių trukdymų, paskutiniai Rusijos kariškiai išvyko 1993 m.
rugpjūčio 31d. sutartu laiku.
Naująją Lietuvos valstybę po nepriklausomybės atkū
rimo ne iŠ karto pripažino tarptautinė bendrija. Pasaulio šalių
paramos Lietuvai buvo kreiptasi tuoj pat, vos paskelbus Ne

priklausomybę. Apie pasikeitusią politinę padėtį pirmieji buvo
informuoti JAV Prezidentas Dž. Bušas, Vatikano popiežius
Jonas Paulius H, EB, JTO, artimos ir tolimos kaimyninės
valstybės. Joms buvo pranešama apie pavojų Lietuvai ir pra
šoma paveikti Tarybų Sąjungą, kad būtų nutraukti agresyvūs
veiksmai. Nuvylė galingųjų pasaulio valstybių elgesys - jos
neskubėjo pripažinti Lietuvos. Vakarų valstybės, žodžiais pa
laikiusios Lietuvą, praktiškai laukė Maskvos sprendimo.
Didžiųjų pasaulio valstybių politikai, nors ne kartą buvo
pareiškę, kad jie nepripažįsta Baltijos valstybių aneksijos, ta
čiau tai netrukdė jiems kartu su TSRS pasirašyti Helsinkio
Baigiamąjį aktą (1975 m.) apie valstybių sienų neliečiamumą.
Po 1990 m. Kovo 11-osios daugumos valstybių vadovai mora
liai parėmė Lietuvą, bet naujus santykius siūlė įtvirtinti dery
bomis su TSRS. Kai kurių valstybių vadovai (Vokietijos,
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Prancūzijos) palaikė Lietuvą primindami Maskvai, jog derybų
nereikėtų atidėlioti. Po 1991 m. sausio 13 d. įvykių daugelis
valstybių pareiškė užuojautą ir paramą, darė diplomatinį spau

dimą Tarybų Sąjungai, tačiau pripažinti Lietuvą ir užmegzti
diplomatinius santykius išdrįso tik Islandija.
Nagrinėjamo laikotarpio pradžioje valstybė išgyveno
labai sunkų ir neapibrėžtą įsitvirtinimo laikotarpį. Naujo gyve
nimo kūrimas vyko sudėtingomis ne tik tarptautinėmis, bet ir
vidaus sąlygomis, nes politinė padėtis Šalyje, ypač 1991—

1992 m., buvo nestabili ir dėl vidinių priežasčių. Priimti naujas
idėjas buvo nelengva tiek politikams, tiek visai visuomenei.

Skausminga buvo politinių pažiūrų sklaida bei naujųjų politikų
ambicijos. Visuomenės supriešinimą skatino radikalūs politi
niai veikėjai, pasinaudoję skirtingu ekonominių reformų verti
nimu. AT laimėjo tie, kurie planavo greitai, per keletą mėnesių
senąją sistemą pakeisti nauja. Tačiau norai ir galimybės gero
kai skyrėsi. Priešprieša buvo naudinga ir promaskvietiškoms

jėgoms, kurios siekė destabilizuoti padėtį krašte, susigrąžinti
Lietuvą į TSRS.
I politinį gyvenimą įsitraukė nemažai tokių, kurie siekė
revanšo už tarybų valdžios metais patirtas represijas ir skriau
das. Šiuo revanšo siekiu pasinaudojo kai kurie politikai, skaldę
visuomene, tenkindami savo ambicijas, vesdami šalį autorita
rizmo link. Politika darėsi iracionalesnė. Oponentų kompro
mitavimui ir šalinimui buvo panaudota KGB archyvų me

džiaga. Sąjūdžio radikalų išpuoliai prieš LDDP ir Lietuvos at
eities forumą ypač sustiprėjo nuo 1991 m. pavasario. Kai ku

rios politinės jėgos daug kur įžvelgė užmaskuotą svetimų jėgų
veikimą. Polinkis savo nesėkmes suversti kitų valstybių spe
cialiosioms tarnyboms tapo įpročiu. Vis labiau augo politinis
nepakantumas kitaip manantiesiems, kuris reiškėsi įvairiai: tai
ir LDDP pjudymas, ir žmonių skirstymas į „patriotus" ir „iš
davikus", ir KGB „voratinklių" panaudojimas, ir įtempti san

tykiai tarp AT ir Vyriausybės, ir opozicijos nepripažinimas. Iš
esmės tai buvo kova dėl valdžios, dėl absoliučios valdžios bet
kokia kaina.
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1992 m. pradžioje AT dešinioji dauguma pradėjo vajų
dėl prezidento institucijos, kuri turėtų labai plačias galias. Ka
dangi tuo metu šalies konstitucija dar nebuvo priimta, 1992 m.
kovo 12 d. buvo priimtas AT nutarimas „Dėl referendumo dėl
Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos atstatymo"
[3, p. 22-23]. Parengus Prezidento įstatymą buvo paskelbtas
referendumas, kuris įvyko 1992 m. gegužės 23 d. Tačiau tauta
nepritarė šiai idėjai. Nepasisekus referendumui, radikalioji

frakcijų „Už demokratinę Lietuvą" koalicija pasiskelbė AT re
zistentais ir sugriovė normalų parlamento darbą. Prezidentinio
referendumo pralaimėjimas buvo viena iš parlamento skilimo

priežasčių. Po šio pralaimėjimo AT vadovybė kurį laiką orga
nizavo parlamentiną rezistenciją: perskėlus parlamento darbą
pusiau, posėdžiai ėmė vykti dviejose skirtingose vietose
(V. Landsbergis su kita dalimi deputatų pradėjo posėdžiauti at

skirai, ne posėdžių salėje). Tačiau ši akcija negalėjo trukti il
gai. Negalėdama susitaikyti su pralaimėjimu, AT vadovybė
pasiūlė organizuoti priešlaikinius rinkimus.

Šiai AT ištiktai krizei priežasčių daug. Jeigu nuomonių
skirtumus, priimant ekonominės reformos įstatymus galėtume
laikytini normaliais, tai užtat Sąjūdžio atstovaujamų deputatų
radikalų pretenzijos kalbėti tautos vardu, o visus, kurie manė
kitaip ir nepakluso jiems, bandymai laikyti tautos priešais, aiš
kiai griovė demokratijos pagrindus, ir taip dar labai netvirtus.
1992 m. gegužės 21 d. deputatas J. Liaučius pristatė
nutarimo „Dėl neeilinių rinkimų į Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiąją Tarybą" projektą. Argumentuodamas priešlaikinių
rinkimų būtinumą, jis nurodė keletą priežasčių: 1) AT nebe

pajėgia vykdyti įstatymų leidybos funkcijų; 2) padėtis visuo
menėje ir politinių jėgų įtaka AT tampa grėsminga;
3) nebeužtikrinamas deputato asmens ir jo šeimos narių fizinis
ir moralinis saugumas [4, p. 191-192]. Birželio 18 d. buvo
priimtas nutarimas „Dėl pirmalaikių rinkimų į Lietuvos Res

publikos Aukščiausiąją Tarybą (Seimą) sistemos ir datos".
Nutarta rinkimus rengti 1992 m. spalio 25 d. [3, p. 197-198].
Seimo rinkimų metu šalies visuomenė, nusivylusi dešiniųjų
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vykdoma politika, puolė į priešingą- kairiąją pusę. LDDP
rinkimuose į Seimą pasiekė visuotiną pergalę.

Stipri priešprieša visuomenėje išliko ir po 1992 m.
Seimo rinkimų, kuriuos laimėjo LDDP. Aktyviai veikusi deši
niųjų jėgų opozicija baugino komunistų sugrįžimu į valdžią ir
Lietuvos valstybės išdavimu. Vėliau visa kritika buvo nu

kreipta į LDDP vykdomą ekonominę politiką. Po pirmalaikių
Seimo rinkimų 1992 m. opozicija vykdė totalinę valdžios kri
tiką, netgi skundė ją užsienio valstybėms. Reikėjo ne vienų
metų ir nemažų pastangų, kad visuomenės susipriešinimas at
slūgtų, rastųsi pakantumo, o politikoje įsitvirtintų demokrati
niai veiklos metodai.
1993 m. rudenį, po popiežiaus Jono Pauliaus H vizito,
kuriam laikui Šalyje politinė įtampa buvo neutralizuota. Šiuo
laikotarpiu ėmė ryškėti nauja šalies raidos kryptis. Pirmuoju
Respublikos Prezidentu po valstybės atkūrimo buvo išrinktas
A. Brazauskas, kuris 1995 m. kartu su Seimo pirmininku

(Č. Juršėnu) ir Vyriausybės vadovu (A. Šleževičiumi) kreipėsi
į ES dėl narystės šioje organizacijoje.
Nepaisant sudėtingos situacijos šalies valdžia ir po Sau
sio įvykių tęsė pertvarkymus daugelyje politinio, ekonominio
ir visuomeninio gyvenimo sričių. Tam teigiamos įtakos turėjo
šie pagrindiniai aptariamo laikotarpio politinės raidos įvykiai:
1992 m. spalio 25 d. priimta Lietuvos Respublikos Konstitu
cija; Lietuvos Respublikos Seimas, pradėjęs savo darbą
1992 m. lapkričio 25 d., dirbo visiškai kitomis sąlygomis negu
1990-1992 m. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba Atkuriamasis Seimas. Po 1992 m. Lietuvos Respublikos
Seimo rinkimų, nors ir pasikeitus daugumos Seimo narių poli

tinei orientacijai (kairiųjų valdžios metais), ūkio reformos ir
toliau buvo tęsiamos. Šalyje klostėsi administracinio valdymo
ir teismų sistema. Kuriant vietines valdžios institucijas remtasi

ir kiek modernizuotomis tarpukario Lietuvos valstybės sutvar
kymo normomis.
1991 m. sausio 8d. atsistatydinus pirmajai K.Pruns
kienės vadovaujamai Vyriausybei, premjeru buvo paskirtas
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A. Šimėnas. Jo Vyriausybė dirbo tik 3 dienas. Trečioji

G. Vagnoriaus Vyriausybė dirbo iki 1992 m. liepos 14 d. Lie
pos 21d. Lietuvos Respublikos Ministru Pirmininku buvo
paskirtas A.Abišala [3, p. 402). Po 1992 m. spalio 25 d.
Seimo rinkimų A. Abišalos Vyriausybė atsistatydino.
Gruodžio 2 d. premjeru buvo paskirtas B. Lubys [5, p. 225].
Nauja, šeštoji, Vyriausybė buvo suformuota po Prezidento
rinkimų. Premjeru 1993 m. kovo 10 d. buvo paskirtas
A. Šleževičius, dirbąs iki 1996 m. vasario 8 d.

3.2. Šalies ekonomikos įtaka ikikrizinei bankininkystės
raidai
Europoje XX a. devintojo dešimtmečio pabaigoje socia
lizmas žlugo. Lenkija, Vengrija, Rumunija, Bulgarija, Čekos

lovakija ir Baltijos šalys paskelbė pasiryžusios keisti koman
dinę planinę ekonomiką į rinkos ekonomiką. Naujų nuo
savybės santykių sukūrimas tapo vienu iš pagrindinių perei
namojo laikotarpio uždavinių. Ūkis, anksčiau grindžiamas
valstybinės ir valstybinės bei kooperatinės nuosavybės teise,
evoliucionavo į ūkį su vyraujančiu privačiu sektoriumi.
Kaip rodo literatūros ir šaltinių analizė, VRE šalių ūkio
pertvarka vyko daug lėčiau ir sudėtingiau nei tikėtasi. Rinkos
ekonomikos principais pagrįsta finansų sistema šiose šalyse
taip pat buvo kuriama gana lėtai. Manoma, kad Vengrija, Če
kija ir Lenkija tuo metu toliausiai pažengė rinkos ekonomikos
keliu, taigi ir kurdamos šiuolaikinę finansų sistemą. Tačiau ir
jose rinkos ekonomika plėtojosi toli gražu ne taip, kaip devy
niasdešimtaisiais prognozavo ekspertai. Pasirodė, kad šios
prognozės buvo pernelyg optimistinės.

Po TSRS žlugimo įvykę dramatiški pokyčiai VRE vals
tybėse turėjo daug bendrų bruožų. Joms visoms buvo būdinga:
1. Didelė infliacija ir kainų struktūros pasikeitimas, są

lygotas kainų konvergavimo į pusiausvyrą ir išteklių bran
gimo.

2.Labai sumažėja bendrasis vidaus produktas (BVP):
tai lemia ekonomikos valdymo sistemos pasikeitimai, susi

klosčiusių ekonominių ryšių praradimas ir šių aplinkybių sąly
gota ūkio restruktūrizacija.

3.Didėja biudžeto deficitas dėl nemažėjančių socialinių
poreikių ir sumažėjusių pajamų smukus BVP.

4.Didėja mokėjimų balanso einamosios sąskaitos defi
citas kaip didėjančio vartojimo ir didesnių užsienio kapitalo
įplaukų rezultatas.
5.Akivaizdus realaus efektyvaus nacionalinės valiutos
kurso augimas, sąlygotas daugumoje šalių pasirinkto fiksuoto

ar kvazifiksuoto kurso ir infliacijos šalies viduje ir užsienyje
skirtumo.
6.Nuosavybės struktūros pokyčiai dėl stambaus masto
privatizacijos.
7.Spekuliacinio kapitalo srautai, sąlygoti nacionalinės ir
tarptautinių finansų rinkų palūkanų skirtumo bei fiksuoto
kurso, didinantys tų šalių finansų sistemų pažeidžiamumą.
8.Teisinės ekonomikos reguliavimo bazės formavimas.
Suprantama, šalyse, kurios neįėjo į TSRS sudėtį, šios
problemos nebuvo tokios aštrios kaip buvusiose TSRS respub
likose. Kaip nurodo šią problemą tyrinėjęs V. Geralavičius,
nes „pirmosios bent jau dejure buvo nepriklausomos ir turėjo
tariamai nepriklausomos ekonomikos funkcionavimo patirtį ir
atributus. Tuo tarpu antrųjų ūkis sudarė tik visos TSRS ekono
minės sistemos fragmentą ir negalėjo būti jokių kalbų apie sa
varankiškumą nei dejure, neidefacto" [6].
Kaip nurodo pereinamojo laikotarpio šalių ekonomikos
problemas tyrinėję mokslininkai, Šalys, pereinančios iš plani

nės komandinės į rinkos ekonomiką ir vykdydamos kardinalią
ekonomikos reformą, buvo priverstos sprąsti tris pagrindinius
uždavinius: sukurti institucinę infrastruktūrą, stabilizuoti va

liutas; realiai pertvarkyti ekonomiką.
Institucinės infrastruktūros kūrimas suprantamas kaip
ekonominės sistemos gyvybingumo struktūros formavimas,
kitaip sakant, sukūrimas taisyklių, pagal kurias ūkio subjektai
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galėtų veikti. Prie šių taisyklių priskiriama teisinė sistema,
įskaitant įmonių teisę, valstybės atribojimas nuo privataus
sektoriaus, valstybinio finansavimo sąlygos, rinkų institucinis

apibrėžimas (į tai įeina ir gamybos veiksnių rinkos, pinigų ir
bankų sistema).

Valiutų stabilizacija reiškia stabilių pinigų atsiradimą.
Čia kalbama apie pinigų pertekliaus pašalinimą, naujos institu

cinės pinigų ūkio tvarkos, kuria pasitikėtų ūkio subjektai,
sukūrimą. Pinigų stabilizacija neatskiriamai susijusi su institu
cine infrastruktūra, kuri apima emisijos banko autonomiš

kumą, dviejų lygių bankų sistemos ir funkcionuojančios kapi
talo rinkos sukūrimą.
Realų ekonomikos pertvarkymą rodo tai, kaip įmonės
sugeba dirbti naujomis sąlygomis. Gamyba, investicijos ir už
imtumas yra pagrindiniai ekonomikos persitvarkymo laipsnio
rodikliai. Esminis klausimas, kokiais mastais kuriamos naujos
įmonės ir kaip pasisekė buvusias įmones pertvarkyti. Turi būti
restruktūrizuotos senos įmonės, sukurti nauji nuosavybės san

tykiai, įmonės turi prisitaikyti prie naujų rinkų [7, p. 385].
Minėtos pereinamojo laikotarpio ūkio pertvarkymo pro
blemos neaplenkė ir Baltijos šalių pereinamosiomis iŠ centrali
zuoto ūkio į rinkos ekonomiką sąlygomis. Atkūrus nepriklau
somybę, rinkos ekonomikos formavimąsi komplikavo ir tai,

kad naujoji valdžia turėjo kartu vykdyti ir ūkio, ir politinės sis
temos pertvarkymą. Reikėjo ne tik įgyvendinti rinkos ekono
mikos principus, įtvirtinti ir plėtoti rinkos santykius, bet ir
spręsti ne mažiau sudėtingą perėjimo prie šiuolaikinės finansų
ir bankų sistemos klausimą. Šie procesai glaudžiai siejosi ir
lėmė labai sudėtingą pradinę pereinamojo laikotarpio ekono
mikos, finansų ir šalies gyventojų socialinę būklę.
Realiai pertvarkyti valstybės ekonominį gyvenimą iš
esmės pradėta 1991 m., nuo pinigų sistemos, žemės reformos,
privatizavimo sričių. Keičiantis ekonomikai, Lietuva, kaip ir
kitos buvusios planinės ekonomikos šalys, neišvengė pereina
mojo laikotarpio makroekonominių pokyčių. Šie procesai dau
giausia lėmė nagrinėjamo laikotarpio finansinio nestabilumo

priežastis. Pastebėtina ir tai, kad tiek nacionalinės valiutos įve
dimas, tiek ir bankų sistemos kūrimas ir Lietuvoje, ir kitose
pokomunistinėse šalyse buvo itin permainingas, keliantis poli
tinių kovų aistras ir nesyk dramatiškas dėl savo proceso ir pa
sekmių.
Atkūrus nepriklausomybę, ekonomikos nuosmukį pagi

lino Rytų rinkos mažėjimas ir sunki integracija į Vakarų vals
tybių rinkas. Lietuvoje pagaminta produkcija pramonės ir že
mės ūkio sektoriuose neteko paklausos. Suirus ekonominiams

ryšiams, staiga padidėjus strateginių žaliavų ir energijos ištek
lių kainoms, praradusi senas rinkas ir dėl kitų priežasčių Lietu
vos ekonomika, 1992-1994 m. patyrusi šoką (realusis BVP
1993 m. sudarė tik 40 proc. 1988 m. BVP lygio), pradėjo atsi
gauti tik 1995 m., kada pirmą kartą buvo užfiksuotas BVP pa
didėjimas - 3,3 proc. Ekonomika, nepaisant nemažų, kaip vė
liau matysime, bankų sistemos sukrėtimo padarinių, augo ir
vėlesniais metais (1996 m. - 4,7, 1997 m. - 5,7 proc., 1998 m. 4,5 proc.) [8].

Šalyje ženkliai svyravo infliacija. 1989 m. pabaigoje in
fliacijos lygis sudarė 22, 1990 m. - 39, 1991 m. - 382,7 proc.
1992 m. infliacija peraugo į 1163,1 proc. hiperinfliaciją. Pa
grindinės jos priežastys: kainų konvergavimas į pusiausvyrą
1991-1992 m. esant pinigų kiekio pertekliui, energijos išteklių
kainų staigus augimas, rublio infliacinė emisija TSRS,

laipsniškas importo didėjimas, kuris sąlygojo mažų vietinių ir
didelių užsienio prekių kainų suartėjimą. Nuo 1993 m. vidurio

infliacijos lygis pradėjo mažėti, pagrinde dėl Lietuvos banko
vykdomos sugriežtintos pinigų politikos nacionalinės valiu
tos - lito įvedimo laikotarpiu [9, p. 28], o vėliau, 1994 m.

balandžio 1 d. įvesto valiutų valdybos modelio (VVM) pasė
koje. 1993 m.- 188,7, 1994 m.- 45,1, 1995 m. - 35,7,
1996 m. - 13,1 proc. [10, p. 26; 11, p. 5; 12, p. 6].

Infliacijos lygio svyravimai turėjo neigiamą įtaką ne tik
šalies ekonomikai, bet ir komercinių bankų raidai. Staigiai ma
žėjant infliacijai, sunkėjo paskolų grąžinimas kreditoriams. Šio
staigaus įvykusio pasikeitimo reikiamai neįvertino ne tik dau-

gelis įmonių, bet ir kai kurie komerciniai bankai, neįstengę pri

siderinti prie naujų sąlygų. Dauguma įmonių nesugebėjo laiku
gražinti paskolų savo kreditoriams, pradėjo daugėti bankuose
blogų paskolų skaičius.
Pereinant prie rinkos ekonomikos ir prie pasaulinių
kainų tapo aišku, kad to laikotarpio šalies ekonomikos struk
tūra dar buvo neadekvati šiems reikalavimams. Šalyje pradėtas

pirminis privatizavimas suskaldė gamybinius kolektyvus į
funkcionaliai nepajėgius padalinius, imtasi nuosavybės graži
nimo.
Vyriausybei paskelbus, kad nuo 1991 m. sausio 8 d. di
dinamos maisto produktų kainos, kilo triukšminga reakcija,
kuriai vadovavo prorusiška „Jedinstvo" ir radikali Lietuvos
laisvės lyga. Išsigandusi minios, susirinkusios prie Lietuvos
Respublikos AT rūmų spaudimo, AT priėmė nutarimą „sus
tabdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus dėl
maisto produktų mažmeninių kainų padidinimo" [1, p. 349].
Kainos labai sparčiai pradėjo didėti nuo 1991 m. vasario
mėn. pradžios: kovo 26 d. Vyriausybė 2,8 karto padidino maž
menines maisto produktų kainas, birželio mėn. mėsos kaina
pakilo dar 56 proc., pieno - 25 proc., duonos - 20 proc.

1991 m. lapkričio 13 d. Vyriausybė priėmė sprendimą liberali
zuoti kainas, jas ėmė reguliuoti pačios įmonės ir pardavėjai.
Tik kai kurių prekių ir paslaugų (naftos, elektros, valstybinio
transporto, vandens ir kanalizacijos ir kt.) kainas reguliavo
valstybė. Lietuvos Respublikos Prezidentas metinėje ataskai

toje pažymėjo, kad per 1992 m. 11,5 karto krito pinigų perka
moji galia. Maisto produktų kainos pakilo 14 kartų, paslaugų —
30 kartų [13, p. 49, 51]. 1990 m. JAV dolerio kursas buvo 6 rb

už 1 JAV dolerį, 1993 m. pradžioje 1 JAV doleris jau kainavo
470 rb.

Ekonominė padėtis šalyje negerėjo ir 1993 m. Kaip
teigė Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas K. Antana
vičius, ir toliau išliko sudėtinga šalies ekonomikos būklė.

1993 m. pirmojo pusmečio infliacijos lygis sudarė 119 proc.
Pramonės produkcija 1993 m. pirmąjį pusmetį sudarė
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53,9 proc. praėjusiu ^etų atitinkamo laikotarpio apimties (tai
sudarė 30 proc. 1989 m. pramonės produkcijos apimties).
Statybos ir montavimo darbų apimtis, palyginti su praėjusiais
metais, sumažėjo 44 proc. Supirkta gyvulių ir paukščių 50 proc., pieno- 20 proc., kiaušinių- 39 proc. mažiau negu
pernai. Mažmeninė prekių apyvarta sumažėjo 46,9 proc.
Pramonės produkcijos kainos per 1993 m. pirmąjį pusmetį,
palyginti su 1992 m, pirmuoju pusmečiu, padidėjo 776 proc.,
vartojimo prekių ir paslaugų kainos - 694 proc. Gyvenimo ly
gis nukrito 4 kartus [14, p. 55]. Pakitus užsienio prekybos są
lygoms, nemažai verslininkų bankrutavo.
Atmetę socialistinės, komandinės ir pagrindiniams eko
nomikos dėsniams nepaklustančios ekonomikos principus ir
pasirinkę visuotinai pasaulyje pripažintos rinkos ekonomikos
tvarką, šalies ekonomika, kaip minėta, patyrė šoką. Reformos
sunkumus, ekonomikos nuosmukį 1992 m. pripažino patys AT
deputatai, ministrai, premjeras G. Vagnorius, nors buvo nuro
domos skirtingos ūkio nuosmukio priežastys. Kairioji opozi
cija kritikavo greitus veiksmus, pasisakė už „žingsnis po
žingsnio" politiką. G.Vagnorius 1992 m. pavasarį pripažino,
kad „ūkio padėtis yra kritiška. Ji ne dėt to kritiška, kad mes
nežinome arba nemokame vykdyti ekonomikos reformos, o
kritiška yra dėl to, kad mes jau beveik prarandam galimybę
vykdyti aktyvią ekonominę, socialinę politiką, vykdyti ekono
mines socialines reformas" [15, p. 147-149].
Pereinamuoju į rinkos ekonomiką laikotarpiu iškilo už
davinys suformuoti naują gamybos struktūrą, kuri orientuotųsi
į vietines žaliavas, bei plėtoti tokias ūkio šakas, kurių produk
ciją galima būtų parduoti užsienio rinkose. Šalies ūkio struktū
roje atitinkamą vietą turėjo užimti žemės ūkis, žemės ūkio
produkcijos apdirbamoji pramonė, mokslo imlios gamybos Ša
kos.
Teisūs ekonomistai, tvirtinantys, kad tranzitinės ekono
mikos valstybės, kokia buvo Lietuva, reformas turėjo pradėti
būtent nuo šių rinkų formavimo. Deja, besikeičiančios Vyriau
sybės šiai pereinamojo laikotarpio aktualiausiai problemai nes-

kyrė reikiamo dėmesio. Todėl šią tuščią erdvę pradėjo užimti
privačios iniciatyvinės grupės. Jos bandė dirbti aplinkoje, ku
rioje trūko įstatyminės ir normatyvinės bazės. Taigi jų veikla
negalėjo būti sėkminga, nes tokiomis sąlygomis ji tapo lengvai

pažeidžiama nesąžiningų rinkos dalyvių arba finansinių afe
ristų.

Tuo metu šalies ūkyje pradėjo aktyviai reikštis tenden
cija: vis dažniau iškildavo įvairūs verslo atstovai, dirbę pelnin
gose prekybos ir įvairiose tarpininkavimo srityse, o ne ūkio
subjektai, dirbę gamyboje. Buvo atskleisti keli stambūs val
džios korupcijos skandalai. Blogėjančias ekonomines sąlygas
dar labiau sunkino tebevykdomas sąmoningas žmonių prieši
nimas (vyko piketai, studentų protesto demonstracijos, bado
akcijos, savanorių maištas). Kita vertus, destruktyvų poveikį
visuomenės vidiniam susiklausimui darė valdžios skatinama
galimybė ginčytinus reikalus spręsti aukščiausiose valdžios
institucijose. Buvo būtina siekiant bendrų tikslų konsoliduotis
ir vienytis. Deja, neturint geros, kompleksinės koncepcijos,
kaip išvesti ekonomiką iš krizės, tos visos pastangos priminė

ėjimą per liūną: vieną koją ištrauki, kita įklimpsta.
Paskelbus nepriklausomybę visos trys Baltijos šalys iš
leido investicinius čekius, kurie turėjo būti naudojami privati
zuojant valstybinį turtą. Prasidėjusi globalinė buvusios admi
nistracinės komandinės sistemos kritika suformavo nuostatą,
kad aktualiausias reformos uždavinys - skatinti ekonominį in
teresą privatizuojant ūkio objektus. Tokie aiškinimai sužadino
naujas viltis, ir daugelį apėmė „greito praturtėjimo" sindromas.
Lietuvos Respublikos AT laimėjo tie, kurie planavo greitai,
per keletą mėnesių senąją sistemą pakeisti nauja, t. y. privati
zuoti ženklią dalį valstybinio turto, sugrąžinti savininkams ir

jų įpėdiniams išlikusį nekilnojamąjį turtą, likviduoti kolūkius
ir sukurti ūkininkų žemėvaldą. Tačiau norai ir galimybės gero
kai skyrėsi.
Lietuva, įkvėpta Čekijos privatizavmo už investicinius

čekius pavyzdžio, buvo pirmoji Baltijos valstybė, pradėjusi
įgyvendinti savo investicinių čekių programą. 1991 m. vasario
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28 d. priimtas Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstaty
mas [16]. 1991 m. pradžioje, rengiant valstybinio turto privati
zavimo programą, buvo nuspręsta 1/3 (apie 7 mlrd. rb) šio
turto parduoti už grynuosius pinigus ir panaudoti gyventojų
prarastiems indėliams kompensuoti. Tačiau šis sprendimas ne
buvo vykdomas, nes grynųjų pinigų įplaukos už parduotą
valstybinį turtą tuojau pat buvo sunaudojamos neatidėlioti
noms valstybės reikmėms ir augančio biurokratinio aparato
išlaikymui. Pirmajame turto privatizavimo etape nebuvo ir rei
kiamo lygio tarnybos, kuri privalėjo nustatyti realią privati
zuojamo turto vertę, organizuoti aukcionus, nubrėžti valstybi
nio kapitalo investavimo galimybes bei tikslingumą.
Privatizacijos procesui tvarkyti buvo sudaryta 13 narių
komisija, kuri reguliavo ir prižiūrėjo visą privatizavimo eigą.
Konkretų darbą atliko Privatizacijos agentūra (nuo 1998 m. ji
buvo reorganizuota į Valstybės turto fondą) prie Lietuvos Res
publikos Vyriausybės. Pinigai, kaupiami privatizavimo fonde,
buvo naudojami samdomų ekspertų paslaugoms apmokėti,
santaupų atkūrimo ir kompensavimo fondui.

Įstatymas „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį ne
kilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų" buvo priimtas
1991 m. birželio 18 d. [2, p. 281-289]. Įstatyme numatyta, jog
tarybų valdžios nacionalizuotas turtas grąžinamas natūra arba
suteikiamos vienkartinės išmokos, už kurias buvo galima įsi
gyti privatizuojamo valstybės turto, arba sumokama pinigais ar
vertybiniais popieriais už turėtus namus, butus, žemę ir miš
kus. Vis dėlto bandymas atkurti istorinį teisingumą greitu laiku
sukėlė naują žmonių susipriešinimą, kuriuo sėkmingai naudo
josi nusikalstamos struktūros.
Investiciniai čekiai nedavė laukiamų teigiamų rezultatų.

Nors pagal idėją jų tikslai buvo teigiami, bet juos realizuojant
susidarė apgailėtina padėtis, nes didelė jų dalis pateko į netei

sėtai turtėjančiųjų rankas. Be to, turto pardavimas už grynuo
sius pinigus vyko vangiai, nes rinka buvo užversta nekilnoja
mojo turto, parduodamo už sparčiai nuvertėjusius investicinius
čekius. Įvairios bendrovės ir būsimi koncernai (EBSW ir kt.)
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juos po trumpo laikotarpio supirkinėjo pusvelčiui, mokėdami
1/6, o vėliau net 1/12 jų nominalo neišgalintiems, nuskurdu
siems piliečiams. Nereti buvo ir turto prievartavimo atvejai,
kai ir aukcionų dalyviai, ir privatizavimo tarnybų darbuotojai
buvo neteisėtais būdais prievartaujami pusvelčiui perduoti
įgyjamą turtą nusikalstamų grupuočių atstovams.
Anot prof. K. Antanavičiaus, suteikus pirmenybę darbo
kolektyvams, būtų buvęs užkirstas kelias mafijos spaudimui ir
valdininkų, kurie tvarko privatizavimo reikalus, papirkinėji
mui. Per metus paaiškėjo, kad darbininkai, negaunant lengvatų
nesugebėjo ką nors privatizuoti; jiems buvo būtina padėti pas
kolomis, lizingu ar kitokiais būdais [15, p. 353].

Įsibėgėjus privatizacijai tapo akivaizdu, kad patrauk
lesni ūkio objektai atsidūrė korumpuotų struktūrų rankose.
Mažėjant gamybos apimčiai, naujieji rinkos dalyviai, pusvel
čiui supirk^ sparčiai nuvertėjančius investicinius Čekius, per
ėmė į savo rankas didelę šalies ekonomikos dalį [17, p. 99],
Daugelis naujųjų verslininkų nieko neišmanė apie gamybą,
verslą, jiems nerūpėjo įmonių renovacija, jie nesivadovavo
savo veikloje mikro- ir makroekonomikos dėsniais, būdingais
rinkos ekonomikai. Pusvelčiui supirkę gamyklas, pastatus,
įrenginius, vėliau juos pardavę ar įkeitę, gaudavo paskolas ir
pirkdavo kitų bendrovių akcijas. Naujieji verslininkai taip pat
kūrė įvairias bendroves, kurios, gavusios paskolų iŠ bankų,

vėliau pristeigusios filialų bei antrinių įmonių, pačios likvida
vosi (pvz., „Luokės" grupė) [18].
Pakitęs gyvenimas sugriovė senąją vertybių sistemą. Pe
reinamasis - laukinio kapitalizmo - laikotarpis privertė žmo
nes kovoti dėl būvio. Bet kokiomis priemonėmis. Politikų ir
verslininkų garbinama privati nuosavybė ir laisvoji rinka su
formavo nuostatą, kad viską lemia pinigai. Negalima nuneigti
ir to fakto, kad, kaip minėta, tuo metu sparčiai pradėjo burtis
įvairios nusikaltėlių grupuotės. Prievartaudamos verslininkų
turtą, jos sukaupė didelį kapitalą, kurį, prasidėjus privatizavi

mui, įvairiais būdais investavo į verslą ir legalizavo. Taigi pri
vatizacijos proceso metu neretai susipindavo besikuriančio na-
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cionalinio finansinio kapitalo ir nusikalstamų struktūrų intere
sai.

Įtakos neskaidriai kapitalo kaupimo būklei šalyje for
muotis turėjo ir tai, kad AT nesugebėjo priimti privalomo pi
nigų deklaravimo įstatymo, reikalaujančio nurodyti bei kiek
vienam rinkos dalyviui įrodyti pinigų gavimo ir turto įsigijimo
šaltinius. Tokia spraga atvėrė plačias galimybes kiekvienam,

turinčiam kad ir nesąžiningai uždirbtų pinigų, įsigyti nekilno
jamąjį bei kitą turtą. Šį procesą iki 1993 m. palengvino ir ska
tino nacionalinės valiutos nebuvimas. UŽ beverčius pinigus,
neatliekančius savo funkcijų, buvo grobiamas ir pasisavinamas
žmonių darbu sukurtas nacionalinis turtas.

1992 m. pavasarį Vyriausybė, nors ir pripažino kritinę
ūkio būklę, vis dėlto daugiau kalbėjo apie teigiamus pasieki
mus. Buvo džiaugiamasi sparčia privatizacija, nes vien per
1991 m. gruodį valstybinio turto parduota už 1 mlrd. rublių
vertės investicinius Čekius. Manyta, kad tokiais tempais vyks

tant privatizacijos procesui per 1992 m. būtų galima įvykdyti
užsibrėžtą planą— privatizuoti 2/3 viso valstybinio turto.
Džiaugtasi, kad „Taip Lietuva pralenktų kitas valstybes, pavyz
džiui, Lenkiją, kur privatizacija vyksta dešimt metų"

[19, p. 47-56]. Nors greta laimėjimų buvo minimi ir išryškėję
trūkumai: turtas įgyjamas ne konkurso būdu, pusvelčiui, pa-

pirkinėjant valdininkus, tuo tarpu valstybei labai trūko pinigų
naftai, kitoms reikalingoms prekėms pirkti. Tačiau Vyriausy
bės nuomone, viena pagrindinių pinigų stygiaus priežasčių
esąs užsienio verslo atstovų nenoras prekiauti su Lietuva, nes
nėra normalios bankų sistemos.
Lietuvos ekonomikai atsigauti buvo panaudotos užsie
nio paskolos, kurių kasmet buvo gaunama vis daugiau
(1991 m - 25 mln. JAV dol., 1992 m. - 130 mln., 1993 m. 235 mln., 1994 m. - 260 mln., 1995 m - 730 mln., 1996 m. 405,6 mln.). 1997 m. spalio 1 d. duomenimis, įvairiomis sutar
timis Lietuvai iš viso buvo numatyta suteikti 2294,6 mln. JAV
dolerių paskolų. Buvo gauta 1863,68 mln., grąžinta -

441,96 mln. Įvairiems investicijų projektams finansuoti skirta
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apie 53 proc. paskolų. Paskolų davimas rodė stiprėjantį užsie

nio bankų pasitikėjimą Lietuva, jos ekonominėmis galimybė
mis.
Iš esmės visose pereinamojo laikotarpio šalyse, kaip mi
nėta, tarp jų ir Lietuvoje, į naują ekonominę sistemą buvo
pereinama skausmingai. Nemažai žmonių ekonominės bloka
dos, valstybinės nuosavybės privatizacijos metu neteko darbo.
Jauni ir vidutinio amžiaus žmonės apskritai pirmą kartą susi
dūrė su nedarbu. Stipriai sumažėjus gamybos apimtims įmonės
vos išgalėjo savo darbininkams mokėti atlyginimų minimumą.
Tradiciškai konservatyvūs kaimo gyventojai, pirmiausia buvę

kolūkiečiai, sunkiai taikėsi prie naujo gyvenimo būdo. Daugu
mai žmonių tai buvo skausmingas psichologinis lūžis. Jį sun
kino blogėjanti materialinė padėtis. Kita vertus neaiški ir
nestabili politinė padėtis Rusijoje kėlė nuolatine, įtampą savo
artimiausiems kaimynams, tarp jų ir Lietuvai.
Dabar turbūt galima teigti, kad racionalus tarybinės val

džios padarinių ir komandinės planinės ekonomikos likvidavi
mas būtų galėjęs vykti ir kitaip: pirma, institucijų reorganiza
vimo būdu; antra, naujos korporatyvinės nuosavybės įteisi
nimo būdu; trečia, akcionavimo būdu. To būtinai reikėjo že
mės ūkiui, pramonei. Tokie žingsniai gal būtų sukėlę mažiau
problemų ir pereinamojo laikotarpio pradžioje nebūtų atvedę
prie šalies ūkio destrukcijos. Juolab, kad 1990 m. Lietuva, pa
lyginti su pirmosios atkurtos nepriklausomybės metais, turėjo

keliasdešimt kartų didesnį kūrybinės inteligentijos ir mokslinį
potencialą.

Apskritai nagrinėjamu laikotarpiu, ypač jo pradžioje, vi
suomenėje buvo pradėta intensyviai kelti klausimą: jeigu pra
sidėjo rinkos ekonomika, kodėl nėra ekonominės pažangos?
Kodėl neveikė rinkos ekonomika, esant „rinkos ekonomikai"?
Dauguma paprastų žmonių dar nenorėjo suprasti, kad rinkos
ekonomika - tai tik ūkininkavimo priemonių kompleksas, vei
kiantis tam tikros socialinės kokybės žmonių rankose. Tuo
tarpu Lietuvoje pereinamojo laikotarpio pradžioje buvo mato
mas priešingas vaizdas. Vietoj santarvės, bendradarbiavimo

buvo pastebimas prasidėjęs visuotinis šalies žmonių tarpusavio
nepasitikėjimas, susipriešinimas, neretai beviltiškos pastangos
gelbėtis pavieniui. Visa tai turėjo tiesioginės įtakos ir šalies
bankininkystės raidai.
Iki bankų sistemos sukrėtimų pradžios ir Šalies ūkiui, ir
bankininkystės raidai neigiamą įtaką darė besiformuojanti, di
dele dalimi dėl neapgalvotos mokesčių sistemos, šešėlinė eko
nomika, kuri 1991 m. apėmė 25-30 proc. visos šalies ekonomi
kos. Šios srities nusikalstama veikla laikytinas neteisėtas in
vestavimas, indėlių rinkimas bei paskolų teikimas, mokesčių
slėpimas, neteisėtos operacijos su užsienio valiuta, vertybiniais
popieriais, tauriaisiais metalais, meno dirbiniais ir t. t. Susi
dūrė dviejų šalių interesai. Vyriausybė ieškojo būdų, iš mo
kesčių surinkti kuo daugiau pajamų, kad valstybės biudžetas
nebūtų deficitinis, o privataus sektoriaus atstovai teigė, kad
Lietuvos mokesčių politika stabdo ūkio, verslo raidą ir neska
tina jo plėtros. Tokioje situacijoje vieni stiprino mokesčių mo
kėjimo kontrolę, kiti - atvirkščiai, stengėsi nuslėpti pajamas ir
mokėti mažiau mokesčių.
Nėra abejonės, kad tokie esminiai, galima sakyti, revo
liuciniai ne tik ekonomikos, bet ir visuomenės gyvenimo pasi
keitimai nagrinėjamu laikotarpiu negalėjo vykti be praradimų.
Lieka tik įvertinti - ar visada buvo pamatuoti tie praradimai, ar
negalėjo būti lygesnio kelio, ar ne per gilus ir sukrečiantis
buvo tas kritimas? Tačiau tai ne šios monografijos tyrinėjimo
objektas.

33. Lietuvos bankas ir nacionalinės valiutos įvedimas.

Valiutų valdybos modelis
Prie 1990-1992 m. prasidėjusio intensyvaus šalies eko

nominio nuosmukio prisidėjo ir pinigų sistema. Iki 1992 m.
rugsėjo 30 d. Lietuvoje cirkuliavo užsienio valstybės pinigai rubliai. Jų vertė, katastrofiškai smukdama visoje Tarybų Są
jungoje, kartu žlugdė ir Lietuvos ūkį. Be to, Rusija, pagrindinė
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žaliavų tiekėja, diktavo savo kainas. Vėliau įvesti laikinieji
Lietuvos pinigai - talonai, neturėję jokios vertės užsienyje ir
menką šalies viduje, irgi neskatino ekonomikos augimo.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, prasidėjo aktyvus
parengiamasis ir nacionalinės valiutos - lito- įvedimo darbas.
Kadangi 1990-1992 m. Lietuvos Respublika priklausė rublio
zonai, Lietuvos bankas negalėjo imtis aktyvios pinigų
politikos, todėl daugiausia pastangų buvo skiriama pasirengti
saviems pinigams įvesti, taip pat teisės aktams, reguliuojan
tiems sparčiai besikuriančių komercinių bankų veiklą, rengti

[20].
Lietuvos bankas, ruošdamasis įvesti nacionalinę valiutą,
rengė pasiūlymus Lietuvos Respublikos AT ir Vyriausybei
ekonomikos stabilizavimo ir kitais klausimais. Dokumentų
rengimas suintensyvėjo, kai 1991 m. lapkričio 5 d. buvo priim
tas Pinigų išleidimo įstatymas ir sudarytas Lito komitetas [21],
kuris 1991 m. gruodžio 9 d. priėmė nutarimą „Dėl pasiruošimo
Lietuvos Respublikos pinigų sistemos pertvarkymui" [22,
p. 32]. Lito komitetą sudarė: AT Pirmininkas (po 1993 m. pre
zidento rinkimų- Respublikos Prezidentas), Ministrų Tarybos
pirmininkas, Lietuvos banko valdybos pirmininkas. Lito ko
mitetas turėjo nustatyti: 1. Lito išleidimo į apyvartą datą.
2. Rublio išėmimo iš apyvartos terminą. 3. Keitimo į litus
santykį.
Tačiau, kaip teigė akad. A. BuraČas, tuo metu dirbęs
Lietuvos banke, nepaisant aktyvių Lietuvos bei užsienio spe
cialistų, taip pat tarptautinių bankininkystės ekspertų pastangų,
spręsti gausybę įvairiausių pinigų sistemos reguliavimo klau
simų sekėsi labai permainingai. Iš dalies tai paaiškinama tuo,
kad pateiktą medžiagą tiek Lietuvos banko valdyba, tiek Lie
tuvos Respublikos AT bei Vyriausybės komisijos svarstė labai
vangiai. Dėl nelanksčios ir nepakankamai veiksmingos Lietu
vos banko politikos valstybinių užsienio valiutos rezervų val

dymo srityje Vyriausybė ir Finansų ministerija pavedė dalį šių
funkcijų vykdyti kitiems bankams [23].
1992 m. sumažėjus pramonės, žemės ūkio produkcijos
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gamybai, didėjant rublio infliacijai, vis labiau komplikavosi
šalies ekonominė padėtis. Iš dalies įvesti litą Lietuvoje tuo
metu buvo netikslinga, nes jis, kaip ir rublis, būtų nuvertėjęs.
Todėl, siekiant atsiriboti nuo rublio, buvo nuspręsta įvesti lai
kinuosius pinigus- talonus, kurie buvo įvesti 1991 m. liepos
17 d. ir cirkuliavo apyvartoje kartu su rubliais (rubliai į talonus

buvo keičiami santykiu 1:1).
Tenka konstatuoti, kad Vyriausybės ir Lietuvos banko

nuomonės išsiskyrė dėl bendrųjų talonų įvedimo ir iš dalies jų
panaudojimo kaip prekių pardavimo ne Lietuvos gyventojams
ribojimo priemonės, kaip Šalies rinkos apsaugos priemonės
nuo rublio antplūdžio. Lietuvos banko nuomone, šie talonai

galėjo būti panaudojami tik kritiniu atveju kaip laikinieji Lie
tuvos pinigai.
Lito komitetas 1992 m. rugsėjo mėn. pabaigoje pa
skelbė, kad talonas bus vienintelė teisėta mokėjimo priemonė
ir kad rublis nuo spalio 1 d. nustos būti teisėta atsiskaitymo
priemonė. Gyventojams buvo leista paversti turimas rublių
santaupas talonais santykiu 1:1. Bankų sąskaitos buvo auto
matiškai perskaičiuotos tuo pačiu santykiu. Lietuvos bankas
paruošė pinigų įvedimo paruošiamųjų darbų organizavimo

principus, padėjo organizuoti šalies miestų ir rajonų lito įve
dimo komisijas, jas kontroliavo bei koordinavo jų veiklą ruo
šiantis nacionalinės valiutos - lito įvedimui.

1992 m. spalio 1 d. Lietuvoje pradėjus cirkuliuoti talo
nams, o rublius išėmus iš apyvartos, buvo išeita iš rublio zonos

ir pradėtas įgyvendinti pirmas stabilios Lietuvos pinigų politi
kos kūrimo etapas. Lietuvos bankas jau galėjo savarankiškai
atlikti centrinio banko funkcijas. Pagrindinis to laikotarpio už
davinys buvo sukaupti užsienio valiutos atsargas, sukurti ma
terialų pagrindą ir teisines sąlygas centrinio banko veiklai, su
mažinti infliaciją.
Tačiau įvedus talonus ir išėmus iŠ apyvartos rublius, dėl
įvairių priežasčių laukto pinigų stabilumo nebuvo matyti.
1993 m. pavasarį infliacijos mėnesio tempas buvo didesnis
kaip 20 procentų, o talonas nuvertėdavo kas dieną. Šioje situa-
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cijoje Lietuvos bankas nusprendė gerokai padidinti bankų pri
valomąsias atsargas talonais. Jis padidino privalomąsias atsar
gas indėliams nacionaline valiuta nuo 10 iki 12proc. Kartu
Lietuvos bankas nustatė privalomąsias atsargas indėliams ir
užsienio valiuta, nes šis reikalavimas anksčiau nebuvo taiko
mas. Šios priemonės privertė bankus pardavinėti užsienio va

liutą, kad galėtų įvykdyti padidėjusias privalomąsias atsargas
nacionaline valiuta. Taigi rinkoje stipriai padidėjo užsienio
valiutos pasiūla. Kasdienis talono nuvertėjimas baigėsi
1993 m. gegužės 7 d., kai santykis buvo 557,5 talono už
1 JAV dolerį. Per kelias savaites talono vertė stipriai kilo ir

birželio pabaigoje buvo apie 440 talonų už 1 JAV dolerį, t. y.
nuo gegužės mėn. pradžios talono vertė pakilo apie 25 proc.

Šioje situacijoje Lito komitetas nusprendė įvesti litą [24,
p. 33-34].
Litai buvo įvesti 1993 m. birželio 25 d., keičiant talonus
į litus santykiu 100:1 [22, p. 30-37], Toks santykis buvo nu
statytas vadovaujantis tuo, kad apyvartoje buvo labai daug ta
lonų, nepaprastai didelės kainos, tikslinga buvo sustambinti
kainų mastą. Nuo minėtos datos visose šalies įmonėse, įstai
gose ir organizacijose apskaita bei atskaitomybė jau buvo
tvarkoma tik litais. Nuo 1993 m. liepos 20 d. talonai neprii
mami mokėjimams. Nuo Šios dienos vienintelė teisėta mokė
jimo priemonė Lietuvos Respublikoje buvo litai ir centai. Atsi
skaityti užsienio valiuta Lietuvoje nuo 1993 m. rugpjūčio 1 d.
buvo draudžiama.
Jvedus litą, Lietuvos bankas nuslopino triženklę inflia
ciją ir kryptingomis intervencijomis stabilizavo lito kursą JAV
dolerio atžvilgiu. Prieš įvedant fiksuotą kurso režimą, lito kur
sas dolerio atžvilgiu 1993 m. birželio mėn. buvo 4,5:1,
1993 m. rugpjūčio mėn. -4:1, o 1993 m. pabaigoje - 3,9:1.

Tikslinga pareikšti pora pastebėjimų dėl nacionalinės
valiutos - lito - įvedimo, nors apie tai buvo nemažai rašyta.
Kodėl Lietuva, ilgą laiką pirmavusi tarp Baltijos valstybių re
formuojant bankų sistemą, atsiliko įvedant nacionalinius pini
gus, išėjimą iš rublio zonos, klausimas tebelieka atviras. Paly-

183

ginimui pateiksime, kaip naujos valiutos ir valiutų kursų įve
dimas vyko Estijoje ir Latvijoje.
Estija savo naująją valiutą įvedė 1992 m. birželio mėn.,
ir krona tuoj pat tapo vienintele teisėta atsiskaitymo priemonė.

Per keletą dienų fizinių asmenų grynieji rubliai buvo pakeisti į
kronas: suma iki 1500 rb buvo keičiama santykiu 10 rb už
vieną kroną, o sumos, didesnės kaip 1500 rb, keičiamos santy
kiu 50 rb už vieną kroną. Tokią skirtingą keitimo normą ga

lima paaiškinti valdžios nuogąstavimu, kad dar prieš keičiant į
šalį galėjo būti patekę dideli abejotinos kilmės rublių srautai.
Keitimo santykis 10 su 1 buvo taikomas bankų indėliams ir
įmonių grynosioms lėšoms. Tuo pačiu metu buvo įkurta va
liutų valdyba. Krona buvo susieta su Vokietijos marke pasto
viu santykiu 1:8. Po šios pinigų reformos Estijos krona rublio

atžvilgiu iš karto ėmė stiprėti. Valdybos įsipareigojimai - bū
tent Estijos valiuta - buvo visiškai padengti Estijos aukso ir
užsienio valiutos atsargomis. Tai padaryti nebuvo sunku, nes
Estijai buvo grąžinta 11 tonų aukso, kuris prieš 1940 m. buvo
išvežtas į Vakarų valstybes.

Latvija 1992 m. įvedė laikiną valiutą (Latvijos rublį) iš
dalies Rusijos rublių trūkumui padengti. Abi valiutos buvo
keičiamos santykiu 1:1. Latvijos rublis tapo vienintele teisėta
mokėjimo atsiskaitymo priemone 1992 m. liepos mėn. Šis
žingsnis leido Latvijos valiutos kursui svyruoti nepriklausomai
nuo Rusijos rublio ir jo atžvilgiu smarkiai sustiprėti. Tačiau
kurį laiką daugelis sandorių dar buvo sudarinėjami užsienio
valiuta, įskaitant ir Rusijos rublius. Naujoji valiuta - latai buvo įvesta 1993 m. kovo mėn. Latvijos rublius keičiant į latus
santykiu 1:200, nes laikinojo Latvijos rublio vertė buvo labai

kritusi dėt jų padirbinėjimo. Iš pradžių latui buvo leista laisvai
svyruoti. Latvijos bankas savo intervencijomis kišosi tik ribo

damas jo vertės kilimą. Tačiau dėl griežtos pinigų politikos ir
didelių į šalį ateinančių kapitalo srautų 1993 m. lato vertė labai
pakilo - apie 40 proc. nominalios vertės dolerio ir Vokietijos
markės krepšelio atžvilgiu. 1994 m. vasario mėn. Latvijos
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bankas nustatė neoficialią bazinę valiutą- SDR* (Special
Drawing Right), su kuria susiejo latą (santykiu 0,8 lato: 1
SDR, tai yra truputį mažiau kaip 0,6 lato: 1 doleris) [25, p. 58].
Įvedus litą, Lietuvos bankas galėjo pradėti naudoti pa

grindines šiuolaikinio centrinio banko pinigų politikos prie
mones: 1. Privalomąsias atsargas. 2. Lietuvos banko kreditų
aukcionus komerciniams bankams. 3. Komercinių bankų in
dėlių aukcionus Lietuvos banke. 4. Lietuvos banko tikslines
paskolas. 5. Tarpbankinius valiutos aukcionus. Griežtos ir vi

savertės pinigų politikos dėka pavyko pagerinti pagrindinius
makroekonominius rodiklius [6}.
Nors šalies ekonominė padėtis akivaizdžiai gerėjo, ta
čiau šalies vyriausybiniuose sluoksniuose tuo metu buvo is-

kelta valiutų valdybos įvedimo idėja. Apie jos reikšmę nagri
nėjamu laikotarpiu Lietuvos bankininkystei kiek plačiau.

VVM reikšmę pereinamojo laikotarpio šalims pirmieji pa
grindė ir įvertino užsienio mokslininkai S. Hanke ir
K. Schulleris [26]. Užsienio mokslininkai nurodo, kad Valiutų
valdybos XIX a. ir pirmaisiais XX a. dešimtmečiais buvo tai
komos daugiau kaip 70 Šalių, daugiausia Britų kolonijose [27,
p. 87]. Šiuolaikinėms valiutų valdyboms būdinga daugelis
ankstesnių kolonijinių Šalių valiutų valdybų bruožų, pritaikytų
šių dienų poreikiams, siekiant paskatinti valiutas naudoti ko
merciniams ir finansiniams sandoriams. Daugeliu atvejų šalys,
norėdamos pakelti po ekonominių krizių pašlijusią savo va
liutos reputaciją, pradėjo taikyti valiutų valdybas.

Taip pat pažymėtina, kad 1996 m. iš 180 TVF apžvel
giamų šalių 68 šalys (38 proc. visų šalių) savo valiutas siejo su
stipresnėmis užsienio valiutomis, iš jų 22 šalys savo valiutas
susiejo su įvairiais užsienio valiutų krepšeliais, ir tik keturiose

Specialioji skolinimosi teisė (SDR- Special Drawing
Right) - piniginiai aktyvai, kuriuos TVF šalys - narės laiko kaip dalį
savo užsienio valiutos atsargų. Kitaip negu atsargos aktyvai (pvz,
auksas), specialioji skolinimosi teisė neturi savo materialaus
pagrindo. Ją „sukuria" TVF ir yra kaip buhalteriniai įrašai specialioje
Fondo tvarkomoje sąskaitoje.
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šalyse veikė VVM; 13 šalių (7 proc.) valiutų sistemos buvo

pagrįstos ribotu plaukiojimu, iš jų 11 šalių priklausė ES va
liutų kursų mechanizmui; daugiau ar mažiau laisvą valiutos

kursą pasirinko 99 šalys (55 proc.) [28, p. 68].
Siūlymas įvesti Lietuvoje valiutų valdybą amžininkų
buvo vertinamas nevienareikšmiškai. Šalininkai pabrėžė tokias
teigiamas jos savybes, kaip kurso keitimo rizikos eliminavimą

ir su tuo susijusi tolesnį palūkanų ir infliacijos mažėjimą. Tuo
tarpu priešininkai atkreipė dėmesį į pagrindinių pinigų politi
kos priemonių praradimą, galimas atsiskaitymų problemas,
lietuviškų prekių konkurencingumo sumažėjimą tarptautinėje
rinkoje. Matyt, kaip ir kiekviename ginče iŠ dalies buvo teisios
abi šalys, tačiau nugalėjo politinė valia. 1994 m. balandžio 1 d.

įsigalėjus Lito patikimumo įstatymui (buvo priimtas 1994 m.
kovo 17 d.). Valiutų valdyba buvo įvesta dejure ir defacto.
Pagal įstatymą lito kursas buvo nustatytas JAV dolerio

atžvilgiu: 4 litai - 1 JAV doleris. Šis santykis galėjo būti
pakeistas tik esant nepaprastoms aplinkybėms, prieš tai Lietu
vos Respublikos Vyriausybei ir Lietuvos bankui priėmus ben
drą sprendimą Šiuo klausimu.
Pradėjus veikti VVM, Lietuvos banko išleisti litai turėjo
būti padengti ne mažiau kaip 100 proc. aukso ir konvertuoja
mosios valiutos atsargomis. Lito patikimumo įstatyme išleisti į
apyvartą litai buvo apibrėžiami kaip rezerviniai pinigai, ku
riuos sudarė grynieji pinigai ir Lietuvos banke laikomi bankų

bei kitų sąskaitų turėtojų indėliai litais. Tai reiškė, kad tik šie
pinigai buvo 100 procentų padengti užsienio aktyvais, o ne PI
ar P2, apimantys įmonių ir gyventojų indėlius bankų siste
moje. Pagrindinis litų emisijos šaltinis tapo užsienio valiutos
pardavimas Lietuvos bankui. Toks sprendimas buvo priimtas
atsižvelgiant į daugelį Lietuvos ekonomikos charakteristikų,
palankių fiksuoto kurso režimui: didelį ekonominio atvirumo
ir liberalumo laipsnį, neseną infliacinę inerciją.
Nuo VVM įsigaliojimo datos infliacijos procesą Lietu
voje jau buvo galima apibūdinti kaip nuoseklų jos artėjimą
prie žemo Vakarų valstybių infliacijos lygio. Nors buvo tiki-
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masi, kad infliacija greitai sumažės, tačiau prireikė trejų metų,

kol metų infliacijos lygis pasiekė vienaženklį skaičių (inflia
cija metų pabaigoje: 1991- 382proc., 1992- 1163, 1993189, 1994-45,1,1995-35,7, 1996-13,1, 1997-8,3, 19982,4).

Būtina pažymėti, kad Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų
šalių, buvo įdiegtas modifikuotas VVM. Lietuvoje liko egzis
tuoti tam tikri centrinio banko veiklos principai, nors „idea
lios" (teorinės) valiutų valdybos šalininkai reikalavo jų atsisa

kyti: a) komerciniai bankai ir toliau privalėjo laikyti privalo
mąsias atsargas Lietuvos banke („ideali" Valiutų valdyba to

nenumato); b) Lietuvos bankas išsaugojo teisę teikti labai ri
boto dydžio likvidumo paskolas komerciniams bankams, vyk

dydamas paskutinio likvidumo šaltinio funkciją (19951996 m. jų iš viso išduota ir grąžinta 210,8 mln. Lt); c) buvo
išsaugota Lietuvos banko organizacinė struktūra ir personalas,
nebuvo atskirtas bankų priežiūros struktūrinis padalinys [29].

Šie Valiutų valdybos Lietuvoje bruožai užtikrino truputį di
desnį jos lankstumą ir padėjo jai išgyventi bankų sistemos suk
rėtimų raidos etapą (ypač 1995 m. pabaigoje - 1996 m. pra

džioje).

3.4. Lietuvos Respublikos Seimo veikla plėtojant

šalies bankininkystę
Daugelio užsienio mokslininkų tyrimuose keliama hi
potezė, kad efektyvi centrinio banko veikla galima tik tada, jei

ji negrindžiama politikų įtaka, spaudimu. Šį būtinumą pasaulis
suprato seniai. Po Antrojo pasaulinio karo emisijos bankų ne
priklausomybė nuo vyriausybių tapo norma. Žinoma, emisijos
banko politika turi atitikti valstybės ir jos ūkio interesus. Jis
negali būti valstybė valstybėje. Emisijos banko nepriklauso
mybė turi objektyvias ribas. Antra vertus, tai nereiškia, kad ji

visuomet turi atitikti vyriausybės politiką. Istorija pateikė daug
faktų, kada emisijos bankas, kaip tik pasipriešindamas vyriau-
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sybei, pasitarnaudavo ir šalies ūkiui, ir pačiai valstybei. Paga
liau svarbu prisiminti, jog parlamentinėse valstybėse dažnai
keičiasi vyriausybės. Drauge su jomis neretai daugiau ar ma

žiau keičiasi ir šalies politika.
Be to, kiekvienos šalies vyriausybė neretai būna susirū
pinusi trumpalaikiais ir vidutinio ilgumo tikslais, priderintais

prie eilinių rinkimų, ir gali prieštarauti ilgalaikiams valstybės
tikslams. Tada nepriklausomas emisijos bankas būna kaip sa
votiška atsvara. Jeigu emisijos bankas turėtų savo politik^ de

rinti su kiekvienos vyriausybės politika, jis lengvai virstų poli
tinių aistrų, intrigų ir interesų įrankiu bei objektu. Tokia banko
padėtis neatitiktų nei jo uždavinių, nei valstybės interesų, ge
rovės. Svyruojanti pagal politines madas ir tikslus banko

veikla lengvai sugriautų pasitikėjimą pinigais ir bankais.
Siekiant išvengti tokių situacijų, daugelyje šalių įstaty
mais, kaip ir Lietuvos banko įstatymu, buvo numatytas tam
tikras apsaugos mechanizmas - banko vadovybė skiriama il
gesniam laikui, negu renkamas parlamentas ar tvirtinama Vy
riausybė (Lietuvos banko valdytojas, valdybos nariai skiriami
5, Seimas ir Vyriausybė - 4 metams). Lietuvos bankas, kaip
dauguma analogiškų bankų užsienyje, pagal įstatymą tapo at
skaitingas AT ir nepavaldus Vyriausybei [30]. Lietuvos banko
autonomija buvo objektyviai sąlygojama jo, kaip centrinio
banko, uždavinių, kurių svarbiausias - palaikyti pinigų ir va
liutos stabilumą (nuo 2001 m. - siekti kainų stabilumo,
2004 m. - išlaikyti kainų stabilumą).
Vadovaujantis Lietuvos banko įstatymu, Lietuvos ban
kui vadovavo banko valdyba, kurią sudarė pirmininkas, jo pa
vaduotojai ir ne mažiau kaip 3 valdybos nariai. Lietuvos banko
valdybai vadovavo jos pirmininkas, kurį 5 metams skyrė Lie
tuvos Respublikos Seimas Respublikos Prezidento teikimu.
Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojus ir valdybos
narius skyrė ir atleido Lietuvos Respublikos Prezidentas Lie
tuvos banko valdybos pirmininko teikimu 5 metams.

Nepaisant galiojančių įstatymų ikikriziniu laikotarpiu
Lietuvos bankui nepavyko išvengti vadovaujančių kadrų kai-
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tos. Lietuvos Respublikos AT, vėliau Seimo daugumos poky

čiai bei kiti politiniai įvykiai šalyje, turėjo įtakos ir Lietuvos
banko pirmininko, ir valdybos narių, neišbuvusių nustatytos
kadencijos, nuolatinei kaitai. Jau 1992 m. rugpjūčio 6 d. AT
atleido Lietuvos banko valdybos narius R. Norkų ir S. Uosį ir
paskyrė naujus R. Šarkiną ir A. Balkevičių [31, p. 431].
Tiek 1990-1992 m. Lietuvos Respublikos AT radikalio
sios pakraipos deputatai, tiek ir 1992-1996 m. Lietuvos Res

publikos Seimo kairioji dauguma siekė įtakoti Lietuvos banko
politiką o atskirais atvejais, net ir praktinę veiklą. Nors, kaip
minėta, Lietuvos banko įstatymas įteisino Lietuvos banko val
dybos pirmininko kadenciją ilgesnę nei Seimo narių tam, kad

keičiantis politinėms jėgoms centrinio banko politika liktų
pastovi (kad neiškiltų grėsmė Lietuvos banko vykdomai bankų
ir pinigų politikai), tačiau praktiškai to įgyvendinti nepavyko.
Trintis tarp Lietuvos banko, naujai išrinkto Seimo ir Vyriausy

bės išliko per visą ikikrizinį laikotarpį.
1991 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos AT buvo
išklausyta Lietuvos banko valdybos pirmininko V. Baldišiaus
ataskaita. Pranešėjas nurodė, jog per ataskaitinį laikotarpį (nuo
1990 m. liepos 31 d.) bankui buvo pavesta sukurti nepriklau
somą Lietuvos pinigų ir bankų sistemą pasiruošiant įvesti sa
vus pinigus. Įgyvendinant šį strateginį uždavinį buvo dirbama
dvejose pagrindinėse veiklos srityse: pirma, konceptualus,
metodologinis mokslinis pasiruošimas šiam darbui, įskaitant
įstatymų, nutarimų, instrukcijų ir kitos medžiagos, kuri reika
linga šiame darbe, rengimą. Tas darbas prasidėjo dar 1988 m.
pabaigoje, kai buvo sukurta savarankiškos Lietuvos pinigų ir
bankų sistemos pagrindų kūrimo darbo grupė; antra, tai prakti
nių dalykų, susijusių su veikiančios „sovietinės" bankų siste
mos reorganizacija, kuriant savo banką sprendimais bei sava
rankiškos bankų sistemos kūrimas; trečia, tai dalykinių santy

kių su Tarybų Sąjungos valstybiniu banku, taip pat ryšių su at
skiromis TSRS respublikomis, ypač Estija ir Latvija, nustaty

mas [32].
1993 m. sausio 12 d. neeiliniame Lietuvos Respublikos

189

Seimo posėdyje Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas
K. Jaskelevičius komiteto vardu perskaitė pareiškimą dėl ne

pasitikėjimo Lietuvos banko valdybos pirmininku V. Baldišių
[33, p. 1]. Komiteto daugumos narių nuomone, Lietuvos ban
kas neatliko savo funkcijų ir uždavinių, kuriuos nustatė Lietu
vos banko statutas. Buvo remtasi taip pat 1992 m. gruodžio
30 d. ir 1993 m. sausio 6 d. vykusių pasitarimų su Pramoni
ninkų asociacijos atstovais nuomone.
1993 m. sausio 21 d. Seimo posėdyje dalyvavęs Res
publikos Prezidentas A. Brazauskas kalbėjo: „ Vertindamas
mūsų bankinės sistemos padėtį kaip nenormalią, ne tiktai
Valstybinio banko, bet taip pat ir komercinių bankų, dar pri
dėdamas visus reikalus, kurie susiję su mūsų nacionalinės va
liutos įvedimu, aš pasiūliau ponui V. Baldišiui atsistatydinti iš
pareigų <...> Tačiau šitas mūsų pokalbis nedavė rezultatų. Ir
todėl šiandieną aš esu priverstas perskaityti štai tokį dekretą "
[34, p. 54]. Prezidentas perskaitė dekretą, kuriuo, vadovauda
masis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 str. 13 punktu ir
89str., teikė Seimui pareikšti nepasitikėjimą Lietuvos banko
valdybos pirmininku V. Baldišių.
Seimo dauguma suformulavo pagrindinius motyvus, dėl
kurių buvo pareikštas nepasitikėjimas Lietuvos banko veikla:
1) sutrikę vidaus atsiskaitymai; 2) mažai rodoma iniciatyvos
sutvarkant tarpvalstybinius atsiskaitymus su Nepriklausomos
valstybių sandraugos (NVS) šalimis; 3) neorganizuotas kon
vertuojamųjų valiutų keitimas vienos į kitą ir į talonus;
4) menka komercinių bankų veikios kontrolė. Neatlaikęs mo
ralinio spaudimo, V. BaldiŠis pats įteikė Respublikos Prezi
dentui atsistatydinimo pareiškimą. 1993 m. kovo 10 d. posė
dyje Seimas eilinį kartą aptarė Lietuvos banko veiklą.
86 balsavus „už", 13 susilaikius, buvo patenkintas V. Baldišio

atsistatydinimo pareiškimas ir jis atleistas iš Lietuvos banko
valdybos pirmininko pareigų [35, p. 26].
1993 m. kovo 16 d. Seimo posėdyje buvo svarstoma
nauja Lietuvos banko valdybos pirmininko R. Visokavičiaus

kandidatūra, kuris dirbo 1991 m. įsteigto AB LITIMPEKS
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banko valdybos pirmininku; 1992 m. buvo išrinktas Komerci
nių bankų asociacijos prezidentu. AB LITIMPEKS bankas tuo
metu buvo vienas iŠ geriausių komercinių bankų šalyje. Už
R. Visokavičiaus paskyrimą Lietuvos banko valdybos pirmi
ninku balsavo 84, prieš- 4, susilaikė 7 Seimo nariai [36,
p. 15]. Paskyrus Lietuvos banko valdybos pirmininką, 1993 m.
gegužės 20 d. buvo sudaryta ir nauja Lietuvos banko valdyba:
V. Babilius, J. Kraujelis, P. Pošiūnas, R. Šarkinas, V. Trinkū
nas, J. Urka, R. Mečinskienė, P. Milašauskas, G. Preidys,
J. Sinkevičius [22, p. 12].

Naujoji Lietuvos banko valdyba siekė, kad šalies centri
nis bankas aktyviau prisidėtų gerinant Lietuvos ūkio, finansų ir
bankų būklę bei šalinant trūkumus, susikaupusius Šiose srityse
per pirmus dvejus metus, kai Lietuva tapo nepriklausoma
valstybe. Šiems uždaviniams įgyvendinti pirmiausia buvo nu
matyta įsteigti stiprų centrinio banko atsiskaitymų centrą, kad
būtų žinoma reali finansinė padėtis, t. y. kiek ir kokių opera
cijų atlikta per vieną dieną tiek Lietuvoje, tiek ir atsiskaitant su
Vakarų ir Rytų valstybėmis. Taip pat buvo numatyta kuo grei
čiau prisijungti prie tarptautinės atsiskaitymų per elektroninį

ryšį sistemos (SWIFT).
Tačiau nepaisant 1993 m. Lietuvos banke vykdytų or
ganizacinių pertvarkymų ir nacionalinės valiutos įvedimo,
R. Visokavičiaus ir jo vadovaujamos Lietuvos banko valdybos
veikla taip pat netenkino nei Seimo Ekonomikos, Finansų ir
biudžeto komitetų bei atskirų parlamentinių frakcijų, nei kai
kurių Seimo narių keliamų reikalavimų.
1993 m. spalio 19 d. Lietuvos Respublikos Seimo posė

dyje valdančioji dauguma pareiškė nepasitikėjimą Lietuvos
banko valdybos pirmininku ir pradėjo jo atleidimo procedūrą.
Kartu buvo konstatuota, kad per gana trumpą laikotarpį Seimo
nariams teko svarstyti nepasitikėjimo pareiškimą antruoju
Lietuvos banko valdybos pirmininku ir pripažinta, kad tai ne
suteikė stabilumo valstybei, jos ūkiui ir politikai.
R. Visokavičius paneigė jam pateiktus kaltinimus ir teigė, jog
per 6 darbo mėnesius iš esmės įvykdė užsibrėžtus uždavinius:
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pažabojo infliaciją, stabilizavo taloną, įvedė nacionalinę va
liutą- litą. Baigdamas savo kalbą, jis pabrėžė, kad „ <...> vi
jos tas bėdas, kurios bandomos suversti Lietuvos bankui, aŠ
manau, čia turėtume dalytis trise: Vyriausybė, Seimas ir Lie
tuvos bankas" [37, p. 12]. Kaip ir buvo tikėtasi, Seimas parei

škė R. Visokavičiui nepasitikėjimą (nepasitiki - 77, pasitiki 18, negaliojantys- 6 biuleteniai) ir kartu priėmė nutarimą at

leisti jį iš Lietuvos banko valdybos pirmininko pareigų [38,
p. 40].

1993 m. lapkričio 11 d. Respublikos Prezidentas Seimui
į Lietuvos banko valdybos pirmininko pareigas pasiūlė
K. Ratkevičiaus kandidatūrą. 1993 m. lapkričio 17 d. sušauk
tame neeiliniame Seimo posėdyje Lietuvos banko valdybos
pirmininku paskirtas K. Ratkevičius. (75 balsavo „už", 33 „prieš", 4 susilaikė) [39, p. 6; 40, p. 16].
Pažymėtina, kad 1993 m. buvo itin nesėkmingi Lietuvos
banko veiklai, pirmiausia dėl jo vadovybės nuolatinės kaitos.
Tais metais ilgesnį ar trumpesnį laiką valdybos pirmininkais
dirbo net 4 asmenys (V. Baldišis, doc. R. Visokavičius, 1. e.
pareigas J. Sinkevičius ir K. Ratkevičius). Lietuvos banko
veiklos kritika tęsėsi ir 1994-1995 m. Ši kritika dar labiau su

intensyvėjo prasidėjus kai kurių komercinių bankų griūčiai,
pasibaigusiai eiliniu Lietuvos banko valdybos pirmininko pa

keitimu (1996 m.)- Kaip pažymėjo šį klausimą tyrinėjęs doc.
S. Kropas, „Nors de jure Lietuvos banko nepriklausomumas
buvo pakankamai neblogai vertinamas ir iki naujo {statymo
priėmimo (2001 m. - L. Š.), tačiau de facto (jis dar kartais
matuojamas centrinių bankų valdytojų pasikeitimo indeksu)
ilgą laiką buvo vienas žemiausių pasaulyje" [41, p. 6].
Kaip matome, Lietuvos bankui ikikriziniu laikotarpiu
nepavyko išvengti valdybos pirmininko permanentinės kaitos.
Nuolatinė Lietuvos banko valdybos ir jos pirmininko kaita tu
rėjo neigiamos įtakos to meto šalies bankininkystės raidai, ne
suteikė stabilumo valstybei, jos ūkiui, silpnino centrinio banko
nepriklausomybę bei jo veiklos veiksmingumą.
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3,5. Lietuvos banko įsitvirtinimas
Dar 1990 m. gruodžio lld. buvo priimtas TSRS centri

nio banko įstatymas, išlaisvinęs bankus iš TSRS MT priklau
somybės. Tačiau buvusių sąjunginių respublikų centriniai ban

kai ir 1991 m. tebebuvo traktuojami kaip struktūriniai TSRS
banko padaliniai.
Savaime suprantama, kad su tokia padėtimi Lietuvos
banko vadovybė nebegalėjo taikstytis. Lietuvai kovojant dėl
tarptautinio suverenumo pripažinimo, siekiant atsiimti savo
auksą, esantį užsienio valstybių bankuose, atlikti finansines
operacijas, gyvybiškai buvo būtina kaip galint sparčiau atsiri

boti nuo TSRS valstybinio banko ir jo pretenzijų. Tačiau Lie
tuvos banko vadovybei tuo metu dar nepavyko susitarti su
„Gosbanko" vadovybe (pirmininkas - A. GeraŠčenka), kuri iš
pradžių nors ir pripažino Lietuvos Respublikos centrinį banką,
tačiau vėliau, Kremliaus politinių struktūrų spaudžiama, pa
keitė poziciją. Respublikai buvo iškelta sąlyga: Lietuvos ban

kininkystės įstatymai turi būti pakoreguoti ir privalo atitikti
TSRS įstatymus. Savaime suprantama, kad tai ir respublikos,
ir Lietuvos banko vadovybei buvo visiškai nepriimtina, nes tuo

metu ypač aktualu buvo į Lietuvos dispoziciją perimti LTB bei
jo skyrius su visais pinigų likučiais. Respublikos gyventojų in
dėliai sudarė 6 mlrd. 841 mln. rb.
Taigi Lietuvos banko veikla ir 1991 m. dar buvo gana
komplikuota, kaip komplikuota buvo to meto politinė padėtis
Lietuvoje, paženklinta Sausio įvykių, vėl galimos blokados ir
karo padėties žyme. Kol Lietuva nebuvo pripažinta tarptauti
nės bendrijos kaip nepriklausoma valstybė, tol ir Lietuvos

bankas negalėjo būti Vakarų valstybių centrinių bankų pripa
žintas kaip valstybės bankas. Užsienio bankams tuo metu pa
laikyti ryšius su Lietuvos banku buvo gana sudėtinga, nes per
nelyg neaiškus buvo jo statusas ir ateitis. Tokia padėtis iš es

mės truko iki 1991 m. rugpjūčio pučo Maskvoje dienų ir po to
prasidėjusio Lietuvos valstybės tarptautinio pripažinimo.
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Numalšinus 1991 m. rugpjūčio 19-21 d. pučą Maskvoje

į TSRS sudėtį įėjusios respublikos viena po kitos skelbė suve
renitetą, ėmė steigti nacionalinius bankus. Tačiau jų kurį laiką

vis dar nepripažino nei TSRS Vyriausybė, nei TSRS valstybi
nis bankas. Situacija pasikeitė, kai susiformavo savarankiškas
Rusijos parlamentas ir buvo įsteigtas Rusijos centrinis bankas.
Prasidėjo kokybiškai naujas bendradarbiavimo etapas. Rusijos
centrinis bankas stengėsi užmegzti tiesioginius ryšius su kai
myninių respublikų bankais. Tai ir buvo padaryta, pasirašius
atitinkamus susitarimus tarp Lietuvos banko ir Rusijos centri
nio banko (pirmininkas - G. Matiuchinas).
1991m. gegužės mėn. Lietuvos bankas kreipėsi į TVF,

prašydamas priimti Lietuvą į šią tarptautinę organizaciją. Lie
tuvos Respublikos Vyriausybei 1991 m. pabaigoje pasirašius
sutartis „Dėl prekybinių ekonominių ryšių ir mokslinio techni
nio bendradarbiavimo" su įvairių šalių (Vengrijos, Čekijos,
Slovakijos, Bulgarijos, Kazachstano, Tadžikijos, Azerbai
džano) vyriausybėmis, Lietuvos bankas pradėjo sudarinėti
tarptautines kliringinių atsiskaitymų sutartis [42, p. 32, 38].
Svarbią reikšmę tolesnei bankininkystės raidai šalyje turėjo
nuo 1992 m. sausio 1 d. TSRS valstybinio banko lietuviškojo
padalinio likvidavimas. 1992 m. balandžio 29 d. Lietuva pir
moji iš Baltijos valstybių tapo TVF ir Tarptautinio rekonstruk
cijos ir plėtros banko (Pasaulio banko) nare [43, p. 349].
1992m. vasario 14 d. Lietuvos bankas atgavo Prancū
zijos banke saugotą prieškarinio Lietuvos banko auksą, o tų
pačių metų kovo 31d. buvo atgautas ir Anglijos banke saugo
tas Lietuvos banko auksas. 1992 m. birželio 30 d. atkurta Lie
tuvos banko narystė ir akcininko teisės Tarptautinių atsiskai

tymų banke (Bazelyje).
Nemažai pasiekta sukūrus nepriklausomą tarptautinių

atsiskaitymų ir mokėjimų sistemą, kuri pradėjo realiai funk
cionuoti Lietuvoje. Buvo nuolat priimami užsienio valstybių
konsultantai, kurių patirtį bandyta panaudoti praktiniame darbe
ir įstatymų kūrimo procese. Pirmaisiais nepriklausomybės
metais tarptautinius atsiskaitymus vykdė tik Lietuvos bankas,
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o nuo 1992m.- ir komerciniai bankai, turintys Lietuvos
banko generalines licencijas.
Labai aktuali to meto Lietuvos banko praktinių veiksmų
kryptis - tarptautinių ryšių užmezgimas. 1991 m. Lietuvos
bankas užmezgė korespondentinius ryšius su užsienio bankais
(metų pabaigoje su 32 užsienio bankais). Pirmoji Lietuvos
banko korespondentinė sąskaita buvo atidaryta 1991 m. vasa
rio mėn. Švedijos banke Svenska Handelsbanken, kuris prisi

dėjo padėdamas kelti banko tarptautinių ryšių specialistų kva
lifikaciją. Plėtodamas ryšius su užsienio šalimis Lietuvos ban
kas 1992 m. jau bendradarbiavo su 15 stambiausių užsienio
valstybių centriniais bankais. Banko darbuotojai vyko į sta
žuotes Švedijoje, Vengrijoje. Lietuvos banko vadovai buvo
oficialiai priimti pagal visus protokolinius reikalavimus tokių
šalių kaip Lenkijos, Anglijos, Vengrijos, Norvegijos, Švedijos,
Danijos centriniuose bankuose.
Šalia teigiamų Lietuvos banko veiklos ypatumų tenka
konstatuoti, kad daugelis Vakarų šalių tuo metu neturėjo to
kios bankų sistemos kaip Lietuva, kur centrinis bankas atliko
ir komercinio banko funkcijas. Argi Lietuvoje galėjo būti pa
neigta pasaulinė praktika ir atrastas šiuo požiūriu ypatingas
savo kelias?
Tuo tarpu, kaip minėta anksčiau, Lietuvos banko vado
vybė mąstė savaip: dabar gyvename pereinamuoju laikotarpiu,
dėl to apie komerciją kalbėti per anksti. Dar ir 1991 m, Lietu
vos bankas neplanavo atsisakyti komercinio banko funkcijų.
1991 m. gegužės 27 d. Lietuvos banko valdybos pirmininkas
V. Baldišis Lietuvos Respublikos AT sesijoje teigė, jog ^ie
tuvos bankas nuosekliai laikosi pagrindinės strategijos, siek
damas sukurti dviejų lygių bankų sistemą, tai yra centrinį
banką ir savarankišką komercinių batikų sistemą*' [32], tačiau
praktikoje tuo metu vis dar nieko nebuvo daroma, kad Lietu
vos bankas atsisakytų komercinio banko funkcijų.
Kaip rodo atlikti tyrimai, besiverčiantis komercine

veikla Lietuvos bankas negalėjo objektyviai vykdyti centrinio
banko funkcijų, nes jis tuo pačiu metu negalėjo būti nešališkas
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šalies komercinės bankininkystės plėtros stebėtojas. Mėgini
mas susieti komercinio ir centrinio banko funkcijas turėjo
anksčiau ar vėliau Lietuvos bankininkystę įstumti į aklavietę.

Tai galiausiai ir įvyko.
1992 m. sausio 29 d. Vyriausybė priėmė nutarimą
Nr. 60 „Dėl bankininkystės reformos Lietuvoje spartinimo",

kuriuo įpareigojo Lietuvos banką 1990 m. rudenį nacionali
zuotus bankus paversti komerciniais, nutraukiant minėtiems
bankams iki tol Lietuvos banko turėtą tiesioginį administracinį
poveikį. Taupomajam ir Žemės ūkio bankams šiuo nutarimu
taip pat buvo pasiūlyta nedelsiant tapti komerciniais. Prilygi
nus juos valstybinėms akcinėms bendrovėms, jų personalui
automatiškai buvo pasiūlyta gyventi iš pelno, kurį bankai su

gebės užsidirbti [45].
Minėtas nutarimas, beje, pasirodė (1992 m. sausio
29 d.), tik viena diena aplenkdamas PB misijos, dirbusios to
mis dienomis Lietuvoje, ekspertų išvadas. Vyriausybės ir Mi
sijos ekspertų požiūriai į bankų sistemos Lietuvoje reorganiza
vimą sutapo. Misijos ekspertų nuomonė tapo svariu argumentu
G. Vagnoriaus vyriausybei toliau reikalaujant nušalinti Lietu
vos banko vaidybą. Tačiau tik 1992 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos
bankas atsisakė komercinių funkcijų, kreditavimo operacijas
perdavęs įkurtam Lietuvos valstybiniam komerciniam bankui.
Kaip teigė naujai paskirtas Lietuvos banko valdybos
pirmininkas R. Visokavičius, „ir dabar esu tos nuomonės, kad
Lietuvos bankas nuo įsikūrimo pradžios turėjo sutelkti dėmesį
svarbiausioms centrinio banko funkcijoms, neturėjo imtis ko
mercinės veiklos. Vadinasi, kai buvo vykdoma sovietinių bankų
reorganizacija, turėjo atsirasti ir Lietuvos bankas ir stambūs
komerciniai bankai. Tada viskas būtų vykę daug sklandžiau ir
efektyviau. Dabar reikėjo dviejų metų, TVF, PB ir pagaliau
praktikos įtikinimo, kad būtų grįžta prie to, ką daugelis siūlė
dar 1990 m. Jeigu Lietuvos batikas būtų savo dėmesį sutelkęs
centrinio banko funkcijoms vykdyti - nesivadovautume
1993 m. pirmame ketvirtyje daugybe sovietinių instrukcijų, są-

skaitą planų, apskaitos formų. Turėtume svarbiausius normi
nius dokumentus, o gal ir litą"[46].
Nors Vyriausybės ir Lietuvos banko nesutarimai kartais
pasiekdavo itin aštrią konfrontaciją, pakenkė bankų ir pinigų
reformai bei atitolino lito įvedimą, tačiau, nepaisant visų
nesklandumų, per 1990-1992 m. Lietuvos bankas galutinai su
siformavo, iš esmės buvo sukurta šiuolaikinė jo struktūra, pra

dėjo normaliai funkcionuoti ir vykdyti centrinio banko funk
cijas. Buvo pertvarkyta ir automatizuota apskaita ir atskaito
mybė, tobulinamas atsiskaitymas. Pradėta kurti savarankiška
tarptautinių atsiskaitymų sistema, imta rengti užsienio valiutos
aukcionus, kuriuose valiutos pardavėjais galėjo būti Lietuvos
Respublikos bei užsienio juridiniai ir fiziniai asmenys, o va

liutos pirkėjais - tik Lietuvos Respublikos juridiniai ir fiziniai
asmenys.
Apibendrinant darytina išvada, kad aptariamu laikotar
piu Lietuvos bankas tapo šalies centriniu banku, nuosavybės
teise priklausantis Lietuvos valstybei ir tiesiogiai pavaldus
Seimui. Pagrindiniai Lietuvos banko uždaviniai buvo šie: pa

rengti ir įgyvendinti šalies ekonominę strategiją pinigų apy
vartos, kredito, atsiskaitymų ir valiutinių santykių srityje; re

guliuoti pinigų ir kredito apyvartą; vykdyti pinigų ir emisijos
politiką; nustatyti ir reguliuoti šalies piniginio vieneto kursą.
Lietuvos bankas pradėjo vykdyti šias pagrindines funkcijas ir
teises: leido į apyvartą Lietuvos pinigus; organizavo naciona
linės valiutos piniginių ženklų gaminimą, transportavimą ir
saugojimą; organizavo bankų vidaus ir užsienio atsiskaitymus;
davė leidimus steigti kredito įstaigas bei atšaukė juos Lietuvos
banko įstatymo numatytais atvejais; teikė ir ėmė paskolas;
konsultavo šalies Vyriausybę, teikė jai informaciją kredito bei

pinigų klausimais ir kt. [30; 47].
Taip Lietuvos banko įsitvirtinimo laikotarpis, prasidėjęs
1990 m., truko iki 1992 m. vidurio, kai buvo baigtas Lietuvos
banko ir bankų sistemos kūrimasis. Nuo 1992 m. rudens, Lie

tuvos bankui atsisakius komercinio banko funkcijų, prasidėjo
antrasis jo tapsmo centriniu banku laikotarpis.
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3.6. Lietuvos banko ir Vyriausybės konflikto
priežastys ir pasekmės
Išanalizavus to meto spaudą, literatūrą, šaltinius, galima

teigti, kad 1990 m. pabaigoje atsiradusi priešprieša tarp Lietu
vos banko ir Vyriausybės tęsėsi ir vėlesniais metais. 1991 m.
pradžioje šalies visuomenei kėlė nerimą susiklostę ir naujosios
Vyriausybės santykiai su Lietuvos banku kaip svarbiausia pi
nigų ir kredito reguliavimo, visų bankų valstybinės priežiūros

institucija. Esminė konflikto priežastis buvo ta, kad Vyriau
sybė negalėjo susitaikyti su Lietuvos banko vykdoma savaran
kiška politika, jo veiksmų nederinimu su vykdomąja valdžia.
Tuometinė Lietuvos banko vadovybė laikėsi priešingos nuo
monės, jog Vyriausybė viršija savo įgaliojimus spręsdama
Lietuvos banko kompetencijai priskirtus klausimus. Prieš
prieša tarp Vyriausybės ir Lietuvos banko vadovų truko per
visą aptariamą laikotarpį, kol pasikeitė minėtų institucijų va
dovai.
1991 m. sausio 13 d. Lietuvos Ministru Pirmininku pa
skiriamas G. Vagnorius. Deja, tolesnę bankų ir pinigų reformą
vėl stabdė prasidėję naujosios Vyriausybės nesutarimai su
Lietuvos banku, dažnai bendros kalbos esminiais klausimais
nesuradimas. Apie Lietuvos banko ir G. Vagnoriaus vadovau
jamos Vyriausybės nesutarimus ne vieną kartą buvo diskutuo
jama AT, vėliau Seimo posėdžiuose [48, p. 32].
Kaip buvo minėta, nacionalizuojami šakiniai komerci
niai bankai, matydami tokią Vyriausybės poziciją, savo ruožtu
ignoravo Lietuvos banko sprendimus ir vilkino perduoti savo
turtą naujajam šeimininkui - Lietuvos bankui. Iki 1991 m.

Sausio įvykių bei Vyriausybės pakeitimo tolesnių praktinių
žingsnių vykdant bankų reformą mažai buvo pažengta. Kaip ir
anksčiau, Lietuvoje esantys specializuoti bankai, tęsė savo
veiklą. Be to, Lietuvos bankui perėmus jų komercines funkci
jas praktiškai neliko savarankiškų komercinių bankų, pajėgių
vykdyti stambesnes kredito operacijas. Bankiniam kapitalui
buvo sunkinamas kelias eiti laisvos konkurencijos ir kapitalo
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rinkos kūrimo keliu. Tai taip pat prisidėjo prie Vyriausybės
kontrolės ir įtakos bankų ir kredito sistemai susilpnėjimo.

Tyrimai rodo, kad Vyriausybė ne tik palaikė papriešta
ravusio sujungimui Pramonės ir statybos banko kolektyvą, ku

ris priešinosi 1990 m. vykdomai dviejų bankų reorganizacijai
(Pramonės ir Socialinio), įtraukiant juos į Lietuvos banko

struktūrą, bet ir skyrė iš biudžeto lėšų šio kolektyvo įkurto AB
LHTMPEKS banko įstatiniam kapitalui formuoti. Konfliktas
tarp Lietuvos banko ir Vyriausybės kilo ir dėl Investicijų
banko įkūrimo. Stambiausio tuo metu komercinio - Lietuvos
banko interesai tarsi nesąmoningai vertė jį kurti užkardas ir
užsienio komerciniams bankams plėtotis. Ne be Lietuvos
banko vadovų priešingos pozicijos pereinamojo laikotarpio
pradžioje šalyje nebuvo įregistruotas nė vienas užsienio banko
filialas, nes, anot tuometinio Lietuvos banko valdybos nario
S. Uosio, išreiškusio tuometinę Lietuvos banko šiuo klausimu
poziciją, derėtų vengti „tokio pobūdžio integracijos, kuri gali
mus padaryti kitų globėjų samdomais darbininkais" [49].

Glaustai apibendrindami susiklosčiusią konfliktinę situ
aciją pasakysime, kad per visą aptariamą laikotarpį Vyriausy
bės ir Lietuvos banko nuomonės labiausiai skyrėsi dėl tarybi
nių bankų reorganizavimo ir dalies jų įtraukimo į Lietuvos
banko struktūrą, nacionalinių pinigų įvedimo, Lietuvos banko
vertimosi komercine veikla ir komercinių bankų priežiūros
klausimais. Vyriausybės manymu, Lietuvos bankas pernelyg
lėtai rengėsi įvesti nacionalinius pinigus - litus, o vykdydamas
komercinę veiklą konkuravo su komerciniais bankais.
Kita vertus, Lietuvos banko vadovai turėjo savo nuo
monę dėl nacionalinių pinigų įvedimo, komercinių bankų
veiklos priežiūros bei kitais bankų ir pinigų reformos klausi
mais. Lietuvos bankas visiškai pagrįstai kėlė pretenzijas Vy

riausybei dėl to, kad ji faktiškai atsisakė formuoti įstatymo
numatytą Lietuvos banko įstatinį kapitalą ir ypač dėl to, kad
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Vyriausybė ėmėsi vykdyti tik Lietuvos bankui priklausančias
funkcijas, kartu pažeisdama jo statute numatytas teises [47].
Nuomonės nesutiko tarp Vyriausybės, Lietuvos banko
vadovybės, mokslininkų teoretikų ir kitais klausiniais. Vyks

tant diskusijai apie būsimą pinigų reformą, kokiu santykiu jie
turėtų būti keičiami, V. Baldišis, S. Uosis gynė santykį 1:1.
Kita pusė- dalis bankų sektoriaus darbuotojų, ekonomistųįrodinėjo, kad toks keitimas neturi nei logikos, nei prasmės,

nes vien išlaidos pagaminti didžiulį kiekį naujos valiutos tu
rėjo būti nemažos. Vyriausybės ir Lietuvos banko nuomonė

ypač išsiskyrė dėl nacionalinių pinigų- bendrųjų talonų, kurie
Vyriausybės sprendimu buvo įvesti 1991 m. liepos 17 d. ir pa
naudoti iš dalies kaip prekių pardavimo ne Lietuvos gyvento
jams ribojimo priemonė [50]. Lietuvos banko vadovybė kate
goriškai protestavo prieš tokį sprendimą, nes buvo įsitikinusi,

kad šie talonai turi būti panaudoti tik kritiniu atveju kaip laiki
nieji Lietuvos pinigai [51, p. 12].
Vyriausybės netenkino tai, kad Lietuvos bankas per
nelyg lėtai rengėsi įvesti nacionalinius pinigus - litus, jo noras
verstis komercine veikla, tampant konkurentu besikuriantiems
komerciniams bankams, nenoras liberalizuoti rublių keitimą į
konvertuojamą valiutą. Kartu Vyriausybė nesutiko su Lietuvos

banko kaltinimais dėl vykdomos infliacinės politikos (Lietu
vos bankas laikėsi nuomonės, kad, net ir esant rubliams, kurių

emisiją vykdė TSRS bankai, infliacijos lygis Lietuvoje gali ir
turi būti gana nedidelis nepriklausomai nuo infliacijos lygio li
kusioje rublio zonoje) [52, p. 92].
Apskritai G. Vagnoriaus vadovaujama Vyriausybė Lie

tuvos bankui kėlė priekaištus, kad jis neįvykdė Vyriausybės
nutarimų organizuoti įmonių valiutines operacijas bei aukcio
nus, aptarnauti tarptautinę prekybą, steigti tarptautinius bankus
ar jų filialus, neatidarė laisvai valiutinių sąskaitų, blokavo už
sienio prekybos bei investicijų atsiskaitymus. Tuometinio

Pvz., Lietuvos investicijų banko įkūrimas ir įregistravimas
Ekonomikos ministerijoje suteikiant jam specifinės įmonės statusą.
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Lietuvos banko valdybos pirmininko V. Baldišiaus nuomone,
keliami kaltinimai neatitiko tikrovės, nes tai buvo tik dingsčių

ieškojimas siekiant pašalinti nepaklusnią ir savarankišką pi
nigų - bankų politiką, kurią įgyvendino Lietuvos banko vado

vybė. Apie tai jis kalbėjo Lietuvos Respublikos AT Valstybės
atkūrimo, Biudžeto, Ekonomikos komisijose ir 1991 m. gegu
žės 27 d. AT deputatams, pristatydamas Lietuvos banko val
dybos ataskaitą [32]. Esminės konflikto priežastys, pasak pra
nešėjo, buvo tos, kad Vyriausybė nenorėjo ar negalėjo susitai
kyti su Lietuvos banko savarankiškumu, jo nepavaldumu vyk

domajai valdžiai, kaip dešimtmečiais įvairių šalių pasaulinės
praktikos patvirtinta objektyvia būtinybe. Lietuvos banko va
dovybės nuomone, besikartojančiais nepagrįstais kaltinimais
buvo siekiama vieno — padaryti Lietuvos banką paklusnia ir
Vyriausybės tiesiogiai komanduojama struktūra.
Tuo pat metu Lietuvos banko vadovybė kėlė klausimą kokį norima šalyje turėti centrinį banką ir pinigų sistemąvalstybės ar Vyriausybės? Jos manymu, centrinio banko pa
valdumas Vyriausybei atveda į tokią ekonominę sistemą, kur
nėra stabilių pinigų ir normalių ekonominių santykių. Buvo
vadovaujamasi daugelio pasaulio šalių bankininkų bei finansų
ekspertų nuomone, kad centrinis bankas turi būti nepriklauso
mas nuo Vyriausybės, nuo jos vykdomos politikos ir turi vyk

dyti nepriklausomą pinigų bei kredito politiką. Į Vyriausybės
pastangas, pažeidžiant Lietuvos banko įstatymą, uždrausti jam
ūkio kreditavimo veiklą buvo žiūrima kaip į sudėtinę savaran
kiškos Lietuvos kredito sistemos griovimo plano dalį. Buvo
teigiama, - kas liktų iš Lietuvos banko, kol nėra savų pinigų,
jeigu būtų atimta galimybė reguliuoti kredito ūkius per savo
skyrius? Iš biudžeto finansuojamas departamentas?

Dėl kritikos komercinių bankų priežiūros atžvilgiu Lie
tuvos banko vadovybė teigė, kad ji prižiūrėjo ir kontroliavo
komercinius bankus remdamasi tarptautinės bankininkystės
praktika, Europos ekonominės bendrijos bankininkystės ko
miteto direktyvomis, kad ji labiau liberalizavo komercinių
bankų priežiūrą bei kontrolę nei tai buvo daroma Danijoje,
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Anglijoje ar Prancūzijoje, kurių bankų sistema ar valiutos sta
bilumas tuo metu nekėlė abejonių, kad Lietuvos bankas prižiū
rėjo komercinius bankus pagal to meto įstatymus. Tai paste

bėjo ir užsienio mokslininkai, tyrinėję bankininkystės raidą
Lietuvoje, kitose Baltijos bei VRE pokomunistinėse šalyse. Po
kurio laiko, kaip vėliau matysime, tai skaudžiai atsiliepė.
Lietuvos banko ir Vyriausybės konflikto viršūnė — va

liutos aukciono „Baltijos biržoje", kuriam Vyriausybė skyrė
nemažai užsienio valiutos, sustabdymas. Lietuvos Respublikos

Vyriausybė 1991 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 474 „Dėl
prekybos vertybiniais popieriais" pavedė valstybinei akcinei
įmonei „Baltijos birža" rengti laisvai konvertuojamos valiutos
pardavimo aukcionus įvairiems ūkio subjektams, motyvuo
dama kaip siekimą skatinti Lietuvos eksportą. Šiems tikslams
Vyriausybės 1991 m. gruodžio 19 d. potvarkiu Nr. 1029 buvo
skirta iš Lietuvos valstybės valiutos fondo 2 mln. JAV dolerių,
o 1992 m. sausio 22 d. potvarkiu Nr. 53p Ši suma sumažinta
iki 1,5 mln. JAV dolerių. Šis nutarimas teisiniu požiūriu ne
buvo teisėtas, nes pagal Lietuvos banko įstatymą ir statutą tik
Lietuvos bankas turėjo teisę nustatyti užsienio valiutos naudo
jimo tvarką ir duoti leidimus kredito įstaigoms vykdyti opera
cijas užsienio valiuta Lietuvoje ir užsienyje. Aukcioną su
stabdė Generalinė prokuratūra Lietuvos banko teikimu. Lietu
vos bankas ir Vyriausybė ta proga pasikeitė viešais pareiški
mais, ir G. Vagnorius pasiūlė AT atleisti Lietuvos banko val

dybos pirmininką V. Baldišį iš einamų pareigų.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1992 m. sausio 29 d.
nutarimo Nr. 60 „Dėl bankininkystės reformos Lietuvoje spar
tinimo" 1 p. įpareigojo Lietuvos banką iki 1992 m. vasario
15 d. užbaigti reorganizuoti Lietuvos Respublikos AT 1990 m.
spalio 2 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl

Lietuvos Respublikoje veikiančių TSRS bankų įstaigų nuosa
vybės" įgyvendinimo tvarkos" perduotus bankus, atskiriant
nuo Lietuvos banko komercinius skyrius, ir nedelsiant per
tvarkyti bankų sistemą bei atskirti nuo Lietuvos banko ko
mercinių skyrių veiklą. Pažymėtina, kad pastarasis reikalavi-

mas viršijo Vyriausybės įgaliojimus, nes minimame AT nuta
rime tokio įpareigojimo nebuvo. Be to, Vyriausybė nebuvo
įgaliota spręsti ir Lietuvos banko struktūros klausimų- tai
centrinio banko kompetencijos klausimas. Tačiau, antra vertus,

Vyriausybė negalėjo toleruoti Lietuvos banko vadovybės są
moningo vilkinimo atsisakyti komercinių funkcijų.
Negalima nepaminėti ir Lietuvos Respublikos Vyriau

sybės 1992 m. vasario 12 d. potvarkio Nr. 154p, kuriuo buvo
pavedama Finansų ministerijai kartu su Lietuvos Respublikos
generaline prokuratūra ir Lietuvos Respublikos kontrolės de
partamentu nedelsiant patikrinti Lietuvos banke laikomas
valstybės valiutines lėšas ir jų panaudojimo teisėtumą. Lietu
vos Respublikos Vyriausybė 1992 m. kovo 2 d. priėmė po
tvarkį Nr. 219p, kuriuo buvo sudaroma dar viena komisija
bankininkystės klausimams tirti. Potvarkio konstatuojamoje

dalyje buvo išdėstyti įtarimai dėl valiutinių lėšų nuslėpimo,
spekuliacijos kredito ištekliais ir kiti kaltinimai, kurie reiškė
nusikaltimų padarymą.

Matydama susiklosčiusią konfliktinę situaciją tarp Vy
riausybės ir Lietuvos banko, 1992 m. vasario 6 d. Lietuvos
Respublikos AT priėmė nutarimą „Del Lietuvos Respublikos
Aukščiausiosios Tarybos Deputatų komisijos bankininkystės
klausimams tirti" sudarymo:
„Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba nutaria:
1.Sudaryti Šią Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tary
bos deputatų komisiją bankininkystės klausimams tirti:
S. Kropas (pirmininkas), 5. Akanovičius, A. Degutis, K. Gla
veckas, J. Liaučius, S. Malkevičius, J. Pangonis, J. Prapiestis,
L. Simutis.
2.Pavesti komisijai ištirti Lietuvos Respublikos Vyriau
sybės ir Lietuvos banko iškeltus klausimus dėl įstatymo įgy
vendinimo vykdant bankininkystės ir finansų reformą.
3.Rekomenduoti komisijai pasitelkti užsienio valstybių
ekspertus.
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4. įpareigoti komisiją iki 1992 m. kovo 15 d. savo
išvadas pateikti Lietuvos Respublikos Aukščiausiajai Tarybai"

[53],
1992 m. kovo 24 d. AT išklausė Deputatų komisijos
pirmininko S. Kropo pranešimą apie Lietuvos banko ir Vy

riausybės konflikto bankininkystės raidos klausimais priežas
tis. Pranešėjas informavo, kad tyrimo metu Komisija apibend

rino turimą medžiagą bei premjero laiške AT keliamus kalti
nimus Lietuvos bankui ir tuo pagrindu suformulavo bei pa
teikė savo samprotavimus:
1.Lietuvos bankas riboja komercines operacijas, naujų
bankų steigimąsi. Nustatyti atvejai, kai atsisakyta registruoti

privačius bankus, kai stabdoma užsienio bankų ir jų skyrių
veikla. Šiuo klausimu reiškė pretenzijas ir Komercinių bankų
asociacija.
Buvo konstatuota, kad vyksta ilga komercinių bankų
registracija, kapitalo perregistravimas užima daug laiko, tačiau
faktų, kad Lietuvos bankas neteisėtai, per ilgai išlaikė regis
tracijos dokumentus. Komisija nesurado. Registracija yra
sudėtingas dalykas, nes nepriimtas komercinių bankų įstaty
mas. Manoma, kad ši problema bus išspręsta priėmus ko
mercinių bankų įstatymą.
2.Teigta, kad bankas nemoka mokesčių, neatlieka fi
nansinio kapitalo apskaitos ir nemoka palūkanų už valstybinio
kapitalo naudojimą, nemoka palūkanų už įmonių laikomas
lėšas Lietuvos banko atsiskaitomosiose sąskaitose.
Lietuvos bankas, kol bus suformuotas jo įstatinis kapi
talas, buvo atleistas nuo mokesčių mokėjimo. O dėl palūkanų
nemokėjimo už valstybinio kapitalo naudojimą, yra painiojami
banko ir įmonių įstatymai. Šiuo klausimu galima diskutuoti,
bet tai reikia aiškiai nustatyti įstatymais.
3.Dėl skirtingų palūkanų normų lygių sudaromos sąly
gos didelei spekuliacijai kredito ištekliais. Iš paties Lietuvos
banko atskirais atvejai buvo gaunama kredito išteklių už 7 ar
10 procentų metinių palūkanų, kuriuos paskolos gavėjai per-

skolindavo ir labai daug uždirbdavo.
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Pagal įstatymą palūkanų lygį reguliuoti turi teisę ir Vy
riausybė, tai ji neseniai- ir padare. Tačiau šiuo klausimu reikėtų

priimti aiškesnį išaiškinimą, kas turi reguliuoti palūkanų nor
mas: Lietuvos bankas ar Vyriausybė. Jei tai daro Vyriausybė,

turi būti glaudūs ir geri ryšiai tarp Lietuvos banko ir Finansų
ministerijos. Deja, tarp šių dviejų finansų institucijų taip pat
nėra reikiamo sutarimo pinigų politikos klausimais.
Komisija taip pat nenustatė, kad Lietuvos bankas su
teikė paskolas komerciniams bankams.
4.Dėl kaltinimo, kad Lietuvos bankas prarado 120 mln.
JAV dolerių, nes pagal AT nutarimą nebuvo laiku perimtas
Ekonominių ryšių su užsieniu banko Lietuvos skyrius.
Vyriausybė su Lietuvos banku turėjo perimti minėtą
banką kartu su aktyvais ir pasyvais. Estijoje ir Latvijoje esant
analogiškai situacijai tai buvo padaryta. Kaip dabar vertinti Šią
situaciją? Komisijos nuomone, Šiuo klausimu kaltos abi insti
tucijos.
5.Kiti pateikti Lietuvos bankui kaltinimai: neatskirtos
komercinio banko funkcijos, nepasiruošta įvesti litą, bankų re
forma apskritai nevyksta.

Dėl komercinio banko funkcijų atskyrimo Komisijos ir
užsienio ekspertų nuomonė yra vienoda. Lietuvos bankas ne
turi užsiimti komercine veikla, siūloma komercines funkcijas
atskirti nuo Lietuvos banko. Apie tai kalbama ir PB, ir TVF, ir
Prancūzijos banko išvadose. Tai turi būti padaryta nedelsiant,
priėmus komercinių bankų įstatymą [54, p. 82-83].
Diskusijose kalbėjęs Komisijos narys, AT Teisinės ko
misijos pirmininkas J. Prapiestis pabrėžė, kad esminis dalykas
Lietuvos banko ir Vyriausybės konflikte yra jų kompetencijos
atribojimo klausimas. Jis priminė, kad pagrindiniai Lietuvos
bankų veiklą reglamentuojantys įstatymai buvo: Lietuvos
banko įstatymas, priimtas 1990 m. vasario 13 d.; Lietuvos
banko statutas, patvirtintas Lietuvos Respublikos AT 1990 m.

rugsėjo 4 d. nutarimu „Dėl Lietuvos banko statuto ir pagrindi
nio kapitalo". Lietuvos banko įstatymo 3 str. nustatyta, kad
Lietuvos bankas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos AT.
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės potvarkiai ir nurodymai
pinigų apyvartos ir paskolų teikimo klausimais Lietuvos
bankui privalomi tiek, kiek numatyta šitame ir kituose įstaty
muose. Tuo tarpu Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo
15 str. 5 p. nustatyta, kad Vyriausybė pagal savo kompetenciją

priima sprendimus valstybės politikai pinigų apyvartos ir pas
kolų teikimo srityse įgyvendinti. Kadangi Vyriausybė priėmė
nemažai aktų bankininkystės, kredito, valiutos operacijų ir ki

tais klausimais, kurie tiesiogiai įėjo ir į Lietuvos banko funk
cijas, iškilo jų teisėtumo klausimas [54, p. 87],
Komisijos narys J. LiauČius teigė: ,Man atrodo, visiškai
nereikia tokio pobūdžio konkurencijos, nes Čia ne ekonomika,
čia yra politika. Mes esame ne už valstybės institucijos — Lie
tuvos banko diskreditavimą^ o už jo autoriteto kėlimą tiek
Lietuvoje, tiek tarptautiniu mastu" [54, p. 94]. Panašiai kal
bėjo ir komisijos narys J. Pangonis: „Mes čia susiduriame ne
su kokiais piktnaudžiavimais, bet, mano nuomone, su valdžios
nepasidalijimu" [54, p. 100].
Nepriėjus prie bendros nuomonės svarstomu klausimu,
AT numatė papildomai sudaryti ekspertų komisiją šiai prob
lemai toliau tirti. 1992 m. kovo 26 d. posėdyje AT priėmė nu
tarimą „Dėl ekspertų grupės bankininkystės klausimais suda
rymo". „Už" balsavo 55, „prieš" 8, susilaikė 10 deputatų [55,
p. 149]. Diskusijos šiuo klausimu AT 1992 m. kovo 28 d. bai
gėsi kompromisinio sprendimo priėmimu - iš septynių žinybų
kompetentingų specialistų sudaryti ekspertų grupę Lietuvos
banko veiklai tirti: į ją pakviesti Generalinės prokuratūros,
Valstybės kontrolės departamento, Finansų ministerijos, Teisi
nės ekspertizės instituto ir kt. žinybų darbuotojus. Premjeras

ekspertų grupei pateikė papildomą 20 klausimų sąrašą.
1992 m. balandžio 14 d. posėdyje AT išklausė komisijos
pirmininko S. Kropo pranešimą apie Ekspertų komisijos at
liktą tyrimą pagal premjero suformuluotus klausimus, tarp jų ir
apie 1 mln. dolerių dingimą, kurie buvo skirti litams spaus
dinti, ir pradėjo svarstyti nutarimo „Dėl komisijos bankinin
kystės ir finansų reformos klausimais išvadų" projektą. Depu-

tatams buvo išdalytos ekspertų gnipės bankininkystės klausi
mams tirti išvados. Deputatas V. Terleckas 1992 m. balandžio
16 d. AT posėdyje savo ruožtu teigė, kad besitęsiantis Vyriau
sybės konfliktas su Lietuvos banku ir Vyriausybės priimami
nekompetentingi, nelogiški sprendimai dezorganizavo bankų
sistemą [56, p. 297].
Pasibaigus šalies bankininkystės problemų svarstymams
Lietuvos Respublikos AT konfliktinė situacija tarp Lietuvos
banko ir Vyriausybės toliau tęsėsi. Abi konfliktuojančios šalys
ieškojo naujų argumentų savo tiesai pagrįsti. 1992 m. gegu
žės mėn. Finansų ministerija (ministrė E. Kunevičienė) ir Vy
riausybė (pirmininkas G. Vagnorius) pateikė prokuratūrai ir
kontrolės organams medžiagą apie Lietuvos banko finansinius

pažeidimus ir pasiūlė AT sudaryti naują komisiją bankinin
kystės reikalams tirti, nors tokią komisiją, kaip minėta, AT jau
buvo sudariusi 1992 m. vasario 6 d. Savo ruožtu Lietuvos
banko valdybos pirmininkas V. BaldiŠis 1992 m. rugpjūčio
4 d. AT toliau kaltindamas Vyriausybę, teigė: „Lietuvos ban
kas vadovavosi ta principine ir strategine nuostata, kad norė
dami sukurti normalią ekonominę sistemą mes turime sukurti
ir tą jai adekvačią pinigų ir bankų sistemą, kuri iš esmės skir
tųsi nuo sovietmečio laikais buvusios bankų sistemos, kai ban
kas buvo vyriausybės ir biudžeto finansavimo tarnaitė" [54],
Apskritai nuo 1992 m. pradžios iki rugsėjo mėn. Lietu
vos bankas priiminėjo vien tikrintojus. Kaip minėta anksčiau,
jo veiklą tikrino ir tyrė Lietuvos Respublikos AT sudaryta
bankininkystės komisija, ekspertų grupė, taip pat Finansų mi
nisterijos, Valstybės kontrolės departamento kontrolieriai

(10 pastarosios žinybos kontrolierių tikrino Lietuvos banką
4 mėnesius ir surašė 80 puslapių tikrinimo aktą). Savaime su
prantama, jog tai negalėjo neatsiliepti Lietuvos banko veiklai.
Šios problemos sprendimo išeitis tebuvo viena - turėjo pasi
keisti minėtų institucijų vadovai. Tai netrukus ir įvyko.
Nuolatinė Lietuvos banko valdybos ir jos pirmininko
kaita, nuolatiniai konfliktai tarp Lietuvos banko ir Vyriausybės
turėjo neigiamos įtakos to meto šalies bankininkystės raidai,
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nesuteikė stabilumo valstybei, jos ūkiui, silpnino centrinio
banko nepriklausomybę bei jo veiklos veiksmingumą.

3.7. Sudėtingos šalies bankininkystės plėtros sąlygos
Buvusios pokomunistinės šalys, išgyvenusios pereina

mąjį laikotarpį ir didelius ekonomikos pokyčius, susidūrė ir su
bankų sektoriaus pertvarkos sunkumais. VRE Šalių patirtis
rodė, kaip svarbu pradiniu perėjimo iš komandinės ekonomi

kos į rinkos ekonomiką laikotarpiu sėkmingai reformuoti fi
nansų ir bankų sektorius, nes bankų veikla buvo priklausoma
tiek nuo bendros šalies ekonomikos būklės, tiek ir nuo
konkretaus laikotarpio politinės situacijos. Bankai, turėdami

tiesiogiai skatinti ekonomikos plėtrą (skolindami), privalėjo
patys prisitaikyti prie nepalankių ekonomikos sąlygų- tarp
bankų vykusios konkurencijos ir didelės ekonominės rizikos.

Sugriuvus Tarybų Sąjungai, iš pradžių silpna buvo sie
nų, muitinių ir mokesčių surinkimo kontrolė. Tūkstančiai
žmonių metėsi į tarptautinį prekybos verslą. Tokios sąlygos,
aišku, buvo „rojus" ir daugumai Lietuvos pradedančiųjų verslo
atstovų. Gauti gana didelius pelnus tokiomis sąlygomis buvo
nesudėtinga. Nesunku buvo ir mokėti didelius procentus kre
ditoriams - bankams ar indėlininkams. Nemažai ūkio subjektų
manė, kad laisvė versle tęsis ilgai, tačiau tokia padėtis greitai

pasikeitė, dalis rinkos dalyvių pakliuvo į pasiskolintų pinigų
palūkanų žabangas. Tuo metu aktyvėjo ir nusikalstamos
struktūros, reketuodamos „naujuosius turtuolius". It muilo
burbulai pradėjo sproginėti kredito bendrovės, siūliusios vi
siems gyventi iš palūkanų. Mafija, korupcija tapo kasdien
vartojamais žodžiais tarp savęs bendraujant paprastiems žmo
nėms ir atitinkamoms valstybinėms institucijoms bei žiny
boms.

Aptariamo laikotarpio pinigų politikos kaita turėjo
tiesioginės įtakos ir komercinių bankų raidai. Kaip minėta,

Lietuvos ūkis, pereinamojo laikotarpio pradžioje patyrė didelį

nuosmukį. Svyravo nacionalinės valiutos kursas. Staigus

infliacijos šuolis išbalansavo ir taip sunkiai rinkos sąlygomis
pradedančių dirbti įmonių finansinę būklę. 1992 m. 17 proc.
šalies įmonių buvo nuostolingos. Per metus jų nuostoliai padi

dėjo 17 kartų [57, p. 7].
To meto Lietuvos ūkyje bankams buvo nelengva nusta
tyti savo klientų kokybę. Daugelis bankų skolininkų buvo ką
tik įsteigtos bendrovės, pradėjusios savarankišką verslą. Dėl
menkos patirties, sunkiai prognozuojamos situacijos, nemažos
verslo rizikos santykiuose su partneriais iš NVS verslininkai
dažnai patirdavo nuostolių. Tai didino bankų blogų paskolų
portfelį. Išanalizavus to meto blogų paskolų atsiradimo prie
žastis, deja, tenka pripažinti, kad persiorientavimo į rinkos
ekonomiką sąlygomis bankams buvo nelengva spręsti iškilusią
dilemą: ar skolinti, gauti dideles palūkanas ir su tam tikra rizi
ka atgauti paskolą, ar nerizikuoti ir apriboti verslo kredita
vimą.
1992 m. spalio 6 d. buvo priimtas Hipotekos įstaty
mas [58], bet jis praktiškai neveikė, nes nebuvo sukurta
hipotekinių

institucijų.

Hipoteka

negalėjo

normaliai

funkcionuoti be teisinės infrastruktūros, t. y. be aiškių nekil
nojamojo turto nuosavybės įteisinimo ir su nuosavybe susiju
sių ankstesnių įsipareigojimų įvykdymo taisyklių bei tinkamai
funkcionuojančio žemės registro. Tuo metu dar nebuvo priimti
ir negaliojo poįstatyminiai aktai, kurie realiai galėtų apginti
hipotekinių kreditorių teises. Tai vėliau, kaip matysime, skau
džiai atsiliepė bankrutuojančių bankų veiklai.

Paskolų teikimas pereinamojo laikotarpio pradžioje ūkio
subjektams buvo gana rizikinga bankų veiklos sritis. Šalies
verslo atstovams, po nepriklausomybės atkūrimo žengiantiems
pirmuosius žingsnius, paskolų rizika buvo daug didesnė nei iš
sivysčiusiose rinkos ekonomikos šalyse, kurių bankai vykdė
gerokai atsargesnę paskolų teikimo politiką. Vadinamojo lau
kinio kapitalizmo metais, kai dar buvo formali sienų kontrolė,
kai Lietuva buvo „tarpinė stotis" tarp Rytų ir Vakarų valsty
bių, klestėjo didelio masto "spekuliacinės operacijos metalais,
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kuru bei maisto produktais. Tuo metu kai kurioms prekėms
buvo taikomos valstybinės kainos, ypač NVS šalyse. Tai su

teikė galimybę verslininkams, turintiems reikiamų ryšių, pirkti
prekes valstybinėmis kainomis, o parduoti rinkos kainomis.

Tokia padėtis leido skolintis pinigus už dideles palūkanas ir
laiku grąžinti bankams paskolas bei palūkanas, o bankams
dažnai teikti blankinius kreditus. Komercinių bankų paskolų ir

indėlių dinamiką 1990-1992 m. rodo 3 lentelėje pateikti duo
menys

3 lentelė
Komercinių bankų paskolos ir indėliai 1990-1992 m. laiko
tarpio pabaigoje (mln. rublių, 1992 - mln. talonų)

Metai

Paskolos
valst.
įm.

1990
1991
1992

135
249
46

Paskolos
AB

Paskolos
fiz. asm.

27

43
804
10

Valstyb.
lėSos

33

Valst.
ir VA
įmon.
lėšos
35
734
208

AB
lėšos

Fizin.
asm.
santaup.
20
572

119

56

Šaltinis: [57, p. 54]
1993 m. rugpjūčio viduryje Lietuvos bankas ir Vyriau
sybė buvo priėmę nutarimą, kuriuo nustatė didžiausią metinių
paskolų palūkanų normą - 60 proc. Savaime suprantama, jog
tai sukėlė komercinių bankų vadovų nepasitenkinimą. 60 proc.
riba buvo nustatyta siekiant, kad palūkanų normos atitiktų

infliacijos lygį. Bankai tuo metu už indėlius mokėjo vidutiniš
kai 53 proc., o už išduotas paskolas gaudavo 107-130 proc.
metinių palūkanų, todėl komercinių bankų nepasitenkinimas
buvo visiškai suprantamas.

Bankai, vykdydami savo paskolų teikimo politiką, siekė
teikti paskolas aukšto rentabilumo investiciniams projektams
finansuoti. Vienas iš patikimiausių užstatų paskolai gauti buvo
laikomas nekilnojamasis turtas (50 proc. turto vertės). Paskola

klientui galėjo būti išduota ir pateikus gerai dirbusių bendro
vių, organizacijų, įmonių garantinius raštus (bendrovių, orga

nizacijų, įmonių įsipareigojimai sumokėti bankui paskolos ga
vėjo skolas tuo atveju, jei paskolos gavėjas savo įsipareigo

jimų bankui neįvykdytų).
1993 m. baigėsi masinis, daugiausia nelegalus metalų ir
naftos verslas. Nors dėl ūkio nuosmukio daugelio įmonių
finansinė būklė blogėjo, tačiau palūkanos už bankų paskolas,

indėlius, taip pat bankų marža išliko labai didelės. Pablogėjus
prekybos su Rusija sąlygoms, pinigų skolinimo kaina, užuot
sumažėjusi, padidėjo iki 7-10 proc. per mėnesį. Kodėl rinkos

dalyviai sutiko mokėti vis didesnes palūkanas už paskolas ir
sąmoningai stūmė save į bankrotą? Keliama prielaida, jog
daugelis dar manė, kad nuostoliai yra atsitiktiniai, laikini, o ne
dėsningi. Be to, neretai dėl didelių palūkanų banko paskolomis
naudojosi arba bankrutuojantys, arba nesąžiningi ūkio subjek
tai. Bankrotams ėmus ryškėti, jie suvokė, kad jau nėra taip
svarbu, ar negrąžintų skolų turėsi mažiau ar daugiau, prasidėjo
dar turimų pinigų slėpimas, persiuntimas į Vakarų valstybes.
Jie „pavogę" gyvenimą iŠ kitų, ėmė rūpintis savo rydiena.
Nagrinėjamu laikotarpiu atsirado ir verslą kontroliuo
janti sistema - muitinės, licencijos ir pan. Kūrėsi vis naujos
kontrolės žinybos, kurios neretai ūkio subjektą visiškai arba iš
dalies nustumdavo už įstatymo ribų. Sunkią verslo atstovų pa
dėtį dar labiau pablogino valdžios vykdoma verslo politika,

kuri pirmiausia pasižymėjo dideliu įstatyminių, juos papildan
čių aktų, dažnai vienas kitam prieštaraujančių, skaičiumi.
Buvo galima numatyti, kad, Šalies viduje ir už jos ribų
sugriežtinus verslo sąlygas, bet nepertvarkius įmonių veiklos,
nuostolių artimiausiu metu nebus galima išvengti.
Aktualus to meto bankininkystės klausimas buvo
kvalifikuotų darbuotojų rengimo problema. Tačiau dėl Lietu
vos banko valdybos neveiklumo vien per 1993 metus Lietuvos
valstybė prarado nemažas ir neatidėliotinai reikalingas EB ir
Anglijos „Know-how" fondų lėšas, siūlytas paskirti Lietuvos
bankininkystei modernizuoti, bankų darbuotojams perkvalifi-
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kuoti. Pagal TVF vykdomųjų organų rekomendacijas banki

ninkystei modernizuoti taip pat buvo numatyta valiutinių lėšų:
kompiuterinei ir programinei įrangai, personalo mokymo ir
perkvalifikavimo programoms, taip pat ekspertų konsultaci
joms apmokėti. Tačiau dėl to, kad Lietuvos bankas laiku ne
priėmė sprendimų, kaip veiksmingiau šias lėšas panaudoti,
laiku nepareiškė noro pasinaudoti daugiausia neatlygintinai
siūloma parama, nurodytos galimybės nebuvo išnaudotos [23].
Apie tai, kad bankams nuolat trūko kvalifikuotų darbuo
tojų, teigė ir Lietuvos banko valdybos pirmininkas R. Viso
kavičius: ^rofesionalių bankininkų trūksta. Iki šiol (1993 m. —
L. Š.) Universitetas jų nerengė. Todėl mokyti bankininkystės
tenka įvairių ekonominių specialybių absolventus. Pagal
galimybes mes juos siunčiame mokytis į Vakarų šalių bankus
bei perteikiame sukauptą pasaulio bankų patirti mokome
atlikti tarptautines banko operacijas" [46].
Pirmiausia reikėtų aptarti, ką galima vadinti bankinin
kais. Ar, kaip rašoma žodynuose, bankų savininkus, stambius
bankų akcininkus, ar visus akcininkus, o gal bankų valdybų,
tarybų narius, banko tarnautojus, kurie dažnai ir akcijų neturi?
Bet vargu ar galima bankininkais vadinti tūkstančius komerci
nių bankų akcininkų, kuriems nerūpi bankų veiklos problemos,
o tik dividendai. Kitas dalykas, jeigu bankininkais vadinsime
bankų tarybų, valdybų narius, bankuose dirbančius finansųkredito specialistus, nuo kurių išmonės, iniciatyvos, kasdienio
darbo priklauso banko sėkmė, akcininkų gerovė.
Po nepriklausomybės atkūrimo naujų komercinių bankų
darbuotojų išsilavinimas buvo sovietinis, o komercinės banki
ninkystės patirties jie iš viso jokios neturėjo. Tačiau daugelis
banko darbuotojų laikė save „finansiniais genijais", ypač jei
kuriam tai laikui buvo išvažiavę studijuoti į Vakarų valstybes.
Pradiniu pereinamuoju laikotarpiu tik Vilniaus universitetas
ruošė aukštos kvalifikacijos finansų-kredito specialistus,

buhalterius, įvairių specialybių ekonomistus, kurie, atėję į ko
mercinį banką, vis dėlto dar daug ko turėjo mokytis, nes ir

dėstytojams, ir studentams dar sunkiai sekėsi įvaldyti prakti
nius komercinių bankų veiklos principus.

Nagrinėjamo laikotarpio pabaigoje ėmė ryškėti
šiuolaikinių bankų tarnautojų sluoksnio kontūrai. Čia galima

buvo išskirti tokį būdingą reiškinį, kaip šios tarnybos priorite
tai. Patekti į prestižinę vietą bankuose neretai padėdavo reko
mendacijos ir giminystės ryšiai. Vėlesni šaltiniai rodo neženk
lią tarnybos prioritetų kaitą, kurią, atsiradus daugiau komerci

nio profilio įstaigų bei tobulėjant būsimųjų darbuotojų kvalifi
kacijai, sąlygojo didesnė pasirinkimų galimybė. Profesinių
orientacijų požiūriu bankų darbuotojai liko arba buvo priversti
likti labai konservatyvūs. Specialiai netyrinėjus šio reiškinio
priežasčių, galima kelti tik hipotetinę prielaidą, kad bankų
darbuotojų tarnybinių prioritetų ribotumui darė įtakos bendra
prasidėjusi šalyje nedarbo situacija.

3.8. Valstybiniai specializuoti komerciniai bankai
Kaip buvo minėta, aptariamuoju laikotarpiu, be Lietu
vos banko, šalyje, pagal 1990 m. spalio 2 d. įstatymą, buvo
reorganizuoti ir pradėjo veikti bankai, kurie pagal veiklos po

būdį ir funkcijas taip pat priklausė valstybei: LTB, LŽŪB.
1992 m. LTB pagrindinį kapitalą sudarė 1 mlrd. piniginių vie
netų - talonų, o LŽŪB - 2 mlrd. piniginių vienetų talonų. Šie

du valstybiniai bankai, kurie pagal veiklos pobūdį priklausė
valstybei, pagal savo aktyvus buvo patys didžiausi Lietuvoje,

jie turėjo platų filialų tinklą. Tačiau praktiškai šių valstybinių
bankų funkcijos nelabai skyrėsi nuo privačių komercinių
bankų funkcijų.
Nagrinėjamuoju laikotarpiu svarbiausias uždavinys
buvo priimti naujus minėtų bankų statutus. Kartu glaustai ap

žvelkime pagrindines jų veiklos funkcijas bei teikiamas pa
slaugas.

LTB (iš pradžių valdybos pirmininkas J. Jakutis, vė
liau - V. Bubnys) ir po nepriklausomybės atkūrimo teikė įvai-
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rias bankines paslaugas daugumai Lietuvos gyventojų, tvarkė
apie 3 mln. gyventojų indėlių ir 7 tūkst. fizinių ir juridinių as
menų sąskaitų. Banke gyventojų laikomų indėlių sandarą rodo
4 lentelėje pateikti duomenys.

4 lentelė
Gyventojų indėlių sandara LTB 1987-1991 m.

Metai
1987
1988
1989
1990
1991

Indėliai, %
iki pareikalavimo

terminuotieji

kiti

65,0
65,0
67,2
70,1
75,2

34,8
34,5
32,5
28,6
23,5

0,2
0,5
0,3
0,3
0,3

Šaltinis: [59, p. 9].

Bei nepriklausomybės atkūrimo vidutinis indėlio dydis
buvo 2352 rb, o santaupų suma vienam Lietuvos gyventojui 1656 rb. Tai patys aukščiausi rodikliai tarp buvusių TSRS res

publikų TSRS darbo santaupų ir gyventojų kreditavimo bankų.
1991 m. balandžio-gruodžio mėn. LTB gyventojams atidarė
2,35 mln. investicinių sąskaitų.

LTB skyriai veikė didžiuosiuose Šalies ir rajonų mies
tuose. Bankas taip pat išmokėjo pensijas, supirkdavo ir
parduodavo valiutą, teikė paskolas, priimdavo saugoti mate
rialines vertybes, vertybinius popierius ir kt. Be to, LTB kon
sultavo įvairių sąskaitų atidarymo, dokumentų forminimo ir
atsiskaitymų klausimais, atidarydavo eksporto ir importo akre
dityvus, tvarkė tiesioginius tarptautinius atsiskaitymus, per
vesdavo indėlius ar grynuosius pinigus į daugelio pasaulio

valstybių arba kitus Lietuvos miestus, sudarė draudimo sutar
tis, pirko ir pardavė vertybinius popierius, rengė jų emisiją,
konsultavo įvairiais teikiamų finansinių paslaugų klausimais.
Taigi šis bankas, surinkdamas gyventojų santaupas ir įvesda-
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mas jas į kapitalo rinką, padėjo kaupti ir centralizuoti piniginį
kapitalą. Laipsniškai bankas turėjo virsti universaliu banku.
1991 m. sausio 1 d. LTB sistemoje dirbo 3147 darbuotojai, iš

jų 47,4 proc. buvo baigę aukštąsias ir specialiąsias vidurines
mokyklas.

1991 m. birželio 18 d. Lietuvos banko valdybos pir
mininko pavaduotojas V. Bubnys AT pristatė LTB statuto pro
jektą [60, p. 423], V.Bubnys pabrėžė, kad rengiant LTB
statuto projektą, buvo remtasi: Lietuvos Respublikos įstaty
mais; tarpukario Lietuvoje buvusių taupomųjų valstybės kasų,

Lenkijos Respublikos bankininkystės bei Latvijos ir Estijos
respublikų priimtais įstatymais, reglamentuojančiais bankų
veiklą. Statuto projektas buvo suderintas su Lietuvos banko,
Finansų ir Teisingumo ministerijų rekomendacijomis, taip pat
atsižvelgta į AT Juridinio skyriaus pastabas. Statute
atsispindėjo valdymo struktūra, atitinkanti valstybinio banko
statusą. Šio statuto skiriamasis bruožas, palyginti su kitų
bankų statutais, - tai indėlininkų (fizinių asmenų) ir banko
santykių platesnis aprašymas ir reglamentavimas. Banko
statutą sudarė 6 skyriai, kurie atspindėjo dvi pagrindines banko
veiklos kryptis - kredito išteklių sukaupimą ir veiksmingesnį
jų panaudojimą. Deputatai, išklaus^ Ekonomikos komisijos
pirmininko K. Antanavičiaus pritarimą, nutarė pavesti Lietu
vos Respublikos AT Prezidiumui patvirtinti LTB statutą („už"
balsavo 51 deputatas, prieš ir susilaikiusiųjų nebuvo) [60,
p. 425]. ^ _
LZŪB (valdybos pirmininkas P. Vilūnas) specializavosi
teikti paskolas žemės ūkiui plėtoti, melioracijos darbams ir
pan. Bankas, be panašių kaip LTB atliekamų funkcijų, taip pat
atliko: faktoringo operacijas; teikė ūkininkams ilgalaikes pas
kolas žaliavoms bei įrangai įsigyti, trumpalaikes - žemės ūkio
produkcijos apdirbimo įmonėms. 1991 m. pradžioje Šalyje
funkcionavo 47 šio banko filialai, esantys visuose rajonuose ir
respublikinio pavaldumo miestuose. Juose dirbo 1580 dar
buotojų, kurie aptarnavo apie 7 tūkst. klientų. Į aptarnaujamo
ūkio kompleksą bei negrąžintus kainų skirtumus buvo inves-
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tuota 5 mlrd. rb kredito išteklių, arba 62 proc. visų banko pas

kolų šalies žemės ūkiui [60, p. 420].
1991 m. birželio 18 d. AT buvo pristatomas Lietuvos

Respublikos žemės ūkio banko statuto projektas. Banko valdy
bos pirmininkas P. Vilūnas, pristatydamas projektą, nurodė,
kad pagal 1990 m. spalio 2 d. Lietuvos Respublikos AT nu
tarimą bankui buvo pavesta, suderinus su Lietuvos banku,
parengti ir pateikti AT tvirtinti šio banko statuto projektą.
Pateikiamo LŽŪB statuto ir nutarimo projektai buvo de
rinami su Žemės ūkio, Ekonomikos, Finansų, Teisingumo mi
nisterijomis ir Lietuvos banku. Žemės ūkio ministerija pastabų
neturėjo. Visiškai buvo atsižvelgta į Lietuvos banko, taip pat
Teisingumo ministerijos pastabas ir iš dalies - į Ekonomikos ir

Finansų ministerijos pastabas. AT priėmė nutarimą buvusį
Agropramoninį banką reorganizuoti ne į akcinį, o į valstybinį
žemės ūkio banką. Buvo manoma, kad pereinamuoju laikotar
piu nėra kitos alternatyvos kaip Žemės ūkio bankui palikti
valstybinio banko statusą. AT, susipažinusi su banko statuto
projektu, nutarė pavesti Lietuvos Respublikos AT Prezidiumui

patvirtinti LŽŪB statutą. Už šį protokolinį nutarimą balsavo
61 deputatas (prieš ir susilaikiusiųjų nebuvo) [60. p. 422],
Lietuvos Respublikos AT Prezidiumas užtęsė 1991 m.
birželio mėn. AT priimtų Žemės ūkio ir Taupomojo bankų sta
tutų tvirtinimą, tai trukdė užtikrinti reikiamą darbo ritmą
šiuose bankuose. Matyt, tai paskatino Vyriausybę prašyti AT
(vicepremjero V. Pakalniškio 1991 m. spalio 23 d., raštas
Nr. 9-14731) leisti minėtų bankų statutus patvirtinti jai pačiai.
Šį prašymą vicepremjeras motyvavo siekimu paspartinti mi
nėtų bankų reorganizavimą. Tačiau Lietuvos banko vadovybės
nuomone, tikrasis šio prašymo tikslas - perimti vadovavimą
šiems stambiems ir kraštui reikalingiems bankams, t. y. su
telkti Vyriausybės rankose ekonominę galią [61]. Savaime su
prantama, kad prieš šią Vyriausybės iniciatyvą pasisakė ir
tuometinė Lietuvos banko valdyba, ir jos „įtakoje" buvusi AT
Biudžeto komisija.

Tačiau Lietuvos Respublikos Vyriausybė neatsisakė
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savo tikslų. Vyriausybės 1991 m. spalio 12 d. nutarimu
Nr. 147 „Dėl Lietuvos investicijų banko steigimo" buvo

įsteigtas Lietuvos investicijų bankas, kuris 1991 m. lapkričio
4 d. buvo įregistruotas Ekonomikos ministerijoje kaip valsty
binė įmonė. Be to, anksčiau minėtu nutarimu šis bankas buvo
įtrauktas į specifinės paskirties valstybinių įmonių sąrašą ir
jam buvo suteiktas specifinės įmonės statusas. Nors pagal
Lietuvos banko įstatymą kiekvienas naujai steigiamas bankas

turėjo gauti Lietuvos banko licenciją, tačiau Vyriausybė tai ig
noravo ir steigiamą banką įregistravo Ekonomikos ministeri

joje. Tuo pat metu Vyriausybė priėmė dar vieną nutarimą „Dėl
užsienio įmonių ir bankų atstovybių registravimo Lietuvos

Respublikoje" [62].
1992 m. gruodžio 31d. Lietuvos Respublikos Vyriau
sybė patvirtino Lietuvos valstybinio komercinio banko laiki
nąjį statutą ir kartu nurodė Lietuvos banko komercinės dalies
pagrindu įsteigti Lietuvos valstybinį komercinį banką, esant
pagrindiniam kapitalui 2 mlrd. piniginių vienetų— talonų ir
atsargos kapitalui - 300 mln. piniginių vienetų - talonų. Banko
steigėju tapo Lietuvos Respublikos Vyriausybė, o akcinin
kais - Lietuvos Respublikos juridiniai ir fiziniai asmenys.

Valstybei priklausančio pagrindinio kapitalo dalis sudarė
51 proc.
Atskiras klausimas - TSRS Ekonominių ryšių su užsie
niu banko Lietuvos skyriaus likimas. Nepaisydama Vyriausy
bės reikalavimų. Generalinė prokuratūra nesiėmė priemonių,
jog iš likviduojamo Ekonominių ryšių su užsieniu banko Lie
tuvos skyriaus nebūtų neleistinu būdu išdalijami valiutinių lėšų
likučiai. 1992 m. balandžio 2 d. Vyriausybė priėmė nutarimą
„Dėl gyventojų valiutinių indėlių apsaugos", kuriuo buvo ga
rantuojamas išmokėjimas indėlių, gyventojų laikytų užsienio
valiuta bankrutavusiame buvusio TSRS Ekonominių ryšių su
užsieniu banko Lietuvos skyriuje. Vyriausybė išmokėjimą ga
rantavo Lietuvos Respublikos valiutos fondu. Tačiau šio fondo
sudarymo įstatymas nenumatė valiutos naudojimo indėliams
išmokėti, todėl garantuoti buvo galima arba atitinkamai

217

pakeitus tą įstatymą arba gavus AT pritarimą. Minėtiems in
dėlininkams išmokėti buvo reikalinga apie 7-8 mln. JAV

dolerių, tačiau žinant nedidelį valstybės Valiutos fondą,
išmokėjimų suma buvo gana didelė.
1992 m. sausio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė

priėmėjau minėtą nutarimą „Dėl bankininkystės reformos Lie
tuvoje spartinimo" [63, p. 620]. Šio nutarimo 3 punkte buvo

numatyta LTB ir LŽŪB iš valstybinių reorganizuoti į valsty
binius akcinius.

3.9. Komerciniai bankai ekstensyvios plėtros

ir veiklos laikotarpiu
Kaip rodo atlikta analizė, pradėjus intensyviai formuotis
rinkos ekonomikai Lietuvoje, naujai iškilo ir komercinių
bankų klausimas: daug ar mažai Lietuvai reikia komercinių
bankų? Koks apskritai reikalingas nedidelei šaliai komercinių

bankų skaičius? Kokie turėtų būti jų santykiai su Lietuvos
banku, dar tebevykdančio ir komercinio banko funkcijas? Teo
riškai svarstant minėtus klausimus, turėta omeny pirmiausia
tai, kad tarpukario Lietuvoje buvo tik 6 komerciniai bankai,

kurie šalies ūkio poreikius visiškai patenkino. Tikslinga pri
minti, kad 1992 m. pradžioje Švedijoje buvo 6, Suomijoje — 7,
Pietų Korėjoje - 7 komerciniai bankai. Dauguma laikėsi nuo
monės, kad svarbiau ne skaičius, o tai, kad susikūrę bankai
būtų konkurencingi, sugebėtų stambioms įmonėms bei organi
zacijoms teikti dideles paskolas.
Lietuvoje, kaip ir Vakarų valstybėse, turėjo pasitvirtinti
tarpukario metais sukaupta komercinių bankų veiklos patirtis:
jei komercinis bankas gerai atlieka savo veiklą, jis gauna
pelną, jei blogai - patiria nuostolius. Banko pelnas daugiausia
priklausė nuo to, kaip gerai bankas buvo valdomas, taip pat
kokia buvo konkurencija bankų rinkoje. Konkurencijos lygis
priklausė nuo to, ar pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojan

tys bankininkystės sritį, bei centrinio banko sprendimai buvo

palankūs naujiems bankams steigti. Tarp bankų vykstanti kon

kurencija buvo gyvybiškai svarbi pereinamojo laikotarpio ko
mercinei bankininkystei, nes vertė bankus eksperimentuoti,
teikti savo klientams kokybiškesnes ir pigesnes finansines
paslaugas.
Dar vienas vis tebesitęsiantis diskusijos objektas- ar
komerciniai bankai turėjo būti kuriami nedelsiant, ar reikėjo
laukti, kada Šalies ūkis to pareikalaus? Nemaža dalis naujųjų
bankininkų ir verslo atstovų teigė, kad komercinis bankas savo
veikla privalėjo eiti pirma šalies ūkio raidos, nes atkūrus nepri

klausomybę kai kurios įmonės Šalyje pradėjo teikti viena kitai
paskolas, kūrėsi akcinės bendrovės, bendros įmonės, koope
ratyvai, kuriems buvo reikalingos naujos bankų teikiamos fi
nansinės paslaugos.
Pats šalies gyvenimas turėjo atsakyti į šiuos klausimus.

Komercinių bankų turėjo būti tiek, kiek reikėjo šalies ūkio ir
gyventojų poreikiams patenkinti. Kitų Šalių bankininkystės
praktika jau buvo įrodžiusi, kad nesėkmingai dirbančius ban
kus konkurencija pašalina iš rinkos, tuos, kurie gerai tenkina
žmonių poreikius, žmonės remia savo pačių iniciatyva.
Pereinamuoju laikotarpiu Lietuva nebuvo išimtis nuo

kitų VRE pokomunistinių valstybių. Čia taip pat gaivališkai
kūrėsi komerciniai bankai, kurie ėmė vykdyti tradicines ko
merciniams bankams būdingas funkcijas. Ir Čia jie tapo tarpi
ninkais, kurie padėjo indėlininkams taupyti, o skolintojams naudingai skolinti pinigus. Komerciniai bankai, plėsdami ko
mercinę veiklą bei efektyvindami besikuriančią rinkos ekono
miką Lietuvoje, vis labiau tapo svarbiu lėšų šaltiniu.
Pagal Lietuvos banko įstatymo 16 str. bet kuri kredito

įstaiga Lietuvoje galėjo būti įsteigta tik Lietuvos banko lei
dimu. Visos kredito įstaigos buvo registruojamos Lietuvos
banko registracijos knygoje. Nuo įregistravimo dienos kredito

įstaiga tapo juridiniu asmeniu ir įgijo teisę atlikti banko opera
cijas. Lietuvos bankas, remdamasis savo funkcijomis, nuo

1991 m. rudens pradėjo likviduoti savo skyrius, vietoj jų stei
gėsi akciniai komerciniai bankai. Tačiau viena iš priežasčių,

stabdančių jų kūrimąsi, buvo patalpų stoka. Komerciniai ban
kai, nuomodami savivaldybių patalpas, nebuvo garantuoti, kad
nuomos sutartys bus pratęstos, daugeliu atvejų jos buvo trum
palaikės - vieneriems metams.

Kaip kūrėsi naujieji komerciniai bankai? Naujieji ko
merciniai bankai kūrėsi keliais būdais: vieniems padėjo steigtis
Vyriausybė savo įnašu į banko akcinį kapitalą, kitų valstybinis
(įmonių) kapitalas buvo privatizuotas, dar kiti steigėsi natūra
liai, kaip dauguma atvejų įprasta tarptautinėje bankininkystės

praktikoje. Pirmieji tokio tipo komerciniai bankai perėmė dalį
buvusių valstybinių bankų specialistų ir jų patirtį, gavo nekil
nojamojo turto, iš kurio buvo formuojamas pradinis banko ka
pitalas.
Kadangi dėl Lietuvos banko pradiniame etape daromų

kai kurių dirbtinių kliūčių komerciniai bankai buvo steigiami
lėtai, o tai, Vyriausybės nuomone, trukdė eiti į rinką, Vyriau
sybė ėmėsi kai kuriuos komercinius bankus pati steigti ir
remti. 1991 m. gegužės 21 d. potvarkiu Nr. 320 Vyriausybė

nusprendė skirti 8,5 mln. rb biudžeto lėšų LITIMPEKS banko
akcijoms pirkti (steigimo sutartis buvo pasirašyta 1991 03 22,
Lietuvos banke įregistruotas 1991 06 10, banko operacijos
pradėtos 1991 07 01). Tai sudarė 47,6 proc. tuometinio banko
kapitalo. Jo vadovais ir steigėjais tapo R. Visokavičius,
T. Akstinas, G. Preidys (buvusi Pramonės ir statybos banko
vadovybė). Bankas buvo steigiamas jo iniciatorių tam, kad
būtų galima kuo greičiau atsiriboti nuo buvusio TSRS Užsie
nio ekonominių ryšių banko, teikti būtinas finansines paslau
gas įmonėms, eksportuojančioms bei importuojančioms įvairią
produkciją, kaupti valiutines įplaukas, teikti paslaugas ir pan.
[64, p. 438].
Lietuvos banko vadovybės nuomone, remdama minėto
banko steigimą Vyriausybė viršijo savo kompetenciją, ir AT,
vadovaudamasi Laikinojo pagrindinio įstatymo 78 str. 21 p.,
turėjo atšaukti šį Vyriausybės potvarkį, motyvuodama, kad ir

ikikarinėje Lietuvoje sprendimus dėl valstybinių bankų stei
gimo arba valstybinio kapitalo dalyvavimo akcinėse bendro-
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vėse priimdavo tik Seimas. Kadangi LITIMPEKS bankas buvo
kuriamas be Lietuvos banko sutikimo, o abiejų bankų vadovy

bės tarp savęs konfliktavo, Lietuvos banko teikimu 1991 m.
birželio mėn. Generalinė prokuratūra iškėlė R. Visokavičiui

baudžiamąją bylą. Jis buvo kaltinamas įstatymų pažeidinė
jimu, rizikingomis banko operacijomis, trukdymu Lietuvos
bankui perimti likviduoto Pramonės ir statybos banko turtą ir
pan.
1992 m. pradžioje Lietuvoje buvo jau keletas sava
rankiškų bankų, suformuoti privataus kapitalo pagrindu.
Kituose tas kapitalas buvo mišrus.

Vieni pirmųjų iš naujai susikūrusių privačių bankų buvo
bankai „Geka" ir ,3altic". Jie buvo suformuoti iš fizinių ir
juridinių asmenų kapitalo. Prasidėjus pirminiam privatizavimo
procesui, komercine veikla pradėjo užsiiminėti ir buvę Lietu
vos AT deputatai, Seimo nariai, tarybinio laikotarpio politi
niai, ideologiniai darbuotojai.
Tipinis pavyzdys - banko „Geka", kurio veikloje akty
viai dalyvavo G. Konopliovas ir E. Grakauskas [65], akcinio
kapitalo kaupimas. Banko akcininkai realiai į kasą įmokėjo
16 tūkst. rb, kita dalis tebuvo buhalterinis pinigų perrašymas iš
UAB „Kage" sąskaitos į banko sąskaitą dviem savininkams
priklausančių pinigų. Panašiai buvo kaupiamas ir „Baltic"
banko akcinis kapitalas. Šio banko steigėjui A. Nausėdai (bu
vęs Lietuvos banko Naujamiesčio skyriaus valdytojo
pavaduotojas) 0,5 mln. rb paskolino bendra įmonė „Lamaring". Suformuotas ir pradėjęs savo veiklą bankas nedel
siant už tai atsilygino, 1991 m. sausio 17 d. suteikdamas iš
„Lamaringo" persi vadinusiai „Santakos" firmai 20 mln. rb
paskolą. Panašų kapitalo kaupimo kelią nuėjo ir kiti be
sisteigiantys privataus kapitalo pagrindu komerciniai bankai.

Apskritai ikikriziniu laikotarpiu bankų kapitalo kokybės
nustatymo klausimas buvo sprendžiamas sunkiai. Nors tuo lai
kotarpiu formalūs reikalavimai banko akcininkams jau buvo
apibrėžti, tačiau nebuvo teisinių priemonių kapitalo kilmei
nustatyti, todėl kai kurių bankų kapitalas buvo sudarytas iš

abejotinų šaltinių. Esminė problema - nebuvo teisinio mecha
nizmo, kuris užkirstų kelią tokiam abejotinam kapitalui regist
ruoti.

Kaip rodo atlikti tyrimai, nagrinėjamu laikotarpiu buvu
si atvira Rytų rinka, įstatymų spragos, didelis infliacijos lygis
leido gauti didelius pelnus veršio subjektams, prekiaujant rub
liais, talonais ir kitomis panašiomis valiutomis, o šalies valsty
binis turtas nebuvo realiai įvertintas, todėl sukaupti pakan
kamą akcinį kapitalą buvo nesunku. Tokiomis sąlygomis gana

lengvai ir sparčiai plėtojosi tiek senieji, įkurti iki nepriklauso
mybės paskelbimo, tiek formavosi naujieji Šalies komerciniai

bankai; plėtėsi visų šalies bankų filialų, skyrių tinklas.
Nemažai komercinių bankų susikūrė 1991-1992 m., jų

kūrimą sąlygojo labai pelningas prekybos ir įvairių paslaugų
verslas. Pagrįstai keliamas klausimas, kas, be įmonių, tuomet

jau galėjo turėti kapitalo, reikalingo bankui įsteigti? Be abejo,
tik tie rinkos dalyviai, kurie vertėsi prekyba didesniu mastu.

Bet kam tuomet jiems reikėjo bankų, kodėl jie pasiryžo į juos
investuoti savo pinigus, kurie, panaudoti prekyboje, galėjo su

grįžti su dideliu pelnu? Atsakymą į Šį klausimą diktavo papras
čiausias ekonominės naudos principas: kodėl gi neinvestuoti

pinigų į komercinio banko akcinį kapitalą, jei vėliau iš jo galė
si gauti dar daugiau pinigų prekybos ir įvairių teikiamų pas
laugų verslui plėtoti?
Dauguma komercinių bankų, pereinamojo laikotarpio
pradžioje, kūrėsi vargingai. Siekdama padėti komerciniams
bankams išspręsti šią problemą, 1992 m. birželio 12 d. Vyriau
sybė priėmė nutarimą Nr. 456, kuriame sakoma, kad „įregis
truotoms nustatyta tvarka komercinių bankų įstaigoms išnuo
moti negyvenamieji pastatai ar patalpos kaip valstybės turtinis
įnašas gali būti Šioms įstaigoms perduodami, jeigu sprendimas
dėl nuomos (perdavimo) priimtas iki 1992 m. sausio 31 d. ".
Pradiniu laikotarpiu fiziniai asmenys daugiau, palyginti
su naujai besikuriančiais komerciniais bankais, dar iš įpročio
savo santaupas nešė į LTB. Kita vertus, daugelis naujai

besikuriančių komercinių bankų pagal tarybinio laikotarpio
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įpročius viską tikėjosi gauti iš valstybės: lėšas bankui steigti,
patalpas, kredito išteklius. Taip pat buvo dedamos didelės
pastangos iš Lietuvos banko pasiskolinti pigių kredito išteklių,
kuriuos perskolinus už kur kas didesnes palūkanas, tuo laiko

tarpiu (iki 1992 m. vidurio) buvo galima gauti bankams dide
lius pelnus. Kitaip sakant, - minimumas rūpesčių, maksimu
mas rezultatų (geros algos, tantjemos, dividendai ir kt.). Dalis

naujųjų komercinių bankų vadovų, kadaise dirbą tarybinėje
bankininkystėje, dar nebuvo išsigydę nuo išlaikytinių ligos.
Tad teisėtai kilo klausimas, ar viskas buvo gerai
besisteigiančiuose komerciniuose bankuose? Juo labiau, kad

dabar mes jau žinome, koks likimas daugelį jų ištiko artimiau
siais metais, prasidėjus bankų griūčiai.

Pradinėje privačių komercinių bankų kūrimosi stadijoje
bankų kapitalas buvo kaupiamas, kaip minėta, arba iš privačių
lėšų - daugiausia atskirų verslininkų ir privačių įmonių arba iš
valstybės ir valstybinių įmonių lėšų, kurios tapo svarbiausio
mis kai kurių bankų akcininkėmis, o jų turtas vėliau pamažu
buvo „suprivatintas". 1991-1993 m. privatizacijos procesas

Lietuvoje leido padidinti privataus kapitalo dalį ne tik pramo
nės ir prekybos įmonėse, bet ir veikiančių bei naujai steigiamų
kai kurių komercinių bankų akciniuose kapitaluose.
Kaip kito akcinio kapitalo struktūra pagal nuosavybės
formas įsteigtuose bankuose, kaip jie tapo privatūs, rodo

būdingas vieno tuo metu didžiausio AB LITIMPEKS banko
veiklos pavyzdys.
AB HTŪMPEKS bankas įsteigtas 1991 m. kovo mėn.
Metų gale bankas turėjo 282 tūkst. Lt akcinį kapitalą: valsty

bės įmonių (VĮ) - 169 tūkst. Lt (59,93 proc.), uždarųjų akcinių
bendrovių (UAB), bendrų įmonių (BĮ), individualių įmonių
(IU - 91 tūkst. Lt (32,27 proc.), fizinių asmenų- 22 tūkst. Lt
(7,80 proc.). Po metų VĮ dalis banko akciniame kapitale suma

žėjo iki 47,11 proc., o fizinių asmenų padidėjo daugiau kaip 36
kartus - iki 793 tūkst. Lt (37,62 proc.). 1993 m. pabaigoje VĮ
turėjo dar mažiau akcinio kapitalo - 29,14 proc. Tuo tarpu iki
56,04 proc. jį pasididino fiziniai, kitaip tariant, privatūs asme-

nys. 1994 m. pabaigoje valstybės įmonių dalis sumažėjo iki
10,65 proc., UAB, BĮ, IĮ dalis padidėjo iki 52,46 proc., fizinių
asmenų akcinis kapitalas buvo 36,89 proc. [66].
Pateikti duomenys

rodo, kad per pirmuosius

AB LITIMPEKS komercinio banko veiklos metus VĮ kapitalas
akivaizdžiai buvo keičiamas į fizinių asmenų akcinį kapitalą.
Vien 1994 m. net 12 mln. Lt akcinį kapitalą šiame banke padi
dino UAB, BĮ, IĮ, t. y. privačios įmonės, kurių didžioji dalis at
sirado po VĮ privatizavimo. Panašiai kūrėsi ir vėliau stambiau
siu šalyje tapęs AB Vilniaus bankas. 1991 m. šio banko akci
nio kapitalo struktūra buvo tokia: VĮ - 83 proc., privataus ka
pitalo įmonės (PKĮ) - 16,7 proc., individualūs akcininkai 0,3 proc., o 1994 m. pabaigoje atitinkamai - 26,3 proc.,
52,9 proc., 20,8 proc. AB „Ūkio banko": 1992 m. birželio pa
baigoje valstybinio kapitalo dalis visame akciniame kapitale
buvo 53,6 proc., o 1993 m. birželio pabaigoje tik 16,7 proc.
AB „Ūkio banko" akcinio kapitalo kitimas (valstybės
kapitalo mažėjimas, privataus didėjimas) vaizdžiai matomas iš
toliau pateikiamos 5 lentelės duomenų, atspindinčios valstybės

dalies banko kapitale laipsnišką išnykimą. AB komercinio
„Ūkio banko" kapitalo sudėtis 1992 m. birželį- 1992 m. rug
sėjį (laikotarpio pabaigoje) mln. rublių, nuo 1992 m. spa
lio mėn. - mln. talonų, nuo 1993 m. sausio mėn. - mln. Lt.

5 lentelė
Komercinio banko „Ūkio bankas" akcinio kapitalo kitimas

Laikotarpis

Visas kapitalas

1992 06

56,0
58,0
59,0
65,0
75,0
85,0
107,0

1992 07
1992 08
1992 09

1992 10
1992 11
1992 12

Valstybinis
mln. jo dalis visame
kapitale, proc.
30,0 53,6
26,0 44,8
28,0 47,5
30,0 46,2
27,0 36,0
27,0 31,8
28,0 26,2
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Akcinis
mln. jo dalis visame
kapitale, proc.
26,0 46,4
32,0 55,2
31,0 52,5
35,0 53,8
48,0 64,0
58,0 68,2
79,0 73,8

1993 01
1993 02

1993 03
1993 04
1993 05
1993 06
1993 07
1993 08
1993 09

1,1
1.2
1,9
2,5
3,1
6,0
6,0
6,0
6,0

0,3
0,3
0,3
0,4
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0

25,4
23,1
14,4
14,6
26,6
16,7
16,7
16,7
16,7

0,8
0,9
1,6
2,1
2,3
5,0
5,0
5,0
5,0

74,6
76,9
85,6
85,4
73,4
83,3
83,3
83,3
83,3

Šaltinis: [67, p. 135],
Taigi ir šie bankai, pradėję savo veiklą žymia dalimi iš
valstybės lėšų, vėliau per privatizuotas įmones, įvairiais būdais
tapusias PKĮ, įgijo privataus banko statusą.
Panašų kapitalo kaupimo kelią tuo metu perėjo kai kurie
kiti šalies komerciniai bankai, kurie ir dirbo nevienodomis
konkurencijos sąlygomis. Vieni komerciniai bankai (pvz.,
bankas „Hermis") miestų centruose gavo didelius pastatus: šie
iš valstybės balanso atsidūrė privataus banko balanse. Tuo
tarpu kitiems, „neglobojamiems", bankams teko kurtis savo
jėgomis, pirkti pastatus ar juos nuomoti, skirti lėšų bankui di
dinti, rekonstruoti, rengti brangias saugyklas ir apsaugos sis
temas.

Naujai susikūrę komerciniai bankai ir kitais būdais for

mavo savo kredito išteklius. 1992 m. gegužės 7 d. Generalinė
prokuratūra informavo AT, kad iš Lietuvos banko komercinis
bankas „Hermis" daugiausia kredito išteklių gavęs nemoka
mai: 1991 m. spalio lld. gauta 45 mln. rb, palūkanų procen
tas - 0, 1991 m. spalio 22 d. - 40 mln. rb, palūkanų procen
tas- 0 ir t. t. Panašiais kredito ištekliais buvo paremtas ir
Klaipėdos

„Vakarų bankas":

1992 m.

sausio

1 d. -

100 mln. rb, 1992 m. sausio 9 d. - 60 mln. rb, palūkanų pro
centas - 0 [68, p. 52].
1991 m. viduryje Lietuvoje aktyviausiai veikiantys ban

kai ir jų įstatinių kapitalų dydžiai atrodė taip: AB „Vilniaus
bankas" - 85 mln. rb; AB Lietuvos Respublikos vartotojų ko
operacijos bankas - 35 mln. rb; AB Lietuvos komercinis ban-

kas LITIMPEKS - 17,8 mln. rb; AB LAIB - 15 mln. rb; UAB
komercinis bankas „Geka" - 10 mln. rb; AB Kauno komerci
nis pramonės bankas „Ūkio bankas" — 14 mln. rb; AB Kauno
komercinis bankas „Ekonomika" _ 6,5 mln. rb; AB Panevėžio
komercinis bankas - „Ateitis" - 5,4 mln. rb.
Kiekvienas naujas komercinis bankas perėjo savitą kū
rimosi kelią, tarp jų ir vėliau tapęs vienu veiksmingiausiai dir
bančių AB „Vilniaus bankas". Šiam bankui sekėsi klestėti dar
ir todėl, kad, nors keitėsi banko valdybos nariai, tarybos pir
mininkai^ tačiau valdybos pirmininku nuo pat susikūrimo iki
pastarųjų dienų dirba tas pats asmuo - J. Niedvaras. Tai vie
nintelis atvejis Lietuvos komercinių bankų susikūrimo ir
veiklos srityje.
Bene ryškiausią veiklą tarp komercinių bankų nagrinė

jamu laikotarpiu plėtojo AB LAIB. Kaip jau buvo minėta, AB
LAIB buvo vienas pirmųjų tokio tipo bankų visoje tuometinėje
Tarybų Sąjungos teritorijoje. Šiam bankui buvo sunkiausia ir
kartu lengviausia kurtis, nes iki tol panašių bankų buvo viene
tai. Nors jis susikūrimo metais buvo orientuotas į investicijas

pažangių technologijų srityje, tačiau atkūrus nepriklausomyb^
perėjimo į rinkos ekonomiką sąlygomis, spartaus infliacijos
kilimo laikotarpiu keletui metų buvo nustojęs teikti paskolas

minėtai sričiai, prie kurios vėl grįžo 1994 m. [69].
Atkūrus nepriklausomybę, ikikriziniu laikotarpiu šis
bankas intensyviai plėtojo savo veiklą. 1990 m. pradžioje
banko pagrindinio kapitalo dydis - 10 mln. rb, 1991 m. 15 mln. rb, o 1992 m.- 43 mln. rb. Banko akcinį kapitalą
nuolat papildė steigėjai, akcinės bendrovės. Nuo 1991 m. ban

kas pradėjo priiminėti ir fizinių asmenų indėlius. Šis bankas
tarp šalies komercinių bankų gana ilgai išlaikė lyderio pozici
jas pagal komercinių bankų nustatomo reitingo 5 pagrindinius
rodiklius: aktyvai, paskolos, indėliai ir akredityvai, registruo
tas akcinis kapitalas bei pelnas. Perėjimo į rinkos ekonomiką

metu greta kitiems bankams būdingų veiklos formų ėmė ryš
kėti šiam bankui būdinga specializacija. AB LAIB buvo su
telktas Lietuvos energetikų bei privačių verslininkų, susijusių

su energetiniu šalies ūkiu, kapitalas. Bankas nagrinėjamu lai
kotarpiu aptarnavo tokias žinomas ir stambias organizacijas

kaip „Fhilip Moris" (JAV) padalinį Lietuvoje, Klaipėdos ter
minalą, Ignalinos atominę elektrinę, Lietuvos aukštąsias mo
kyklas - KTU, VDU ir kt. Bankas buvo pasirašęs sutartį su

Energetikos ministerija, pagal kurią energetikos įmonėms
buvo suteikiamos palankesnės aptarnavimo sąlygos šalyje.
Iš kitų Lietuvos komercinių bankų, tuo metu konkuruo

jančių su AB LAIB pagal minėtus 5 rodiklius, galima būtų pa
žymėti: AB „Vilniaus banką", AB banką „Hermis", Klaipėdos

AB „Vakarų banką", AB LITIMPEKS banką, AB „Ūkio
banką". Ir kitų Lietuvos komercinių bankų veiklos sritys buvo
panašios. Šie bankai teikė daugumą finansinių paslaugų, kurių
nedraudė to meto galiojantys teisės aktai, reglamentuojantys
bankininkystės sritį, tik vieni iš jų, pavyzdžiui, AB „Vakarų
bankas", labiau orientavosi į valstybines įmones, o kiti, pavyz
džiui, bankas AB „Hermis", AB „Ūkio bankas" - į UAB ir
personalines įmones.

Lietuvos bankų pagrindiniai veiklos rodikliai 1991—
1992 m. atsispindi 6 lentelėje.
6 lentelė

Pagrindiniai Lietuvos bankų veiklos rodikliai
1991-1992 m.

Rodikliai
1. Indėliai, mln. tai.
1.1. įmonių
1.2. Gyventojų
1.3. Užsienio valiutomis
1.3.1 Įmonių
1.3.2 Gyventojų
2. Paskolos, mln. tai.
2.1 Uždelstos paskolos

1991 m.

1992 m.

33807
5054

91599
15943
20474
55182
35243
19939
84500
4060

10127
18626
16495
2131
66300
N/d
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1992 m.
palyginti su
1991 m.,
kartai
2,7
3,2
2,0
2,96
2,1
9,4
1,27
-

3. Pajamos, mln. tai.
4. ISlaidos, mln. tai.
5. Bankų pelnas, mln. tai.
6. Vidutinė metinė palūkanų norma
už paskolas šalies valiuta, proc.
7. Palūkanų už suteiktas paskolas ly
ginamasis svoris bankų pajamose

1592,5
840,7
751,8

39747,6
27331,2
12416,4

24,9
32,5
16,5

N/d

122,4

-

0,659

0,476

0,72

Šaltinis: [70, p. 8].
Kaip rodo 6 lentelės duomenys, 1992 m., palyginti su
1991m., indėliai bankuose padidėjo 2,7 karto, užsienio valiu
tomis - beveik 3 kartus. Ypač sparčiai didėjo gyventojų indė
liai užsienio valiuta (daugiau nei 9 kartus). Lietuvos bankai
1992m. išdavė 27 proc. paskolų daugiau nei 1991 m. Bankai,
siekdami didesnio pelno, nevengdami teikti paskolas klien
tams, kurių finansinės galimybės kėlė abejonių, suteikė nema
žai rizikingų paskolų. Uždelstos paskolos sudarė 4,8 proc.
valstybiniuose ir komerciniuose bankuose, komerciniuose
bankuose- 2,5 proc. Lietuvos komerciniai bankai 1992 m.
daugiausia paskolų suteikė valstybinėms įmonėms (apie 55
proc.) ir fiziniams asmenims (apie 30 proc.). 1991-1992 m.
Lietuvos bankų sistemos finansinis rezultatas buvo teigiamas.
Bankų pelnas padidėjo 16,5 karto.
Nors pirmaisiais nepriklausomybės metais komercinių
bankų atliekamų kredinių operacijų lyginamasis svoris Lietu
vos bankų sistemoje buvo dar nedidelis (apie 2 proc.) [59,
p. 21], tačiau komercinių bankų plėtra pradėjo keisti šalies
bankininkystės ekonominius santykius: bankų sistema tapo
mažiau monopolizuota, finansų rinkoje prasidėjo konkuren
cija.
Po nepriklausomybės atkūrimo, nepaisant sudėtingo
Lietuvos ūkio pertvarkos proceso, šalyje prasidėjusi komerci
nių bankų steigimo karštligė tęsėsi iki 1993 m. Tam nemažos
įtakos turėjo ta aplinkybė, kad tuo metu bankininkystės verslas
buvo ne tik prestižinis, bet ir pelningas. Aukštas infliacijos ly
gis ir su tuo susijusios didelės palūkanos ^ tai didelis pelnas
per trumpiausią laiką. Taip pat negalima nuneigti to fakto, kad
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kai kurie bankai buvo kuriami pirmiausia steigėjų- įmonių,
verslininkų ar finansinių grupuočių- reikmėms aptarnauti. Be
to, tuo metu imtis bankininkystės versto netiesiogiai skatino ir

gana liberalūs įstatymai. { tai atkreipė dėmesį ir užsienio
mokslininkai, teigę, kad „Visos trys valstybės (Baltijos res
publikos - L. Š.) turėjo ypač liberalią politiką suteikiant licen
cijas naujų komercinių bankų veiklai" [71, p. 42].
Kada buvo pasiekta komercinių bankų kiekybinio au
gimo kulminacija? 1992 m. sausio 25 d. Lietuvos bankas buvo
įregistravęs jau 20 komercinių bankų. Pradėjusių veikti buvo
12. Licencijos operacijoms užsienio valiuta buvo išduotos 3
komerciniams bankams. Kai kuriems jų buvo duoti leidimai
realizuoti akcijas užsienio konvertuojama valiuta. Dėl įregist
ravimo kreipėsi dar 3 komerciniai bankai.
Iš 7 lentelės pateiktų duomenų matyti, kad sparčiausiai

bankų daugėjo 1991-1993 m. (bankų skaičius padidėjo nuo
7 iki 28). Galima daryti prielaidą, kad toks bankų gausėjimas
dar nereiškė teigiamo šalies bankininkystės raidos poslinkio,

juo labiau žinant, koks likimas ištiko daugelį taip greit iškilu
sių komercinių bankų.
7 lentelė

Bankų ir kitų kredito įstaigų skaičius (laikotarpio pabaigoje)
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Visi bankai

7

11

20

28

22

16

14

Komerciniai bankai

7

11

20

28

22

15

12

2

20

139

292

250
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1

3

3

Komercinių bankų
filialai (skyriai) ir
atstovybės
Užsienio
atstovybės

bankų

Užsienio
bankų
skyriai (filialai)

Šaltinis: [72, p. 10].

-

-

Iš pradžių komerciniai bankai turėjo gauti licencijas
penkioms operacijoms: pirkti ir parduoti valiutą, atidaryti są
skaitas, taip pat korespondentines kitose bankuose, teikti pa
skolas ir pirkti, parduoti bei saugoti tauriuosius metalus. Nuo

1993 m. rugpjūčio 5 d. reikėjo įsigyti tik tris licencijas: są
skaitų atidarymo, indėlių priėmimo, paskolų teikimo užsienio
valiuta bei valiutos pirkimo ir pardavimo.
Sukurti ir įregistruoti Lietuvos banke komerciniai ban
kai turėjo šias teises: 1. Priimti terminuotus ir neterminuotus
indėlius ir lėšas į einamąsias ir kitas sąskaitas. 2. Teikti ir imti
paskolas. 3. Atlikti operacijas su mokamaisiais dokumentais ir
vertybiniais popieriais. 4. Išduoti piniginius laidavimus, ga
rantijas. 5. Priimti iš klientų vertybes, dokumentus ir saugoti
savo saugyklose. 6. Teikti paslaugas, konsultacijas bankų
veiklos klausimais. 7. Lietuvos bankui leidus, vykdyti opera
cijas užsienio valiuta, pirkti ir parduoti tauriuosius metalus.
8. Atlikti kitas kredito įstaigos veiklos pobūdį atitinkančias
operacijas [31, p. 321-335], Visų paslaugų pobūdis, formos,
banko klientų aptarnavimo būdai ir metodai konkrečiai pri
klausė nuo kiekvieno komercinio banko kolektyvo sugebėjimų
organizuoti savo veiklą.
Aptariamojo laikotarpio pabaigoje daugelis Lietuvos
komercinių bankų pradėjo teikti pagrindines finansinio tarpi
ninkavimo paslaugas savo klientams: atidarė sąskaitas litais ir
konvertuojama valiuta juridiniams bei fiziniams asmenims,
priėmė indėlius iš juridinių ir fizinių asmenų, saugojo verty
bes, vykdė tarptautinius pervedimus, atsiskaitymus akredity
vais, Čekių aptarnavimą, konsultavo kredito linijų iš užsienio
bankų, vertybinių popierių apyvartos klausimais, teikė pasko
las ir kitas kredito įstaigų klientams reikalingas paslaugas.
Didindama savo teikiamų paslaugų veiksmingumą bei
gerindamos bankų klientų aptarnavimo kokybę, komercinių

bankų vadovybės kėlė savo darbuotojų kvalifikacijos lygį,
siuntė juos stažuotis į Vakarų Europos šalių komercinius ban
kus, kvietė užsienio finansų specialistus-konsultantus, diegė
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pažangias bankines technologijas. Sparčiai augo komerci
niuose bankuose darbuotojų skaičius. Vien AB „Ūkio banke"
šis padidėjimas atrodė taip: 1989 m. dirbo 10 žmonių, 1990 -

18, 1991-43, 1992 jau 135 [73, p. 3].
Komercinių bankų darbuotojų atlyginimai nagrinėjamu
laikotarpiu buvo vieni didžiausių Lietuvoje. Buvo siekiama,
kad žmonės, dirbantys bankų sektoriuje, dirbtų noriai ir gerai,

neieškodami papildomo uždarbio iŠ šalies. Kai kurių to laiko
tarpio komercinių bankų veikla bei gaunamos nemažos paja

mos leido dalį lėšų skirti labdarai ir įvairių kultūrinių projektų
rėmimui. Vien AB „Ūkio bankas" finansinę paramą per pir
muosius trejus savo veiklos metus suteikė 30 įstaigų, organi
zacijų, fondų, draugijų, klubų, šiems tikslams skyręs apie
0,5 mln. Lt. AB LAIB skyrė lėšų bankininkų pamainos ugdy
mui: 1993 m. įsteigė Vlado JurguČio— Lietuvos pinigų tėvostipendiją studentams.
Analizuojant ir lyginant tarpukario ir atkurtos nepriklau
somos Lietuvos bankų veiklą, matyti, kad tarpukario metais
didžioji dalis komercinių bankų įsikūrė per pirmuosius 5-6
metus. Ekonominiu požiūriu bankų startinė pozicija irgi buvo

panaši: tarpukario Lietuvoje bankai darbą pradėjo, kai šalyje
dar cirkuliavo Rusijos rubliai, Vokietijos ostmarkės (po 1918
m.); analogiškai po 1990 m. - Lietuvoje dar iki 1992 m. apy
vartoje buvo tarybinė valiuta - rubliai. Ir amžiaus pradžioje, ir
jo pabaigoje Lietuvoje cirkuliuojanti valiuta dėl ekonominių ir
politinių aplinkybių labai nuvertėjo, o siekiant įtvirtinti eko
nominę šalies nepriklausomybę, buvo įvesta nacionalinė va
liuta ^ litas. Nacionalinės valiutos įvedimas sudarė sąlygas sa
varankiškai atkurtos nepriklausomos Lietuvos bankų veiklai.

Pradiniame bankų raidos etape dėl liberalios politikos
suteikiant licencijas naujų komercinių bankų veiklai bei bankų

priežiūros institucijų kontrolės stygiaus bankų skaičius labai
išaugo ir kitose Baltijos valstybėse. Iki 1991 m. pabaigos Es
tijoje buvo įkurti 24 nauji komerciniai bankai, kurie buvo iŠ-

davę apie 1/3 visų paskolų. 1992 m. pabaigoje Estijoje veikė
43 bankai. Per 1993 m. bankų skaičius padidėjo iki 63. 1991-
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1992 m. Latvijoje buvo išduota 50 licencijų naujų bankų
veiklai ir 1992 m. pabaigoje šalyje veikė 60 bankų. Finansinės
veiklos aplinka visiškai pasikeitė, kai Baltijos šalys įsivedė na
cionalines valiutas (Latvijos rublis ir Estijos krona - 1992 m.)
[25, p. 100].

3.10. Finansines paslaugas teikiančių kredito bendrovių
susikūrimas ir žlugimas

Pereinamojo į rinkos ekonomiką laikotarpio pradžioje
Lietuvoje komerciniai bankai buvo ne vienintelės įstaigos,
pritraukusios gyventojų santaupas ir juridinių asmenų lėšas.
1991-1993 m. komerciniams bankams rimtą konkurenciją su
darė įvairios smulkios kredito bendrovės, pradėjusios kurtis
1990 m. pabaigoje, siūliusios dideles palūkanas ir taip pritrau
kusios bei pasisavinusios dideles grynųjų pinigų sumas. Dau
gelio atvejų jos buvo sukurtos finansinių „piramidžių" pa

grindu, kurios veikė principu: iš įnešamų naujų įnašų (indėlių)
mokamos palūkanos seniesiems; procesas nutrūksta, kai bai
giasi įnašai. Tokios bendrovės paprastai veikdavo neilgai. Su
rinkę pinigus, jų savininkai arba dingdavo, arba pasiskelbdavo
bankrutavę.
Tai, kas pereinamojo laikotarpio pradžioje vyko Lietu
voje, Latvijoje, Estijoje - pasauliui nebuvo jokia naujiena. Ši
pokomunistinėse šalyse finansinių aferų, dar vadinama Ponzi
afera* [74, p. 403-404], problema pirmiausia iškilo Jugosla

vijoje, paskui Vengrijoje, Rumunijoje („Caritas"), vėliau Ru
sijoje ir kitose NVS Šalyse. Taip, pavyzdžiui, Rusijoje išgar
sėjo MMM, „Čara", „Chopry" kredito bendrovės, kurios veik-

Ponzi afera (arba Poncio finansai), pavadinta vieno sukčiaus - italo
Ponzi vardu, kuris po I pasaulinio karo sukaupė pinigines lėšas žadėdamas
dideles palūkanas, kurias kurį laiką mokėjo ne iš investicijomis uždirbtų
pinigų, bet iš naujai įplaukiančių lėšų. Poncio finansai - tai situacija, kurioje
skolininkas gali grąžinti paskolą tik dar kartą skolindamasis. Jis negali visą
laiką skolintis ir skolintis, kad nuolat galėtų apmokėti besikaupiančias
skolas, taigi čia bankrotas beveik garantuotas.

damos finansinių „piramidžių" pagrindu, egzistavo maždaug

dvejus metus ir išvaistė iŠ gyventojų ir juridinių asmenų su
rinktas lėšas.
Panaši situacija Lietuvoje susidarė 1987-1988 m., kai
buvo organizuoti pirmieji kooperatyvai. Tada teismuose atsi
rado nemažai bylų, kai žmonės patikėjo nemažas savo santau
pas^ o ūkio subjektai bankrutavo ir liko neatlyginta. Taip Lie
tuvoje ir po nepriklausomybės atkūrimo formavosi nebau
džiamas indėlininkų nuosavybės grobstymas. Pirmųjų 19911993 m. besikeičiančių Šalies vyriausybių klaida buvo tai, kad
leido iš esmės nekontroliuojamai steigtis ir rinkti ne vien kre
dito įstaigoms, bet ir kredito bendrovėms (įvairioms akcinėms
bendrovėms, uždarosioms akcinėms bendrovėms, individua
lioms įmonėms) gyventojų sukauptas lėšas.
Priimtuose įstatymuose (Įmonių, Akcinių bendrovių,

Ūkinių bendrijų) įmonėms buvo suteikta teisė skolintis iš fizi
nių ir juridinių asmenų bei skolinti šiems asmenims.
Pvz., Įmonės įstatymas skelbė teisę užsiimti verslu, komercine,
ūkine ar kitokia veikla, nesuvaržyta šiuo ar kitais įstatymais,
steigimo dokumentais ar kitaip neuždrausta veikla. Leidimas
įmonėms verstis komerciniams bankams būdinga veikla pas
katino kredito bendrovių kūrimąsi. Akcinių bendrovių įsta
tymo, priimto 1990 m. liepos 30 d., UI skirsnis, 12 straipsnis,
2 punktas, 6 papunktis skelbė: „Bendrovė gali sudaryti sutar
tis, prisiimti įsipareigojimus, skolinti ir skolintis piniginių lėšų
už palūkanas, nustatomas sutartimi^1 [75].

Tyrimai parodė, kad 1991-1993 m. verslo subjektai dėl
labai didelio kainų skirtumo pelną skaičiavo šimtais procentų.
Teikiant finansinio tarpininkavimo paslaugas, taip pat buvo
galima gauti didelį pelną. Beveik pusė finansinio tarpininka
vimo įmonių (44,8 proc.) buvo įkurta būtent 1992 m. [76,
p. 86]. Palūkanos už indėlius tuo metu buvo didelės. Pirmos
kredito bendrovės už indėlį užsienio valiuta per mėnesį mo
kėjo 4-5 proc. palūkanų. Vėliau, 1993 m. antrojoje pusėje,
siekdamos pritraukti indėlininkus - 15-20 proc. per mėnesį
[77, p. 41].
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Visos kredito bendrovės, siekdamos patraukti kuo dau

giau indėlininkų, pasitelkė į pagalbą masines informacijos
priemones. Kai kurios reklamos, pasirodžiusios to meto spau
doje, savo turiniu vaizdžiai atkartojo tarybinio laikotarpio šū
kius. Štai 1994 m. kovo 8 d. „Lito" laikraštyje išspausdinta

kredito bendrovės „Merilina" (ID (steigėja A. Juknelienė)
reklama: ,Mes drauge pakelsime iš griuvėsių ekonomiką ". Ant

šio kilnaus šūkio pakliuvo apie 700 indėlininkų (buvo moka
mos 10-17 proc. mėnesinės palūkanos už indėlius).
1993 m. liepos 23 d. Kaune buvo įsteigta kredito ben
drovė „Lunatikas" (UAB) (steigėjai - A. Jomantas ir
V. Punzevičius), kuri, neturėdama Lietuvos banko leidimo, at
liko valiutines operacijas. Dėl šios priežasties pateko į ekono
minės policijos pareigūnų akiratį. Intriguojantis bendrovės pa
vadinimas ir ne mažiau intriguojanti reklama „Jūs miegate, o
jūsų santaupos didėja" patraukė indėlininkų dėmesį [78]. Per

trumpą laiką buvo priimta 95 tūkst. JAV dolerių, 8700 Vokie
tijos markių ir 17 tūkst. Lt iŠ palyginti nedidelio indėlininkų
būrio. Nors indėlininkai „Lunatikui" teikė paskolas užsienio
valiuta, tačiau dokumentuose jos buvo pajamuojamos litais,
todėl licencijos valiutinėms operacijoms atlikti bendrovei ne
reikėjo.
Daugeliui kredito bendrovių vadovavo mažaraščiai
žmonės, neturintys specialaus išsilavinimo, menkai teišma
nantys finansų sritį, todėl dėsninga, kad jos tapo nemokios ir
greitai atsidūrė ties bankroto riba. Būdingi buvusios kredito
bendrovės „Titanas" (UAB) vadovo D. Minkevičiaus parody
mai, duoti parengtinio tardymo metu: „Baigiau Kauno 24osios vidurinės mokyklos 8 klases, po to mokiausi profesinėje
technikos mokykloje, kurią baigiau, įgydamas kranisto spe
cialybę^ [78]. Ir vis dėlto indėlininkams neatrodė, jog jie rizi
kuoja, patikėdami savo santaupas šiai kredito bendrovei.
Kredito bendrovę UAB „Eurobus" (steigėjas R. Plyčius,

turintis vidurinį išsilavinimą ir vairuotojo specialybę, prieš tai
dirbęs autobusų parke vairuotoju) kreditavo apie
300 indėlininkų, kurie suteikė jai paskolas nacionaline ir

užsienio valiuta, o ši, neturėdama licencijos, nuo 1993 m. lie
pos mėn. atliko valiutines operacijas. Nesisekė ir kredito ben
drovei „Finansinės investicijos" (steigėjas E. Bimba), kuri

buvo įsipareigojusi mokėti indėlininkams labai aukštas palū
kanas: nuo 10 iki 17 proc. per mėnesį. Taip pavyko prisivilioti
apie 2000 fizinių asmenų. Bendrovė taip pat atliko operacijas
užsienio valiuta, nors leidimo tam neturėjo. 1994 m. sau
sio mėn. įmonė tapo nemoki. Kredito bendrovė „Vilmantė"

(ID (steigėja V. Mačiulienė) metus laiko dirbo gamybos ir
prekybos srityse, vėliau teikė finansinio tarpininkavimo pas
laugas mokėdama indėlininkams 10-14 proc. palūkanų per

mėnesį. Bendrovei patikėjo savo lėšas 40 indėlininkų. Kredito
bendrovė atliko valiutines operacijas neturėdama tam leidimo.
1994 m. sausio mėn. bendrovė tapo nemoki. Panašus likimas
ištiko kredito bendrovę „Radiokompleksas" (UAB). Bendrovė
pati save pripažino nemokia, neturinčia įplaukų bei negalinčia

vykdyti prisiimtų įsipareigojimų indėlininkams ir kreipėsi į
teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.
1991-1993 m. kredito bendrovių steigimas ir jų veikla
masiškai plito po visą Lietuvą. Vilniaus m. garsėjo Vilniaus
nekilnojamojo turto birža, „Lirida", „Germės garantai", „Loanda", „Terminalas", „Enija", „Gražina", „Tempan", „Ling
vistą", „Vaiginta", „Simonos agentūra", „GMO Enterprice",
„Roelija", „Egis" ir kt.; Kaune, be jau minėtų, „Sekundė",
„Litpolinter", „Persvara", „Omega", „Panemunė", „Šaulys",
„Titna" ir kt.; Klaipėdoje- „Baltijos vertybinių popierių na
mai", „Egnija" ir kt. Nors daugiausia kredito bendrovių stei

gėsi Vilniuje ir Kaune, tačiau po kelias jų taip pat buvo Aly
tuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir kituose stambesniuose šalies
miestuose. Vienoms jų baudžiamosios bylos jau buvo iškeltos,
kitoms rengiamos.
Kai kurios kredito bendrovės besireklamuodamos
solidžiai garantavo savo įstatiniu kapitalu. Tačiau jis, palyginti
su tomis lėšų sumomis, kurias bendrovės iš indėlininkų

surinkdavo, iš tikrųjų buvo nykstamas dydis. Kitos indėlių
ėmimą, būdingą tik kredito įstaigoms, slėpė įvairiomis kitomis
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sutartimis, kurių įstatymai nedraudė (pvz., pasaugos sandorio
sutartis).
Pagal Lietuvos pinigų įstatymą, įvedus litą, nuo 1993 m.
rugpjūčio 1 d. visi finansų aktai, skolų ir pasižadėjimo do
kumentai bei sutartys, mokėjimai ir atsiskaitymai turėjo būti
atliekami tik šalies nacionaliniais pinigais - litais. Vyriausybės
nutarime „Dėl prekybos užsienio valiuta uždraudimo Lietuvos
Respublikos vidaus rinkoje" buvo nurodyta, kad nuo 1993 m.

rugpjūčio 1 d. pirkti ir parduoti prekes, taip pat teikti paslaugas
už užsienio valiutą vidaus rinkoje draudžiama. Tačiau dau
guma kredito bendrovių iki bankroto paskelbimo stengėsi vi
somis įmanomomis priemonėmis šį Vyriausybės nutarimą
apeiti.
1994 m. vasario 10 d. L. Stoškienė, buvusi kredito ben
drovės „Finansinės investicijos" indėlininke, viena iš tūkstančiųjų nukentėjusiųjų, Seime kalbėjo: „... atvykome pas jus
kaip į galutinę instanciją, įgalioti gausybės nukentėjusiųjų
piliečių vardu ir tikėdamiesi tik čia surasti teisybę, <...> jau
du mėnesiai, kai Lietuvoje grandinine reakcija vienas po kito
užsidaro viešai apiplėšę savo tautiečius kredito bendrovės. Tai
„Egis", kas ryt žadinęs radijo bangomis taupiuosius, garsiai
laikraščių pirmuosiuose puslapiuose tiksėjusi „ Sekundė",
„Holas", „Vilmantė", „Eurobus", UAB „Finansinės investi
cijos" ir kt. „Finansinės investicijos" byla yra stambaus
masto vagystė. Yra per 1,5 tūkst. nukentėjusių indėlininkų..."
[79, p. 60].
Lietuvos bankui pagal to meto teisės aktus nebuvo pa
vesta kontroliuoti kredito bendrovių, kurios priiminėjo iš gy
ventojų indėlius. Kad nebūtų vykdoma įstatymais neleidžiama
šių kredito bendrovių veikla, jų veiklą turėjo kontroliuoti eko
nominė policija, mokesčių inspekcija. Daugeliu atvejų to meto
teisėsaugos institucijos buvo nepajėgios operatyviai išnagrinėti

kredito bendrovių bankrotų bylų. Kad atgautų indėlius iš bank
rutuojančių finansines paslaugas teikusių kredito bendrovių,
fiziniai, o neretai ir juridiniai asmenys pagalbos kreipdavosi ir
į nusikalstamas struktūras.
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Nors kredito bendrovių vadovams buvo keliamos
baudžiamosios bylos pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo
kodekso 87 str. (valiutinių operacijų pažeidimas) ir 227'
(gaujos organizavimas siekiant vykdyti finansines operacijas)
straipsnius, tačiau tik nedidelei daliai indėlininkų savo indėlius
pavyko atgauti. Vykstant teismų procesams paaiškėjo, kad

daugelis nukentėjusiųjų visiškai neišmanė komercinių kredito
bendrovių veiklos, neskyrė jų nuo valstybinių atitinkamų fi
nansinių struktūrų, neturėjo supratimo apie jų materialinės at

sakomybės ribas. Todėl indėlininkai buvo įsitikinę, jog saugoti
santaupas įstatymo nustatyta tvarka įregistruotose individua
liose įmonėse, uždarosiose akcinėse bendrovėse, akcinėse ben
drovėse, kurias kai kurie iš jų laikė bankais, yra saugu, pati
kima ir garantuota. Indėlininkai buvo klaidingai įsitikiną, kad
už jų indėlių saugumą materialiai atsako valstybė, nors pagal
galiojančius teisės aktus už tai ir tik savo turtu atsakė pačios
įvairių rūšių kredito bendrovės.
Triukšmingai žlugus vienai po kitos dideles palūkanas
žadėjusioms kredito bendrovėms mokslininkai ėmėsi svarstyti,

kodėl šalies gyventojai taip lengvabūdiškai elgėsi su daugeliu
atvejų sunkiai uždirbtais pinigais, lengvai susiviliojo apgavikų
pažadais, kodėl taip lengvai leidosi apgaudinėjami. Prieita prie
išvados, kad lietuviškumas ar patirtis čia nekalti. Panašūs fi
nansiniai skandalai kartkarčiais į dienos šviesą iškyla net ir to
kiose brandaus kapitalizmo Šalyse, kaip Olandija, JAV, Vo
kietija. Ir ten gydytojai, advokatai, inžinieriai, kitų profesijų
žmonės apsvaigsta nuo žadamų didelių palūkanų, o vėliau pra
randa savo dideles pinigų sumas.
Užsienio psichologai, moksliškai ištyrę „indėlininkų ap

gavystės" fenomeną ir išnagrinėję daugybę bylų, dėl kurių in
dėlininkai patyrė nuostolių, nustatė, kad daugiausia tai būna

dėl trijų svarbiausių priežasčių: apgavikai sužadina indėlininkų
godumą didesnėmis nei vidutinės palūkanomis ir spekuliaciniu
pelnu; naudojasi indėlininkų poreikiu užmegzti asmeninius ry
šius, taip pat tuo, kad jiems reikia žmogiškos šilumos ir nuo
širdaus domėjimosi jų gyvenimu; įtikina indėlininkus, kad ta-
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namai išmano prekybos, finansų ir kitų ekonomikos sektorių
reikalus.

Prasidėjus pirmų kredito bendrovių griūčiai ir išaiškėjus
masinėms gyventojų apgavystėms, Lietuvos bankas ir Seimas
buvo priversti imtis skubių priemonių šioms negerovėms ša
linti. 1993 m. birželio 29 d. Seimas pradėjo svarstyti įstatymo

projektą „Dėl ūkinių subjektų piniginių lėšų skolinimo fizi
niams bei juridiniams asmenims" [80, p. 36]. Vienas iš pag
rindinių motyvų svarstyti šio įstatymo projektą buvo tai, kad
ūkio subjektai, užsiimantys kredito įstaigų veikla, dažnai ne

sugebėdavo vykdyti įsipareigojimų kreditoriams ir tuo pačiu
kėlė pavojų patikėjusių savo pinigus indėlininkų turtinėms tei
sėms. Ne mažiau svarbus motyvas buvo ir tai, kad tokie ūkio

subjektai, „išėmę" tam tikrą dalį piniginių lėšų iš apyvartos,
akumuliavo ir taip apsunkino komercinių bankų pagrindinio
kapitalo formavimą, nes komercinių bankų paskirtis buvo ne
tik kaupti kredito išteklius, vykdyti operacijas su mokamaisiais
ir vertybiniais popieriais, bet ir dalyvauti pinigų apyvartoje re
guliuojant pakankamą perkamąją galią. Pažymėtina, kad ši pa
dėtis ypač silpnino Lietuvos banko pinigų politikos priemonių
poveikį reguliuojant pinigų kiekį apyvartoje. Po ilgų diskusijų
Seime prieita prie bendros išvados, kad rengiamo įstatymo
esmė yra ūkio subjektų veiklos atskyrimas: komercine, ūkine
veikla užsiimančios kredito bendrovės negali užsiimti bankui
skirtomis funkcijomis [81, p. 3]. 1993 m. liepos 15 d. įstaty
mas buvo priimtas [82]. Kredito bendrovėms buvo uždrausta
verstis kredito įstaigų veikla.
Apskritai nusikalstama veikla visada klesti per suirutes.

Taip buvo JAV per Didžiąją ekonomikos krizę XX a. pirmo
joje pusėje, Europoje- pokario metu, taip yra visose
buvusiose TSRS respublikose. Tai tam tikra prasme yra
neišvengiamas vystymosi laikotarpis. Vienur jis ilgesnis, kitur
trumpesnis ir priklauso nuo to, kiek valdžios institucijos būna
priklausomos nuo nusikalstamo pasaulio.
Po sprogdinimų (pvz., 1995 m. vieno AB „Ekspres"
banko savininkų R. Grainio sostinės centre susprogdinimas ir
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kt.), neretai ir žiauriausių prievartavimų, apie tai daug buvo ra
šyta to laikotarpio Lietuvos dienraščių puslapiuose, taip pat
primityviausių gyventojų apgaulių bangos, 1993 m. pabai
goje — 1994 m. pradžioje viena po kitos nutraukė savo veiklą
kredito bendrovės: vienoms buvo iškeltos bankroto bylos, ki
tos - kitais būdais nutraukė savo veiklą. Bankrutavus kredito

bendrovėms ir daugeliu atvejų nebaudžiamai iššvaisčius indė
lininkų nuosavybę, pasitikėjimas kredito įstaigomis padidėjo,
ir žmonės daugiau lėšų pradėjo laikyti bankuose, nors šie mo
kėjo mažesnes palūkanas.

3.11. Komercinių bankų priežiūra
Kaip rodo atlikti tyrimai, Lietuvos banko vaidmuo ikikriziniu laikotarpiu komercinių bankų priežiūros srityje buvo ir
liko ginčų objektas. To meto literatūroje susiklostė dvi skirtin
gos nuomonės dėl komercinių bankų priežiūros. Vieni teigė,
kad ji nepakankama, kiti - kad Lietuvos bankas per daug kišasi į
komercinių bankų veiklą. Dalis politikų, šio finansų subsektoriaus specialistų. Laisvosios rinkos instituto darbuotojai, įrodi

nėjo, kad griežtos bankų priežiūros įdiegimas prieštarautų lais
vosios rinkos principams, kad bankų priežiūra netikslinga, nes
pati rinka turėtų sureguliuoti bankininkystės problemas. Kadan
gi valstybė pasirinko laisvosios rinkos kelią, tai už savo nesėk
mes atsako patys rinkos dalyviai.
Kartu negalima sutikti su kai kurių autorių teigimu, kad
šalyje nebuvo teisinių sąlygų organizuoti komercinių bankų

priežiūrą. Formaliai ji galėjo veikti jau ikikriziniu laikotarpiu,
nes dar 1990 m. vasario 13 d. priimtame Lietuvos banko įsta
tyme, be kitų bankui priskiriamų uždavinių, buvo numatyta, kad
Lietuvos bankas taip pat „kontroliuoja kredito įstaigų steigimą
ir veiklą" [30, p. 4].

Pirmieji kredito įstaigų priežiūros žingsniai prasidėjo
1990 m. lapkričio mėn. viename iš Lietuvos banko departa
mentų įsteigus Komercinių bankų veiklos reguliavimo skyrių,

kuris užsiėmė tik licencij avimu. 1992 m. sausio 1 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimu buvo įsteigtas Komercinių bankų
priežiūros departamentas, kuriam pavestos komercinių bankų
priežiūros funkcijos (1996 m. jis buvo reorganizuotas į Kredito
įstaigų priežiūros departamentą) [83, p. 10]. Per pirmuosius

metus mėginta perimti kitų šalių patirtį, pritaikyti tai, kas la
biausiai tinka mūsų pereinamojo laikotarpio valstybei. 1993 m.

pabaigoje Lietuvos bankas ėmėsi kurti naują kredito įstaigų
priežiūros sistemą, kurios tikslas buvo taikyti tarptautinius kre

dito įstaigų priežiūros principus.
Tad koks turėjo būti Lietuvos banko vaidmuo komercinių

bankų priežiūros srityje, kad būtų užkirstas kelias galimiems
bankų sistemos sukrėtimams, vieno ar kito banko griūčiai?
Tarptautinėje bankininkystės praktikoje įprasta, kad vienas iš
svarbiausių centrinio banko tikslų yra „<...> užkirsti kelią di
delio masto bankrotams" [74, p. 174]. Lietuvos bankas taip pat
ne kartą savo oficialiuose dokumentuose teigė, kad pagrindiniai
komercinių bankų priežiūros uždaviniai yra: „užtikrinti stabilią,
patikimą, veiksmingą ir saugią bankų sistemą, skatinančią
sveiką jų tarpusavio konkurenciją; kurti tinkamą bankų veiklos
reguliavimo, licencijavimo, priežiūros ir inspektavimo sistemą,
kuri padėtų apsaugoti kreditorių interesus ir garantuotų lėšas
skolininkui" [84, p. 27].
Tokie buvo teoriniai Lietuvos banko keliami uždaviniai,
deja, praktiškai juos įgyvendinti ikikriziniu laikotarpiu ne visus
pavyko. Tam taip pat turėjo įtakos ir ne visuomet nuosekli Lie
tuvos Respublikos Seimo pozicija aptariamu klausimu. 1993 m.
spalio 21 d. Seimo posėdyje Lietuvos banko valdybos pirminin
kas R. Visokavičius kalbėjo: „Viena iš Lietuvos banko funkcijų
yra komercinių bankų priežiūra. Jeigu Seimas ir toliau pritars,

kad ta funkcija išliktų, kaip ir visose šalyse, ji išlieka, jeigu ją
dabar rengiamasi sumenkinti, ir ji bus sumenkinta, aišku, po
veikio svertų mes komerciniams bankams neturėsime" [38,

p. 14]. Tuometinis Seimas dėl įvairių priežasčių pritarė ne vi
soms komercinių bankų priežiūros griežtinimo priemonėms.
Tam įtakos turėjo tuo metu propaguojamas kraštutinis libera-

lizinas versle, neigiantis valstybes institucijų teisę kištis į pri
vatų verslą.
Būtume neteisūs sakydami, kad Lietuvos bankas nieko
nedarė mėgindamas organizuoti komercinių bankų veiklos prie
žiūrą.
Centrinis bankas, siekdamas bankų stabilumo ir patiki
mumo, indėlių saugumo, nustatė šiuos komercinių bankų veik
los riziką ribojančius normatyvus: 1. Kapitalo pakankamumo;
2. Likvidumo; 3. Maksimalios paskolos sumos vienam skoli

ninkui (negalėjo būti daugiau kaip 30proc. banko kapitalo);
4. Maksimalios atviros pozicijos užsienio valiuta ir tauriaisiais
metalais; 5. Paskolų teikimo su banku susijusiems asmenims (ne
daugiau kaip 10 proc. banko pagrindinio kapitalo); 6. Investicijų

į kitų įmonių akcijas ar kapitalą suma negali būti didesnė kaip
10 proc. banko pagrindinio kapitalo ir t. t. [85]. 1994 m. pra
džioje numatyta taikyti paskolų grupavimą, įvertinant paskolų
negrąžinimo ir palūkanų nesumokėjimo riziką, paskolos gavėjo
finansinę būkl^ bei paskolų draudimą [86], o gruodžio mėn. —
specialiųjų atidėjimų apskaitos taisykles. Apskaitos ir atskaito
mybės sistema buvo keičiama atsižvelgiant į tarptautinius stan
dartus. Gaunama iš komercinių bankų informacija apie paskolų
grupavimo rezultatus rodė bankų blogų paskolų dydį, sudarė
galimybes įvertinti realią vieno ar kito banko finansinę būklę.
Bankai savo aktyvams, įvertintiems pagal rizikos laipsnį,
privalėjo turėti pakankamai kapitalo. Atsižvelgiant į šalies eko
nomikos būklę ir Bazelio bankų priežiūros komitetui rekomen
davus, komerciniams bankams buvo nustatytas didesnis kapitalo
ir rizikingų aktyvų santykis negu Vakarų Europos rinkose dir
bantiems bankams. Lietuvos komerciniai bankai turėjo išlaikyti
ne mažesnį kaip 13 proc. kapitalo pakankamumo normatyvą.
Bankai, kurie neturėjo pakankamai kapitalo, neturėjo teisės savo
akcininkams išmokėti dividendų. Šio reikalavimo tikslas - už

kirsti kelią dividendų išmokėjimui, kai banko veikla per daug
rizikinga, ir taip apsaugoti indėlininkų lėšas.
Nuo 1994 m. pradėta rengti bankų inspektavimo meto
dika, kuri apėmė priemones bankų veiklos rizikai vertinti. Pra-
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dėta tobulinti bankų inspektavimo procedūra. Buvo siekiama,
kad visų bankų patikrinimas būtų atliekamas vadovaujantis
bendra metodologija ir ne rečiau kaip kartą per metus. Siekiant
laiku nustatyti bankų problemas, pradėta rengti išankstinio per
spėjimo sistema. Si sistema, Lietuvos banko vadovybės many
mu, turėjo leisti nedelsiant pradėti banko inspektavimą, jeigu

ataskaitų analizė parodytų, kad pablogėjo banko finansinė būklė
ir padidėjo rizika [84, p. 34],
Komercinių bankų veiklos ir priežiūros srityje svarbų
vaidmenį turėjo atlikti finansų institucijų ekspertai ir auditas.
Norint turėti gerai atliktas apklausas ir tyrimus, reikėjo, kad ša
lyje būtų sukurta bent keletas didesnių audito bendrovių, kurios
konkurencijos sąlygomis dirbtų vis veiksmingiau ir leistų atsi

sakyti brangiai kainuojančių užsienio konsultacinių (audito)
bendrovių paslaugų. Tačiau ikikriziniu laikotarpiu Lietuvoje dar
nebuvo savų konsultacinių, užsienyje pripažintų ir žinomų, ben
drovių, kurių išvados būtų pripažįstamos Vakarų valstybėse ir
kurios atlygintų nuostolius, atsiradusius dėl blogai atlikto au
dito, kurių darbuotojai ne tik atliktų nepriekaištingą auditą, bet
ir kokybiškai rengtų įvairaus profilio verslo projektus bei teiktų
kitas konsultavimo paslaugas, iš jų ir bankininkystės srityje.
Lietuvos banko 1994 m. ataskaitoje nurodoma, kad ne
priklausomi auditoriai per tuos metus patikrino 20 bankų finan

sines ataskaitas, 16 iš jų tikrino taiptautinį pripažinimą turintys
nepriklausomi užsienio auditoriai [84, p. 27). Savaime supran
tama, kad sąžiningai auditą atliekantys asmenys turėjo patik
rinti, ar finansinės ataskaitos atitiko tikrąją banko padėtį, t. y.
apskaitos duomenis. Tam tikslui reikėjo peržiūrėti ir operacijų
leistinumo požiūriu įvertinti visus pirminius dokumentus, kurie
buvo sudaryti, atliekant buhalterinius paskolų teikimo, palūkanų
skaičiavimo, banko pajamų, išlaidų, fondų ir kitų sąskaitų įra
šus. Užsienio valstybių finansų institucijų ekspertai, tuo metu,
vieni to negalėjo padaryti, o lietuviškasis auditas žengė pirmuo
sius žingsnius ir neretai savo aplinkos buvo neigiamai veikia
mas. Netgi Lietuvos banko darbuotojai, atlikę AB „Sekundės

banko" veiklos reviziją prieš pat jo bankrotą, jokių bankroto
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ženklų nerado. O išvadose buvo konstatuojama, jog banko su
teiktos paskolos, buvo laiku grąžintos. 1995 m. birželio 8 d.
Seime Lietuvos banko valdybos pirmininkas K. Ratkevičius
kalbėdamas apie „Sekundės banką" teigė, kad „dabartiniu metu
mes taip pat ne visada esame patenkinti Lietuvos banko dar
buotojų, inspektorių vizitais į komercinius bankus ir toli gražu
nevienareikšmiai vertiname jų pateiktas išvadas" [87, p. 33].
Į kur kas didesnį nagrinėjamu laikotarpiu skandalą Lat
vijoje buvo įsivėlusi audito bendrovė „Coopers and Lybrand",
įeinanti į didžiausių pasaulio audito bendrovių dešimtuką. Ji
dvejus metus atliko vieno didžiausių Latvijos bankų „Banką
Baltija" auditą. Kaip žinoma. Šis bankas bankrutavo.
Ekonominių normatyvų vykdymas turėjo tapti vienu iš
patikimiausių stabilios finansų sistemos veiklos garantų. Deja,
juos vykdyti komerciniams bankams sunkiai sekėsi. Siekiant
pagerinti komercinių bankų priežiūrą, 1994 m. Komercinių
bankų įstatyme buvo numatytos gana griežtos poveikio priemo
nės bankams ir jų vadovams. Viena iš jų- administracinės bau
dos bankų vadovams. Tai galėjo tapti veiksminga priemone, ta
čiau ir ji praktikoje nebuvo taikoma. Nors iki 1994 m. beveik
visų bankų veiklos rizika viršijo Lietuvos banko nustatytą mak
simalią riziką, tačiau kokių nors poveikio priemonių Lietuvos
bankas netaikė, nes jas būtų tekę taikyti daugeliui bankų [84,
p. 34J. Iki bankų griūties kulminacijos nebuvo nušalintas nė
vienas banko vadovas. Komerciniams bankams, kurie nevykdė
normatyvų, buvo numatyta neleisti dalyvauti gaunant tarptauti
nių finansų institucijų paskolas. Tai turėjo paskatinti bankus,
norinčius gauti pigesnius kredito išteklius, sumažinti veiklos ri
ziką. Tačiau ir šio reikalavimo dažniausiai buvo nesilaikoma
(pvz. „Tauro" bankas ir kt.).
Apskritai pakankamai didelė problema buvo ankstyvuoju
ir bankų veiklos sutrikimų laikotarpiu - bankų veiklos riziką ri
bojančių normatyvų vykdymas. Ilgą laiką bankai veikė nežino
dami, kas jų laukia, jeigu šie normatyvai bus pažeidinėjami, to
dėl pernelyg nepergyvendavo vildamiesi, kad viskas baigsis

laimingai. Tiktai šiuolaikinės bankininkystės vėlesniuoju raidos
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laikotarpiu buvo numatyta, kad bankų licencijos bus atšauktos
iki 1997 m. sausio 31 d., jeigu jie nesilaikys saugaus lėšų nau

dojimo principo ir neįvykdys visų veiklos riziką ribojančių
normatyvų iki 1996 metų pabaigos.
Remiantis atliktais tyrimais galima teigti, kad komercinių
bankų santykiai su Lietuvos banku nagrinėjamu laikotarpiu

įgavo grynai administracinį biurokratinį pobūdį: centrinis ban
kas tvirtino išrinktas kandidatūras į bankų valdymo organus,
statistikos ataskaitas ir pan. Tačiau jis neatliko svarbiausios
funkcijos - nedarė reikiamos įtakos komercinių bankų veiklai.
Kita vertus, komercinių bankų veiklos sutrikimų priežastys
buvo kur kas gilesnės ir iš esmės glūdėjo to meto Lietuvos ūkio
sistemoje.

Komercinių bankų veiklą gerinti siekė ir 1991 m. spalio
3 d. devynių komercinių bankų atstovai, kurie, susirinkę LAIB,
pasirašė Lietuvos komercinių bankų asociacijos (LKBA) sutartį
[88]. Pagrindinės asociacijos numatytos veiklos kryptys: banki
ninkų mokymas; atstovavimas bankų interesams įstatymų lei
dyboje; nustatymas ryšių su kitų šalių komerciniais bankais.
Asociacijos prezidentu buvo išrinktas A. Balkevičius (LAIB
valdybos pirmininkas). Vėliau jos prezidentais buvo AT depu
tatas S. Razma, R. Visokavičius, E. Vilkelis.

1993 m. pradžioje asociacijoje jau buvo 15 narių (dau
giau kaip pusė visų šalies bankų). Į asociaciją buvo priimami tik
komerciniai (nevalstybiniai) bankai, kurie jau buvo įregistruoti
Lietuvoje. Stebėtojais galėjo būti ir kitos finansų institucijos.
Siekiant suaktyvinti Lietuvos bankų asociacijos veiklą, ji buvo
iš esmės reorganizuota, perregistruoti jos įstatai, vykdančiuoju
direktoriumi paskirtas A. Dobravolskas. Asociacija tapo pelno
nesiekiančia organizacija, kurios steigėjai - bankai. Pagrindinis
darbas - atstovauti asociacijos interesams valdžios ir valdymo
įstaigose, rengti įstatymų projektus, teikti pasiūlymus. Asocia
cija taip pat siekė tapti bankų darbuotojų susitikimų, informa
cijos centru. Buvo pradėta finansų sektoriaus darbuotojus mo

kyti užsienyje.

3.12. Pirmasis Komercinių bankų įstatymas
Kad įgyvendindami savo teises atsikūrusioje demokrati
nėje Lietuvoje gyventojai galėtų naudotis visomis rinkos eko
nomikos teikiamomis galimybėmis - sutelktai veikti, telkti savo
laisvas pinigines lėšas, jas kapitalizuoti, tarp savas bendraujant
didinti savo ūkinės veiklos galimybes- pirmiausia reikalingas
ne tik žmonių tarpusavio pasitikėjimas, atsakomybės už naudo
jimąsi subjektinėmis teisėmis suvokimas, bet ir teisinio mecha

nizmo, garantuojančio tokį pasitikėjimą ir atsakomybę, sukūri
mas.
Pereinamuoju į rinkos ir demokratinę visuomenę laiko
tarpiu besikuriantiems komerciniams bankams buvo ypač
svarbu sukurti tinkamų santykių su žmonėmis (akcinininkais ir
indėlininkais, kreditoriais ir investuotojais, savininkais bei dar
buotojais ir pan.) modelį. Kvalifikuotai parengti bankininkystės
sektoriaus įstatymus tuo metu buvo sudėtinga, nes netolimos
praeities įtaka dar buvo stipri tiek dirbusiesiems bankuose, tiek
ir kūrusiesiems teisės aktus. Be to, Lietuvai integruojantis į
tarptautines finansų organizacijas vienas iš svarbiausių uždavi
nių buvo šalies teisės normų suderinimas su PB, TVF ir kitų
tarptautinių finansų institucijų reikalavimais. Šis derinimas
apėmė šalies ekonomiką ir finansų sistemą reglamentuojančios
teisės sritį - komercinę teisę.
VRE valstybių ekonominių reformų pagrindinė problema
buvo ne tik lėtokas finansinių rinkų kūrimo procesas, bet ir tei
sinės bazės spragos. Ne išimtis šioje srityje buvo ir Lietuva.
Lietuvoje nuo pat nepriklausomybės atkūrimo šalies valdžia
komercinės bankininkystės teisės klausimams neskyrė reikiamo
dėmesio.
Bankai, būdami vieni svarbiausių ir aktyviausių ekono
minės sistemos dalyvių, kaip ir kiti ūkio subjektai, savo veikloje
nuo pat pradžių turėjo remtis teisiniais dokumentais. Visi ko
mercinių bankų sudaromi sandoriai turėjo atitikti Lietuvos Res
publikos įstatymus, juose reglamentuotas taisykles ir normas.
Tačiau pradiniame bankų sistemos formavimosi etape komerci-

niai bankai kūrėsi sparčiau negu buvo priimami teisės aktai, ku
riais buvo reglamentuojama jų veikla. Lietuvos Respublikos
AT, Vyriausybė, Lietuvos bankas, rengdami ir priimdami pra
diniu pereinamuoju laikotarpiu komerciniams bankams skirtus
teisės aktus, pateko, vaizdžiai tariant, į „strateginį dreifą", kai

aplinka kito dinamiškiau, nei įstatymų rengėjai ir leidėjai suge
bėjo į tai adekvačiai reaguoti.
Lietuvos banko įstatymas, statutas tik bendriausiais bruo

žais nusakė komercinių bankų kūrimosi ir veiklos kryptis. Lai
kinomis komercinių bankų perregistravimo ir veiklos taisyklė
mis, 1990 m. rugsėjo 17 d. Lietuvos banko valdybos pirmininko
įsakymu patvirtintomis [89], bankai vadovavosi iki 1992 m., kol

buvo priimtas Lietuvos Respublikos komercinių (akcinių)
bankų įstatymas
Kaip minėta, aptariamu laikotarpiu komercinių bankų
santykiai su Lietuvos banku buvo sudėtingi. Kol Lietuvos ban
kas vykdė ir komercines funkcijas, besikuriantys komerciniai
bankai jautė iš Lietuvos banko pusės tam tikrą konkurencinę

diskriminaciją, kuri reiškėsi įvairiais būdais. Naujai susikūrę
komerciniai bankai ilgesnį laiką negalėdavo pradėti savo veik
los, nes Lietuvos bankas neskubėjo jų įregistruoti. Nemažai ap
ribojimų bei suvaržymų buvo teikiant licencijas valiutinėms
operacijoms, savarankiškai atidarant korespondentines sąskaitas
užsienio bankuose ir 1.1. [ Šiuos ir kitus iškilusius komercinių
bankų veikloje klausimus turėjo atsakyti rengiamas Komercinių
(akcinių) bankų įstatymas. Nors komerciniai bankai šalyje veikė
jau daugiau kaip dvejus metus, tačiau jų veiklą reguliuojančio
įstatymo priėmimas vėlavo.
Daugelis to meto šio finansų subsektoriaus darbuotojų
buvo suinteresuoti, kad Lietuvos AT kuo greičiau priimtų Ko
mercinių bankų įstatymą, nes įvairius normatyvus, licencijas už
sienio valiutos operacijoms ir pan. gaudavo iŠ Lietuvos banko.

Bet pastarojo kontrolės ir reguliavimo ribos šioje srityje buvo
apibrėžtos gana abstrakčiai. Pvz., kai kurie komerciniai bankai

gaudavo užsienio valstybių piliečių pasiūlymų tapti bankų akci
ninkais, bet neaišku, kas tokį leidimą turėjo duoti - Ekonomikos

ministerija, Lietuvos bankas ar abu kartu. Kol buvo aiškinamasi,
būdavo prarandamas laikas ir lėšos.

Padėtį bankininkystėje, ypač komercinių bankų steigimo
bei jų įvairiapusiškos veiklos srityse, turėjo normalizuoti Ko
mercinių bankų įstatymo priėmimas. Tačiau Lietuvos banko pa
rengtas ir AT jau 1990 m. pabaigoje įteiktas Komercinių bankų
įstatymo projektas vis dar nesulaukė savo eilės. Buvo aišku, kad
nepriėmus Komercinių bankų įstatymo nebus reikiamų teisintų

pagrindų jau esančių, ir naujai besikuriančių bankų veiklai re
guliuoti.

Pirmojo Komercinių bankų įstatymo rengimas ir priėmi
mas vyko sudėtingomis šalies ūkio privatizavimo, produkcijos
gamybos mažėjimo ir nacionalinės pinigų sistemos kūrimo są
lygomis. Tai darė įtakos Komercinių bankų įstatymo projekto
ruošimui ir jo priėmimo procesui. Didelę dalį visų bankinin
kystės sritį reglamentuojančių teisės aktų, bendradarbiaudamas
su bankininkais praktikais, parengė Lietuvos banko Mokslo
centras, kuris, deja, 1992 m. pabaigoje buvo panaikintas [23].

1990 m. pabaigoje Respublikos AT buvo pateiktas Ko
mercinių bankų įstatymo projektas, kurį parengė Lietuvos
banko darbuotojai bei Vilniaus universiteto Finansų-kredito ka
tedros dėstytojai, vadovaudamiesi TVF rekomendacijomis ir
Europos ekonominės bendrijos direktyvomis. Tuo pačiu metu
deputato K. Glavecko, Laisvosios rinkos instituto darbuotojų
bei dalies Lietuvos ekonomistų-finansininkų buvo parengtas ir
pateiktas svarstyti alternatyvus komercinių bankų įstatymo pro
jekto variantas, kuris skyrėsi iš esmės [90, p. 11]. Šie du pro
jektai skyrėsi tiek savo struktūra, tiek bankų reguliavimu. Pasta
rieji siūlė įteisinti tris komercinių bankų grupes: akcinius, indi

vidualius bei ūkinių bendrijų; bankui įsteigti sumažinti įstatinį
kapitalą ir kt. Alternatyvaus projekto autoriai taip pat teigė, kad
tai - geriausias būdas pereiti prie privačios bankininkystės ir

užtikrinti bankų veiklos veiksmingumą bei patikimumą [žr. 8
lentelę].
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8 lentelė
Lietuvos banko ir Lietuvos laisvosios rinkos instituto alter
natyvios rengiamo Komercinių bankų įstatymo projekto
nuostatos
Lietuvos banko siūlo
mas projektas

Lietuvos laisvosios rinkos instituto
siūlomas projektas

Akcinis bankas, ne ma
žiau kaip 10 steigėjų

I. Individualūs.
2. Ūkinės bendrijos.
3. Akcini ai.
4. Valstybiniai - akciniai.
5.Valstybiniai, t. y. visos Lietuvos
Respublikos įstatymais numatytos
formos

Minimalus
įstatinis ka
pitalas

lOmln.rb

5 mln. rb, steigiant banką su ribota
turtine atsakomybe (formos 3, 4, 5),
ir 500.000 rb, steigiant banką su vi
siška turtine atsakomybe (formos
1,2)

Valstybinio
reguliavimo
ribos

Apribojimai įeiti į fi
nansinio kapitalo rinką,
bankų veiklos regulia
vimas normatyviniais
metodais, palūkanų ribų
nustatymas

Liberalūs reikalavimai steigiant ban
kus, bankų veiklos reguliavimas ne
tiesioginiais ekonominiais metodais,
palūkanų ribų nustatymas tik išimti
niais atvejais ir laikinai

Nenumatyta

Numatyta galimybė perduoti šiai
draudimo sistemai netiesioginę sau
gių ekonominių normatyvų laikymo
si kontrolę (diferencijuojant draudi
mo mokesčius pagal rizikos laips
nius)

Banko orga
nizavimo
forma

Kolektyvinė
indėlių sis
tema

Šaltinis: [90, p. 10-11].

Lietuvos banko darbuotojų paruošto projekto autoriai

teigė, kad būtų gerai, jog oponuojančio projekto autoriai skirtų
„bankų" sąvoką nuo „kredito įstaigos" sąvokos. Pastarosios yra
kredito kooperatyvai, kredito draugijos ir kt., bet joms įstatymų
draudžiama vadintis bankais. Draudimo priežastis lengvai su-
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prantama: vyksta masiški tokių kredito įstaigų bankrotai. Jei jos

nesivadina bankais, nei viduje, nei užsienyje niekas nekreipia
didesnio dėmesio. Kitaip dėl bankų. Daugelio jų bankrotai šalies finansinio nestabilumo ženklas. Užsienio kapitalas ima
vengti tokios šalies. Taip pat krašto gyventojai praranda pasi

tikėjimą bankais. Indėlininkų pasitikėjimas - sėkmingo bankų
darbo laidas, — teigė pagrindinio komercinių bankų įstatymo
projekto autoriai [91, p. 347].

1991 m. lapkričio 19 d. AT pradėjo svarstyti Komercinių
bankų įstatymo dviejų diametraliai priešingų variantų projektus.
Pranešimą padarė Lietuvos banko valdybos pirmininkas depu
tatas V. Baldišis, kuris teigė, kad „įstatymas buvo ruoštas, bū
tent, pirmiausia gerai išstudijavus ir išanalizavus Lietuvos Res
publikos, kuri gyvavo tarpukario laikotarpiu, pinigų ir bankų
sistemą ir jos pasiekimus" [91, p. 344]. Alternatyvų Komercinių
bankų įstatymo projektą pateikė deputatas K. Glaveckas, kuris
šalies bankų sistemos problemą interpretavo bendros ekonomi
nės reformos mikro- ir makroekonominiuose procesuose, teig
damas, kad būtina priimti liberalesnį komercinių bankų įstatymo
modelį, smarkiai susiaurinant centrinio banko vaidmenį šiuose
procesuose [92, p. 351, 361].
Pirmojo Komercinių bankų įstatymo projekto svarstymo
metu klausimus teikė ir diskusijose dalyvavo deputatai
V. Terleckas, J. Tamulis, S. Razma, E. Grakauskas, V. Paliūnas,
R. Ozolas. K. Antanavi^ius Ekonomikos komisijos vardu
palaikė alternatyvųjį, A.Rudys- Biudžeto komisijos vardu
Lietuvos banko pateiktą projektą. Už Lietuvos banko pateiktą
įstatymo projektą balsavo 59, už Laisvosios rinkos instituto - 26
deputatai. Nuspręsta iš dviejų alternatyvų pasirinkti Lietuvos
banko darbo grupės parengtą įstatymo projektą ir jam pritarti po
pirmojo svarstymo.
Vėliau Komercinių bankų įstatymo projektas buvo svar
stomas AT frakcijose, komisijose. AT Ekonomikos komisijoje
Lietuvos bankui buvo pasiūlyta pakoreguoti savo pozicijas

atsižvelgiant į oponentų pastabas. Tik akciniai bankai, kurių
veiklos pamatai įstatymo rengėjams nekėlė abejonių, buvo įtei-
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sinti. Todėl įstatymas buvo pavadintas Komercinių (akcinių)
bankų įstatymu. Kompromiso padariniu galima laikyti tai, kad
įstatyme atsirado valstybiniai ir valstybiniai-akciniai bankai.
1992 m. balandžio 7 d. AT vyko Komercinių bankų įsta
tymo projekto antrasis svarstymas. Lietuvos banko valdybos
pirmininkas V. Baldišis informavo, kad antrajam svarstymui
pateiktas įstatymo projektas yra pataisytas atsižvelgus į visas
deputatų, komisijų ir ekspertų pastabas. Tačiau ir prieš pataisytą
projektą pasisakė Komercinių bankų asociacijos vadovai [93,
p. 297]. Diskusijose dalyvavo deputatai E. Vilkas, Č. Okinčisas,
A. Leščinskas. AT pritarė Komercinių bankų įstatymo projektui
po antrojo svarstymo („už" balsavo 64 deputatai, „prieš" — 2,

susilaikė-12) [93, p. 305].
1992 m. balandžio 15 d. AT prasidėjo trečiasis Komerci
nių bankų įstatymo projekto svarstymas. Prieš įstatymo svars
tymą ir priėmimą pasisakė finansų ministrė E. Kunevičienė
motyvuodama, kad, kol centrinis bankas vykdo ir komercines
funkcijas, tol netikslinga priiminėti Komercinių bankų įstatymą
[94, p. 212], Įstatymo projekto svarstymas vėl užsitęsė. Gegužės
19, 28, birželio 4 d. vykusių posėdžių metu buvo pasisakoma ir
balsuojama dėl kiekvieno įstatymo straipsnio. Kalbėjo deputatai
E. Grakauskas, S. Malkevičius, L. Milčius,
Č. Stankevičius, A. Leščinskas, A. Sakalas,

J. Pangonis,
V. Žiemelis,

V. Terleckas ir kt., iš viso per 20 deputatų. Dėl atskirų straipsnių

priėmimo buvo balsuojama atskirai. Diskusijose taip pat daly
vavo Komercinių bankų asociacijos pirmininkas A. Balkevičius,
Ekonomikos (K. Antanavičius) ir Biudžeto (A. Rudys) komisijų
pirmininkai, frakcijų atstovai. Liepos 2 d. baigiamajame šiam
klausimui svarstyti AT posėdyje pagaliau buvo prieita prie vie
nos nuomonės: atviru balsavimu 67 balsavus „už", 2 balsavus
„prieš", 2 susilaikius, Komercinių (akcinių) bankų įstatymas
buvo priimtas [95, p. 135]. 1992 m. liepos 7 d. AT priėmė nuta

rimą „Dėl Lietuvos Respublikos komercinių (akcinių) bankų
įstatymo įsigaliojimo tvarkos", kurio 1 punktas skelbė: ^usta
tyti, kad Lietuvos Respublikos komercinių (akcinių) bankų įsta
tymas įsigalioja nuo 1992 m. rugpjūčio 1 d". [96, p. 205]. Ko-

inerciniai bankai buvo įpareigoti patikslinti savo statutus ir per
du mėnesius persiregistruoti Lietuvos banke. Nutarimas numatė,
kad, iki bus sureguliuoti deputatų statuso klausimai, visų tarybų
deputatai negali būti išrinkti arba eiti pareigų komercinio banko
valdyboje ar taryboje. Taip pat buvo pavesta Vyriausybei
parengti naują Lietuvos Respublikos civilinio ir civilinio
proceso kodeksų normų redakciją atsižvelgiant į priimtą Ko

mercinių (akcinių) bankų įstatymą [31, p. 321-335].
Pirmasis Komercinių (akcinių) bankų įstatymas sukūrė
teisinius bankų steigimo, veiklos, reorganizavimo ir likvidavimo
pagrindus. Šio įstatymo nuostatos sudarė palankias sąlygas su
kurti gana platų komercinių bankų, įsteigtų akcinio kapitalo
pagrindu, šalyje tinklą. Tačiau tenka konstatuoti, kad pirmasis
Komercinių (akcinių) bankų įstatymas, būdamas gana liberalus,
turėjo ir neigiamos įtakos bankų veiklos kokybei. Greitai išryš

kėjo jo klaidos.
Savaime suprantama, kad iš karto priimti tobulą įstatymą
dažniausiai nepavyksta. Taip būta ir šiuo atveju. Be to, Komer

cinių (akcinių) bankų įstatyme liko nemaža nuorodų į Akcinių
bendrovių įstatymą, kuris, kaip jau buvo minėta, ne visai tiko
bankams, netgi atskirais atvejais varžė bankų veiklą. Todėl, pri
ėmus šį įstatymą ir išaiškėjus jo trūkumams, netrukus buvo pra
dėtas rengti naujo Komercinių bankų įstatymo projektas.

3.13. Komercinių bankų griūties prielaidų brendimas
Analizuojant aptariamo laikotarpio literatūrą ir šaltinius,
pagrįstai kyla klausimas, kodėl taip lengvai pavyko Lietuvoje
steigti bankus, o vėliau, daugeliui jų neatsakingai dirbant,

iššvaistyti tiek fizinių, tiek ir juridinių asmenų lėšas?
Tarptautinė bankininkystės patirtis patvirtina, kad dar

prieš išduodant banko veiklos licenciją turi būti išnagrinėjamas
banko verslo planas, nustatoma kapitalo kilmė, įvertinama

steigėjų ir banko administracijos kvalifikacija bei reputacija.
Tuo tarpu Lietuvoje ši procedūra buvo labai supaprastinta, nes,
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kaip minėta, iki 1992 m. vidurio nebuvo priimtas komercinių
bankų veiklą reglamentuojantis įstatymas.
Bankininkystė- tokia veiklos sritis, kurioje didelę
reikšmę turi nesutepta reputacija. Apie tai, kad komercinių
bankų vadovai privalo turėti sąžiningų žmonių reputaciją, pa
kankamą kvalifikaciją ir darbo bankuose patirtį, buvo kalbama
jau 1992 m. Komercinių bankų įstatyme bei Lietuvos banko

valdybos nutarime [97]. 1994 m. gruodžio 21 d. priimto
antrojo Komercinių bankų įstatymo, 11 str. 2 punkte teigiama,
kad Lietuvos bankas išduoda licenciją tiems bankams, kurie
„turi kvalifikuotus, nepriekaištingos reputacijos bei turinčius
darbo bankuose patirtį banko vadovus (valdybos narius, ad
ministracijos vadovus)" [85]. Tačiau praktiškai tokio reikala
vimo dažnai nebuvo laikomasi.

Pradiniu laikotarpiu į Šiuolaikinę Lietuvos bankinin
kystę įsiliejo nemažai abejotinos reputacijos žmonių. Dalis
verslo subjektų dalyvavo ne tik legalioje, bet ir Šešėlinėje
veikloje, t. y. slėpė pajamas, nemokėjo mokesčių. Dėl to nau
jai besikuriančių bankų stambiais akcininkais tapo įvairūs ūkio

subjektai, tikėjęsi pasinaudoti bankais kaip pigiais lėšų šalti
niais. Tokie akcininkai buvo „renkami" į tarybas ir valdybas,
kad per šiuos valdymo organus įgyvendintų savo tikslus. Gana
dažnai paskolos su lengvatiniais procentais ir be deramo ap
draudimo buvo išduodamos minėtiems asmenims. Galimybė
finansinio kapitalo lyderiams pasinaudoti padėtimi, kai bankų
tiek vidaus, tiek ir išorės prevencinė kontrolė menkai veikė,
sudarė sąlygas „pasisavinti" sukauptas lėšas, kurios neretai
kaip paskolos buvo išduodamos grynaisiais pinigais iŠ esmės
nesilaikant nei norminių aktų, nei pačių bankų sukurtų vidaus
taisyklių. Kita vertus, dalis akcininkų neatliko savo tikrųjų
funkcijų bankuose, nes jie pirko bankų akcijas ne tam, kad

plėtotų veiklą šioje srityje, bet tam, kad, prisidengę licencija
banko veiklai, tarp savęs išsidalytų juridinių ar fizinių asmenų

pinigus arba tiesiog „išplautų" šešėlinėje ekonomikoje įgytas
lėšas.
AB „Aurabanką" sužlugdė pirmiausia savi akcininkai,

per metus paėmę iš jo 40 mln. Lt trumpalaikių paskolų. Pasko
las ėmė įtakinga „Luokės" grupė, valdžiusi 68 proc. banko
akcijų. Aišku, kad AB „Aurabanko" vadovybė, netgi maty

dama sutarčių rizikingumą, nepajėgė atsispirti tikrųjų banko
savininkų spaudimui. Dėl šių ir panašių priežasčių žlugo dau
gelis kredito bendrovių, AB „Sekundės bankas", AB „Atei
ties", AB „Nidos" ir kt. bankai.

Gauti tyrimo rezultatai leidžia daryti išvadą, kad iš pra
džių būta sunkumų dėl vadovaujančių (valdybų, tarybų narių)
ir dėl paprastų kvalifikuotų darbuotojų kadrų. Iš duomenų,
pateiktų 9 lentelėje, matyti, kad apie 50 proc. vadovaujančių

bankų darbuotojų anksčiau apskritai nedirbo finansų valdymo
srityje.

9 lentelė
Lietuvos bankų kiekybinė ir kokybinė sudėtis
(1992 m. spalio 1 d.)

Nuosa
vybė

Valdybos
pirmininkas

Banko pava
dinimas

Lietuvos bankas
Lietuvos in
vesticijų bankas

Vytautas
Dudėnas

Valsty
binė

Lietuvos tau
pomasis bankas

Vygintas Bubnys

Valsty
binė ak
cinė
Valsty
binė ak
cinė

Lietuvos žemės
ūkio bankas
Akcinis kredito
bankas „Nida"

1992
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Akcinė

6.

Bankas
„Hermis"

Vilnius

Nadiežda
Novickienė

1991

Akcinė
(privatus
kapitalas
-93
proc.)

7.

Komercinis
bankas „Lie
tuvos verslas"

Vilnius

Valerijus
Kirilovas

1992

Valsty
binė ak
cinė (pri
vatus ka
pitalas93 proc.,
valstybi
nis-7)

8.

Komercinis
bankas „Vil
niaus bankas"

Vilnius

Julius Niedvaras

1990

Valsty
binė pri
vati

9.

Kooperacijos
bankas

Vilnius

Juozas
Bartkevi^^us

1990

Akcinė

10.

Lietuvos akcinis
inovacinis
bankas

Vilnius

Artūras
Balkevičius

1988

Akcinė

11.

Lietuvos ko
mercinis bankas
„Balticbank"

Vilnius

Romualdas Juška

1991

Privati

Vilnius

Romualdas
Visokavičius

1991

Akcinė

Vilnius

Algimantas
Barusevičius

1992

Valsty
binė ak
cinė

Vilnius

Virginijus
Rimkūnas

1992

Valsty
binė

12.

13.

14.

15.

LITIMPEKS
bankas
Lietuvos
valstybinis
komercinis
bankas
Lietuvos
valstybinio
komercinio
banko bankas
„Vytis"
„Tauro" bankas

Vilnius

Jonas Saulėnas

1991

Akcinė

16.

Akcinis bankas
, .Nemo bankas"

Kaunas

Eugenijus Šukys

1991

Privati

17.

Komercinis
akcinis bankas
„Lietūkis"

Kaunas

Marijus Statkus

1992

Akcinė

18.

Komercijos ir
kredito bankas

Kaunas

Arvydas
Kazakevičius

1992

Akcinė

19.

„Ūkio bankas"

Kaunas

Valdemaras
Būtėnas

1989

Akcinė
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20.

„Žemės bankas"

Kaunas

Zenonas
Jankauskas

1992

Valsty
binė ak
cinė (pri
vatus ka
pitalas34 proc,
valstybi
nis - 66)

21.

Klaipėdos
Vakarų bankas

Klaipėda

Pranas Rimvydas
Karbauskas

1992

Akcinė

22.

Komercinis
Šiaulių krašto
bankas

Šiauliai

RedasKlupSas

1992

Akcinė

23.

Šiaulių bankas

Šiauliai

Zenonas Eimutis
Sabalys

1992

Privati

1989

Akcinė
(privatus
kapitalas
-92
proc.)

1992

Privati
(valstybi
nis kapi
talas-10
proc.)

Panevėžio
24.

Panevėžys

Rita Kildišienė

Mažeikiai

Regina
Taurinskienė

bankas .Ateitis"

25.

Mažeikių
komercinis
bankas

lentelės tęsinys

Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Įst^tinis kapitalas
1992 1001 (mln. tl)

42
63
15.5
225,4
33,2
160; 2 mln. USD
120.96
140,6

Aktyvai 1992 1001
(mln. tl)

280
696
136
109.1
2036
502
9396,7

Filiia

Skiiayr

578

53
46

4
9
1
5
1
6

Atts
stovyb (a)
ūtrosnge

181

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Dar oesufonnuoti (reorga
nizacijos būklė)
Neatskirti nuo Lietuvos
banko
158.3
10.2
66.2
56
72
21
110
14,18
45,7
21,3
40

28
Neaiškini nuo Lietu
vos banko
914,4
10,2
66,2
386
1525
30
883,8
20,98
623,6
137,6
40

2
1
2

1

Jeigu langelis tuščias - žinyne nebuvo nurodyti duomenys.

Šaltinis: [98].
Taip pat galima teigti, kad vienas iš neigiamų to meto
komercinių bankų veiklos reiškinių buvo dosniai suteikiamos
paskolos ne tik bankų steigėjams, stambiems akcininkams, bet
ir su banku vienaip ar kitaip susijusiems asmenims (giminai
čiams, draugams, verslo partneriams, aukštiems valdinin
kams), reikiamai neįvertinus jų finansinės padėties. Sustabdyti
banko tarnautojų piktnaudžiavimą buvo įmanoma tik laikantis
bent minimalių verslo etikos normų ir įdiegus veiksmingą
banko vidaus kontrolės sistemą, nes išorinė kontrolė dėl ob

jektyvių ir subjektyvių priežasčių ikikriziniu laikotarpiu buvo
pernelyg silpna.
Plačiausiai paplitusi bankų negalios priežastis - tai ne
grąžintinos blogos paskolos. Bankui negrįžusi pinigų suma
virsta nuostoliais, jis negauna planuotų pajamų ir galų gale
netenka dalies savo aktyvų. Kai blogų paskolų nuostolis viršija
paskolų pajamas ir aktyvai sumažėja didesne suma nei banko
turimas kapitalas, banko įsipareigojimai tampa nepadengti
aktyvais, t. y. bankas tampa nemokus. Daug ir didelių paskolų
buvo išduota didelėms, bet neperspektyvioms įmonėms, o
joms bankrutavus bankai patyrė nuostolių, nes dažnai tų įmo-
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nių turtas buvo nelikvidus.
Kaip minėta, socialistinės planinės ekonomikos sąlygo
mis bankams, kaip ir kitoms finansų institucijoms, buvo pri
skirtos kur kas siauresnės funkcijos nei tos, kurias jos vykdo
rinkos ekonomikos sąlygomis. Todėl po nepriklausomybės at

kūrimo galimybės bankų sektoriuje remtis tarybiniais metais
sukaupta patirtimi buvo ribotos. Prasidėjus masiniam banki
ninkystės verslui, iš karto atsirado kvalifikuotų kadrų stygius.
Keletas valstybinių bankų, niekada nedirbusių rinkos sąlygo
mis, tokios gausybės kadrų parengti negalėjo. Todėl įvairias
pareigas bankuose ėjo inžinieriai, žurnalistai, buvę gamyklų
vadovai ir kitų profesijų žmonės. Dėl kvalifikacijos stokos,
patirties finansų valdymo srityje neturėjimo, jie dažnai dary
davo nepataisomas klaidas.

Papildoma priežastis (ypač ikikriziniu laikotarpiu), ver
tusi skolintojus kartais pasirinkti „klaidingą" sprendimą, buvo
šalies bankų rinkoje nusistovėjusi tvarka gauti atlygį už su
teiktą paskolą. Kitaip sakant, buvo įprasta, kad dalis paskolos
atitekdavo bankininkams už paskolintus pinigus. Paskolų pra
šantys asmenys mokėjo tam tikrą „rinkos" procentą (jo dydis
priklausė nuo paskolos gavimo sudėtingumo ir kitų veiksnių)
ją gauti padedantiems banko tarnautojams. Tuo metu jau nie
kam nebuvo paslaptis, kad paskolos (dažnai ir be garantų) bū
davo suteikiamos dalį sumos paliekant bankininkams (10, 30
ar net 50 proc.). Be to, neretai banko valdyba dosniai dalijo ta
rybos nariams beprocentes arba mažaprocentes paskolas, o šie
atsidėkodami skirdavo didžiulius atlyginimus bei premijas at
sakingiems banko darbuotojams. Tiesa, dabar sunku įvertinti ir
nustatyti, kiek nuostolių bankai patyrė dėl bankininkų neprofe
sionalumo ar bankų darbuotojų nesąžiningumo. Reikėtų turėti
galvoje ir tai, kad nebuvo reikalaujama užtikrinti bankų veik
los skaidrumo. Iki 1992 m. bankai neprivalėjo pateikti visuo
menei informacijos apie savo veiklos rezultatus ir finansinę
būklę.
Pažymėtina, kad 1991-1994 m. šalies komerciniai ban

kai sukaupė daug negrąžintinų blogų paskolų, o tai trikdė jų

veiklą ir kėlė rimtą grėsmę Lietuvos bankų sistemos stabilu
mui.
Pereinamojo laikotarpio pradžioje, kai buvo griaunama
senoji tarybinė sistema, ypač pagausėjo valstybinio turto
grobstymo atvejų. Daugiausia atvejų- 16 886- užfiksuota

1992 m. Tai atsitiko dėl dviejų pagrindinių priežasčių: dėl
įpročio pasisavinti „niekieno" (t. y. buvusį tarybinį valstybinį
visuomeninį) turtą ir Lietuvos valdžios vykdomos ekonominės
politikos.

Daug ginčų AT ir visuomenėje sukėlę ekonominės re
formos projektai sukūrė nerimo, netikrumo atmosferą. Vietinė,
o kartais ir centrinė valdžia nepakankamai gerai suvokė, kokia
kryptimi pasuks reformos, nesugebėjo ar nenorėjo saugoti
valstybinio turto, kuris nebuvo suvokiamas kaip visų valstybės
piliečių turtas, už kurio iššvaistymą ar pasisavinimą reikės at

sakyti. Tarybų valdžios metais piliečių požiūris į valstybinį
turtą buvo dvipusis. Visi žinojo, kad įstatymai baudžia už ne

teisėtą turto pasisavinimą, tačiau atlaidžiai žiūrėjo į sugeban
čius „kombinuoti", net pavydėjo tiems, kurie dirba tokiame
darbe, iš kurio galima ką nors parsinešti. Valstybės turtas buvo
lyg ir niekieno, tad jo grobstymą žmonės nelaikė dideliu nusi
kaltimu.
Neretai įmonės ar kolūkio vadovybė pereinamojo lai
kotarpio pradžios sumaištyje pasisavino dalį turto ar nuvarė
valstybines bei valstybines akcines įmones į tyčinį bankrotą,
taip pat, pasinaudoję privatizavimo įstatymo leidimu didelius
gamybinius objektus skaldyti į smulkius, sukūrė turtingus pa
dalinius, kuriuos vėliau privatizavo, o kitus, likusius, paliko
be gamybos priemonių, iš esmės visai tuščius. Nagrinėjamu

laikotarpiu AT, Seimas ir Vyriausybė priėmė ne vieną norminį
aktą, draudžiantį valstybinio turto iššvaistymą, tačiau realiai jo
išsaugoti nesugebėjo.

Dalis rinkos dalyvių, pasinaudodami įstatymų nebuvimu
ar juose paliktomis spragomis, pasipelnė iš privatizacijos bei
neteisėtos finansinės veiklos. Oficialiai tai nebuvo laikoma
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valstybinio turto grobstymu (nepažeisti, o tik apeiti įstatymai),
nors praktiškai tai buvo neteisėta veikla.
Tačiau yra prielaidų manyti, kad nagrinėjamo laikotar

pio pabaigoje dauguma bankininkų vis dar tikėjo, jog jų su
kurti ir įsteigti komerciniai bankai turi galimybių išlikti stabi
lūs ir nuolat augantys, jie stengėsi įsisavinti naujausias banki

nes technologijas bei plėsti atitinkamų finansinių paslaugų
apimtį, kad kaip galint labiau tenkintų aptarnaujamų klientų
poreikius. Tačiau šiuos tikslus, kaip matysime kitame mono
grafijos skyriuje, pavyko įgyvendinti ne visiems komerciniams
bankams.

3.14. Išvados
1.Pereinamuoju laikotarpiu atsikūrusiai Lietuvos vals
tybei teko spręsti sudėtingus uždavinius: stiprinti valstybin
gumą, įgyvendinti valstybės valdymo reformą, kurti demokra
tinę, teisinę sistemą. Tuo pačiu metu reikėjo ne ūk persiorien
tuojant įgyvendinti rinkos ekonomikos principus, įtvirtinti ir
plėtoti rinkos santykius, bet ir toliau tęsti ne mažiau sudėtingą
perėjimo prie šiuolaikinės finansų ir bankų sistemos problemą.
Šie procesai buvo glaudžiai susiję ir lėmė sudėtingą pradinę
pereinamojo laikotarpio ekonomikos, finansų sistemos ir šalies

gyventojų socialinę būklę.
2.Ekonomikos transformavimąsi s, privačios nuosavy
bės ir rinkos santykių atsiradimas keitė ūkio struktūrą. Ūkis,
anksčiau grindžiamas valstybinės ir kooperatinės nuosavybės
teise, evoliucionavo į ūkį su vyraujančiu privačiu sektoriumi.
Tačiau suirus ekonominiams ryšiams, padidėjus strateginių
žaliavų ir energijos išteklių kainoms, praradusi senas rinkas ir
dėl keleto kitų priežasčių Lietuvos ekonomika, 1992-1994 m.
patyrusi Šoką (realusis BVP 1993 m. sudarė tik 40 proc.
1988 m. BVP lygio), pradėjo atsigauti tik 1995 m., kada pirmą
kartą buvo užfiksuotas BVP padidėjimas - 3,3 proc.; 1992 m.
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infliacija peraugo į 1163,1 proc. hiperinfliaciją. Išleidus inves
ticinius čekius, pradėtas privatizuoti valstybinis turtas.
3.Buvo Įgyvendinta tautos interesus atitinkanti na
cionalinė pinigų politika. Siekiant išeiti iš rublio zonos,
1991m. liepos 17 d. buvo įvesti laikini pinigai - talonai, kurie
cirkuliavo apyvartoje kartu su rubliais (santykiu 1:1) iki
1992m. spalio 1 d. Litai buvo įvesti 1993 m. birželio 25 d.,
keičiant talonus į litus santykiu 100:1. Įvedus litą, Lietuvos

bankas nuslopino triženklę infliaciją ir kryptingomis interven
cijomis stabilizavo lito kursą JAV dolerio atžvilgiu. 1994 m.

balandžio 1 d. įsigalėjus Lito patikimumo įstatymui buvo
įdiegtas VVM.
4.Lietuvos banko vadovybė, sutelkusi dėmesį vykdyti
šiai institucijai nebūdingas komercines funkcijas, per mažai
skyrė dėmesio tuo metu svarbiausiai savo funkcijai - naciona
linės valiutos įvedimui. Pradiniame etape Lietuva kurį laiką
pirmavo tarp Baltijos valstybių reformuojant bankų sistemą, o
vėliau atsiliko įvesdama nacionalinius pinigus - litus (Lie
tuva- 1993 m„ Latvija ir Estija- 1992m.) bei išeidama iš
rublio zonos. Ne be priešingos Lietuvos banko vadovybės po
zicijos iki 1992 m. pradžios šalyje nebuvo įregistruotas nė vie
nas užsienio banko filialas.
5.Nors Lietuvos banko įstatymas objektyviai sąlygojo
jo, kaip centrinio banko, autonomiją ir jis buvo atskaitingas

AT, tačiau nepaisant galiojančių įstatymų ikikriziniu laikotar
piu Lietuvos bankui nepavyko išvengti valdybos pirmininko
permanentinės kaitos. Susiformavusios konfliktinės situacijos

tarp Lietuvos banko ir Vyriausybės priežastys glūdėjo jų kom
petencijos atribojimo klausime ir iš esmės tęsėsi per visą nag
rinėjamą laikotarpį. Visa tai turėjo neigiamos įtakos to meto
šalies bankininkystės raidai, nesuteikė stabilumo valstybei, jos
ūkiui, silpnino centrinio banko nepriklausomumą bei jo veik
los efektyvumą.
6.Vienas būdingiausių šio laikotarpio Lietuvos banki
ninkystės raidos ypatumų- ekstensyvi komercinių bankų

plėtra. Jų kūrimą sąlygojo labai pelningas, ypač pereinamojo

260

laikotarpio pradžioje, prekybos ir įvairių paslaugų verslas,

Lietuvos banko vykdoma liberali politika išduodant licencijas
komercinių bankų veiklai bei maži steigiamojo banko įstatinio
kapitalo normatyvai. 1993 m. pabaigoje jų jau buvo 28. Ko
mercinių bankų plėtra, jų veikla ikikriziniu laikotarpiu
atspindėjo Lietuvos ekonominės reformos raidą, jos kūrėjų
mąstymo lygį, taip pat sudėtingus pradinio pereinamojo lai
kotarpio šalies žengimo į rinkos ekonomiką procesus.
7.Kadangi Lietuvos bankas nesiėmė reikiamų priemo

nių laiduoti jų veiklos stabilumą ir patikimumą, o visi minėti
uždaviniai buvo sprendžiami sudėtingomis (infliacijos lygio
svyravimas ir kt.) ir prieštaringomis sąlygomis, bankų eksten
syvi plėtra greitu laiku atvedė į pirmuosius bankų bankrotus.
Tačiau pirmiausia pradėjo bankrutuoti įvairios kredito ben
drovės, kurios 1991-1994 m. konkuravo indėlių rinkoje kartu
su komerciniais bankais, neretai buvo sukurtos finansinių „pi
ramidžių" pagrindu, siūlė dideles palūkanas ir taip pritraukė ir
pasisavino iš juridinių asmenų bei šalies gyventojų dideles
grynųjų pinigų sumas. Vėliau bankrotai apėmė ir smulkiuosius
komercinius bankus.
8.Komerciniai bankai, būdami vieni aktyviausių perė

jimo į rinkos ekonomiką dalyvių, kaip ir kiti ūkio subjektai,
savo veikloje nuo pat pradžių privalėjo remtis įstatymais ir
norminiais aktais. Tačiau pradiniame pereinamojo laikotarpio
etape dar veikė mažai modernizuota iš tarybinių laikų pavel
dėta įstatymų leidyba, o komercinių bankų kūrimą ir veiklą
reglamentuojančių norminių aktų priėmimas vėlavo. Tik
1992 m. liepos 2 d. buvo priimtas Komercinių (akcinių) bankų
įstatymas, nors komerciniai bankai šalyje jau veikė daugiau
kaip 2 metus.
9.Aptariamas Lietuvos bankininkystės kūrimo etapas

leidžia daryti išvadą, kad paskubomis paruošti ir taikyti kai ku
rie vakarietiški veiklos mechanizmai čia neveikė ar buvo ne
veiksmingi dar besiformuojančios rinkos sąlygomis. Kita ver
tus, kiekvienas susikūręs komercinis bankas veikė konkrečioje

aplinkoje, kuri didele dalimi ir nulėmė tą veiklą.
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10. Kuriant Lietuvos bankų sistemą, tarp Lietuvos
banko ir Vyriausybės, tarp AT, Seimo deputatų, narių, tarp
mokslininkų ir bankininkų praktikų nebuvo bendros nuomo
nės, kokio bankų sistemos kūrimo modelio reikėtų laikytis,
būta daug ambicijų, nepakankamai konstruktyvių sprendimų.
Neigiamos įtakos šiam procesui turėjo ir neretai nepamatuotas
bankininkystės problemų politizavimas, atsiradęs lobizmas.
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4. KOMERCINIŲ BANKŲ GRIŪTIS: PRIEŽASTYS IR
PASEKMĖS (1994-1996 m.)

4.1. Bankų sistemos sukrėtimai pasaulinėje praktikoje
Analizuojant ir lyginant šiuolaikinę Lietuvos ir daugelio
užsienio šalių bankų veiklą, matyti, kad finansų krizės, kaip ir
bankų bankrotai, yra įprastas reiškinys. Dėl finansinių sun

kumų, iš kurių didžiąją dalį sudaro negrąžintos blogos pasko
los, atskirose užsienio valstybėse kasmet uždaroma po kelis ar
keliolika bankų. Suprantama, kad šios paskolos visur susidarė
ne iš karto, jos kaupėsi per daugelį metų. Blogų paskolų ne
grąžinimo faktų, deja, praktiškai neišvengia nė vienas bankas.
Tačiau Vakarų šalyse tokiems atvejams tvarkyti sudaromi ati

tinkami rezervai, blogų paskolų būklę griežtai kontroliuoja
centrinis bankas.
Bankų bankroto neišvengė net tokia galinga pasaulio

valstybė kaip JAV. 1929-1933 m. (Didžiosios depresijos me
tai) šią šalį sukrėtė masinė bankų bankrotų banga. Bankrutavo
trečdalis JAV bankų. Siekiant užkirsti kelią galimiems pasi
kartojimams, 1933 m. įkurta Federalinė indėlių draudimo kor
poracija, į kurios sudėtį pamažu įsitraukė dauguma JAV
bankų. Federalinė indėlių draudimo korporacija suteikė ban
kams, palyginti su neapdraustais bankais, didelį pranašumą
konkuruojant dėl indėlių pritraukimo. 1973 m. bankrutavo
vienas iš didžiausių bankų - JAV nacionalinis San Diego ban
kas. Bankroto priežastis - didelis rizikingų paskolų portfelis ir

indėlininkų sukelta panika, kilusi pranešus apie dividendų su
mažinimą. Dėl per didelio rizikingų paskolų skaičiaus 1980 m.
žlugo stambus Filadelfijos bankas (jį vėliau išgelbėjo tik kitų
didelių bankų ir Federalinės indėlių draudimo korporacijos
paskolos), 1982 m. - Oklahomos bankas „Penn Square" ir
daug kitų. 1985 m. ekonomikos nuosmukio metu JAV buvo

uždaryta 120 bankų [1, p. 109-116].
Šiuolaikinėje išsivysčiusių šalių finansų sistemoje masi
nis indėlių atsiėmimas iš bankų pasitaiko retai ir yra ne taip
pavojingas dėl dviejų priežasčių. Pvz., JAV Federalinė vyriau-
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sybė garantuoja, kad beveik visi dideli indėlininkai atgaus
savo pinigus, nesvarbu, kas nutiktų bankui; be to, Federalinis
rezervų bankas aktyviai veikia „kaip paskutinis skolinimo šal

tinis", gelbstint veikiančius bankus, kurie turi laikinų likvi
dumo problemų. Tačiau, nepaisant šių atsargumo priemonių,

masinių indėlių atsiėmimų iš bankų kartais būna. 1991 m. vie
nas iš didžiausių JAV bankų - Naujosios Anglijos bankas buvo sužlugdytas, kai per dvi dienas iš banko sąskaitų buvo

išimta 1 mlrd. JAV dolerių. Masinis indėlių iš banko atsiėmi
mas buvo sustabdytas tik įsikišus Federalinei vyriausybei [2,
p. 480-481].

Bankų krizės vyko ir kitose išplėtotos rinkos ekonomi
kos valstybėse: Vokietijoje 1930-1940 m. (po 1974 m. Bankhaus L D. Herstaff banko bankroto buvo įsteigtas Indėlių
draudimo fondas), D. Britanijoje- 1973-1975, 1984-1991,
Ispanijoje- 1977 m., Italijoje- 1982m. (tarptautinio masto
banko Banco Ambrosiano bankrotas). 1990-1998 m. Japoni

joje įvyko bankų krizė, kuri buvo viena iš ilgiausiai užtrukusių
bankų krizių pasaulyje po II pasaulinio karo.

9-ąjį dešimtmetį finansų rinką sukrėtė bankų bankrotai
Prancūzijoje, D. Britanijoje. Prancūzijoje, bankrutavus „Credit
Lyonn" bankui, patirta 9,2 mlrd. JAV dolerių nuostolių. Pana
šus likimas ištiko ir vieną seniausių D. Britanijos bankų
„BARINGS" (1995 m.). 1991 m. dėl nekilnojamojo turto spe
kuliacijų, finansavimo klaidų didelė bankų krizė ištiko Šve

diją, o vėliau- Suomiją ir Norvegiją (1992 m. pagrindinė
priežastis- nekilnojamojo turto kainų kritimas). 1991—

1993 m. Švedijoje finansų krizės metu penkių didžiausių
bankų nuostoliai sudarė 50 mlrd. Švedijos kronų.
Vakarų šalių bankų veiklos patirtis rodo, kad paprastai
problemų nekyla, kol tik mažas žmonių skaičius vienu metu
nori atsiimti savo pinigus iš banko, ir priešingai - nė vienas
bankas negali atsilaikyti, kai vienu metu indėlius pradedama
atsiiminėti masiškai. Pereinamuoju iš planinės į rinkos eko

nomiką laikotarpiu VRE šalių (Albanija, Bulgarija, Čekija,
Lenkija, Rusija, Slovėnija, Vengrija) bankų sistemos taip pat
patyrė sukrėtimus. Vengrijos vyriausybė buvo priversta net tris
kartus gelbėti valstybinius bankus. Čekijos Respublika, viena
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iš sparčiausiai žengusių rinkos ekonomikos keliu, taip pat
neišvengė bankų bankrotų. Bankų griūties laikotarpiu bankru
tavo kas penktas bankas. Lenkijos Respublikoje vien 1992-

1995 m. buvo iškelta apie 200 bankroto bylų finansų institu
cijoms. Bulgarijoje, nesėkmingai reformavus valstybinę pra
monę bei silpnai dirbant bankininkystės priežiūros instituci

joms, bankai patyrė daugiau kaip 1 mlrd. JAV dolerių nuosto
lių [3, p. 5]. 1998 m. masinius bankų bankrotus ir apskritai fi

nansų krizę patyrė Rusija.
Palyginus Lietuvos ir kitų Baltijos šalių bankininkystės
raidos duomenis, nustatyta, kad panašus likimas pereinamo
sios ekonomikos laikotarpiu ištiko ir mūsų kaimynes - Latviją

ir Estiją. 1994-1998 m. dėl bankrotų Latvijoje sumažėjo
44 proc. bankų (vien 1995 m. 14 iš 55 veikusių bankų atšaukta
veiklos licencija), Estijoje — 48 proc. (Lietuvoje - 59 proc.).

Užsienio mokslininkai, tyrinėję bankų griūtį Baltijos šalyse,
aiškina, kad iš pradžių nebuvo reikiamos teisinės bazės, reg
lamentuojančios paskolų teikimą, banko bankroto procedūras,
taip pat nebuvo tvarkos nuosavybės, hipotekos registruose [4,
p. 99-114; 5, p. 43].
Taigi, panagrinėjus užsienio šalių bankų veiklą, finansų
krizes ir bankų bankrotus, galima nustatyti daug sąlyčio taškų
su problemomis, kurias patyrė Lietuvos bankai 1994-1996 m.
ir kurios buvo ir iš dalies liko aktualios Lietuvos bankams.

Vakarų šalių (taip pat ir JAV) ir dabartinės Lietuvos bankinin
kystės istorijoje galima įžvelgti paralelių: rizikingos paskolos,
savivaliavimas ir piktnaudžiavimas, indėlininkų sukelta panika

dėl paskleistų gandų ir pan.
Išsivysčiusių valstybių bankai, siekdami apsisaugoti nuo
galimų nuostolių ir juos sumažinti, sukūrė sudėtingas paskolų
teikimo ir jų draudimo procedūras. Pretendentai į banko skoli
ninkus yra nuodugniai tikrinami. Toliau pateikti faktai byloja,

kad Lietuvos bankams nepavyko išvengti panašių klaidų ir
problemų dėl to, kad pirmaisiais jų veiklos metais daugeliu at
vejų buvo ignoruojamos šios tarptautinėje praktikoje įprastos
ir naudingos procedūros.
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4.2. Lietuvos bankų sistemos sukrėtimų pradžia

1994 m. įvyko esminis lūžis komercinių bankų raidoje,
savotiškai ženklinęs tolesnę Lietuvos komercinių bankų plėtrą.
Tyrimo duomenimis, šie metai - tai ekstensyvios komercinių
bankų raidos pabaiga. Labai pasikeitė šalies ekonominė padė
tis, kaip minėta, sparčiai mažėjo infliacija. Vyko grandininė
reakcija: vienų finansinės problemos (sumažėjusios verslo pa
jamos) turėjo įtakos kitų finansinėms problemoms atsirasti

(nelaiku grąžinamos paskolos, daugėjo blogų paskolų). Susi
darius nepalankioms ekonomikos plėtros aplinkybėms, bankų
skolininkai, vykdydami savo įsipareigojimus, patyrė sunkumų.
Deja, šių šalies ekonomikos pokyčių neįvertino nemažai įmo

nių bei didžioji dalis komercinių bankų.
Iš kur ir kaip atsirado pirmieji šalies komercinių bankų
veiklos nuostoliai, kuriuos reikėjo padengti? Norint išsamiau
atsakyti į iškeltą klausimą, pirmiausia reikia apžvelgti susi

klosčiusią bankų sektoriuje padėtį būsimosios bankų griūties
išvakarėse.
1991-1994 m. nuolat didėjo bankų teikiamų trumpalai
kių paskolų lyginamoji dalis. Daugiau kaip 40proc. šių pas

kolų buvo suteikta prekybos ir paslaugų sričiai. Šios sritys pri
skiriamos smulkiųjų verslo sričių grupei ir jų veikla yra gana
rizikinga, ypač, kaip minėta, transformacijos laikotarpio pra

džioje. Tik šių verslo sričių atstovai, darydami palyginti didelę
apyvartą ir gaudami nemažą pelną, buvo pajėgūs tvarkyti su
gana didelėmis palūkanomis gautas paskolas. Tačiau, pasibai
gus prekybos bumui, pradėjo didėti uždelstų paskolų dalis.
Bankų gaunamas pajamas sumažino ne tik sparčiai ma
žėjanti nuo 1993 m. bankinė marža, bet ir labai sumažėjęs
bankų pelnas iš valiutos keitimo operacijų. Šią tendenciją ne
sunku suprasti. 1993 m. pirmasis pusmetis bankams buvo
„aukso amžius". Vėliau Lietuvos bankui pavyko stabilizuoti
lito kursą, o 1994 m. balandžio 1 d. litas buvo susietas su JAV
doleriu. Tai gerokai sumažino bankų galimybes gauti pajamas

iš operacijų valiutų rinkoje.
Iki 1995 m. rudens vienintelė oficiali informacija apie
padėtį šalies bankininkystėje buvo Lietuvos banko biuleteniai.

Pirmųjų grėsmės simptomų jau galima pastebėti 1994 m.
bankų veiklos ataskaitose, nors visuomenei ir nebuvo patei
kiama išsamesnė faktų analizė. Tiesa, dauguma bankų atas
kaitas su Lietuvos auditorių išvadomis (taip dirbtinai buvo

gražinama tikroji padėtis) skelbė labai mažą tiražą turinčiuose
leidiniuose, tačiau ir jos rodė gana sunkią kai kurių bankų pa
dėtį [6). Galima daryti išvadą, kad šalies visuomenė tuo metu
neturėjo objektyvios, laisvai prieinamos ir viešos informacijos

apie tikrąją padėtį šalies komerciniuose bankuose.
Kaip jau buvo minėta, nuo 1993 m. antrosios pusės

viena po kitos pradėjo žlugū daugiausia iš gyventojų pinigus
priiminėjusios bei įvairias finansines paslaugas teikusios to
kios kredito bendrovės kaip „Egis", „Finansinės investicijos",
Vilniaus nekilnojamojo turto birža, „Germės garantas",
„Enija", „Linda", „Monetų galerija", „Žydrius", „Merilina",
„Sveikuoliai", „LITPolIinter", Kauno holdingo kompanija ir
kt.

Kaip matyti iš 10 lentelės, pirmieji komercinių bankų
veiklos sutrikimai prasidėjo 1994 m. pradžioje: AB komercinį
banką „Žemės bankas" ir AB komercinį banką „Lietūkis" ak
cininkai visuotiniame akcininkų susirinkime nutarė likviduoti

patys (atitinkamai 1994 03 24 ir 1994 07 16). Pirmieji bankai,
kuriems buvo iškelta bankroto byla, buvo AB komercinis ban
kas „Apus" (1994 06 15), AB Panevėžio komercinis bankas
„Ateitis" (1994 09 19) ir AB komercinis bankas „Sekundės

bankas" (1994 12 06).
Tyrimo rezultatai rodo, kad kai kurie bankininkai, kaip
ir paskolas teikę ūkio subjektai, tuo metu dar aiškiai nesuvokė,
jog pirmi bankrotai buvo neatsitiktiniai, o prasidėjusios bankų
griūties sudedamoji dalis. Atsiradus didesniam nepasitikėjimui
smulkiomis kredito bendrovėmis, bankais tikėtina, būtų prasi

dėjusi visuotinė jų griūtis. Tačiau dėl to, kad pirmosios ėmė
bankrutuoti daug mažesnes finansines paslaugas teikiančios

kredito bendrovės, nepasitikėjimo ir indėlių atsiėmimo banga
nukrypo į jas. Didžiųjų komercinių bankų griūtis prasidėjo tik
po 1-2 metų.
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10 lentelė
Lietuvos bankai, kuriems 1994-1996 m.
buvo paskelbtas bankrotas, patys likvidavosi
ar buvo paskirtas laikinasis administratorius

Eii.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
U.
12.
13.
14.
15.
16.
17

Banko pavadinimas
Komercinis bankas
„Žemės bankas"
Komercinis bankas
„Apus"
Komercinis bankas
„Lietūkis"
Panevėžio komercinis
bankas „Ateitis"
Komercinis bankas
„Sekundės bankas"
Komercinis bankas
„Kredito bankas"
Akcinis kredito bankas
„Nida"
Kooperacijos bankas
AB bankas „Lietuvos
verslas"
Komercinis bankas „Balticbank"
AB Lietuvos akcinis
inovacinis bankas
AB LITIMPEKS bankas
AB „Komercijos ir
kredito bankas"
Lietuvos valstybinis
komercinis bankas
Komercinis „Ekspres"
bankas
AB „Vakarų bankas"
Komercinis bankas
„Senamiesčio bankas"

Bankų bankrotų paskelbimo, likvida
vimosi, laikinojo administratoriaus
paskyrimo datos
1994 03 24 akcininkai nutarė likviduoti
banką
1994 06 15 iškelta bankroto byla
1994 07 16 akcininkai nutarė
likviduoti banką
1994 09 19 iSkelta bankroto byla
1994 12 06 iškelta bankroto byla
1995 05 04 iSkelta bankroto byla
1995 05 12 iškelta bankroto byla
1995 06 15 iškelta bankroto byla
1995 09 26 iSkelta bankroto byla
1995 10 11 iškelta bankroto byla
1995 12 20 paskirtas laikinasis
administratorius
Paskelbtas moratoriumas nuo
1995m.Rruodžio22d.
1996 02 19 iškelta bankroto byla
1996 07 19 paskirtas laikinasis
administratorius
1996 08 16 iSkelta bankroto byla
1996 09 16 iškelta bankroto byla
1996 12 23 iškelta bankroto byla

Šaltinis: [7, p. 12; 8, p. 12; 9, p. 72].
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AB komercinis bankas „Žemės bankas" buvo įsteigtas
atviruoju būdu. Steigimo sutartis buvo pasirašyta 1991 08 27
bankų steigėjų susirinkime, Lietuvos banke buvo įregistruotas

1992 01 16. Pagrindinė banko veikla buvo palyginti konser
vatyvi. Pagrindines pajamas bankas gaudavo iš palūkanų, teik

damas paskolas AB, UAB, IĮ. Indėlių sutarčių su fiziniais ir ju
ridiniais asmenimis per savo veiklos laikotarpį bankas nesu-

darinėjo, taip pat nevykdė jokių kasinių klientų aptarnavimų
bei operacijų užsienio valiuta. Tam neturėjo Lietuvos banko

licencijos. 1995 02 06 dėl turto iššvaistymo buvo iškelta
baudžiamoji byla. Buvusiam banko valdybos pirmininkui ir
valdybos pirmininko pavaduotojui pateikti kaltinimai. Bankas

1996 m. birželio pabaigoje Lietuvos bankui buvo įsiskolinęs
2,3 mln. Lt. Visuotinio bankų akcininkų susirinkimo sprendimu
likviduotas. Jame dirbo akcininkų paskirta likvidavimo komi
sija, kuri sprendė visus su šio banko likvidavimu susijusius
klausimus.
AB komercinis bankas „Apus" buvo Lietuvos banke

įregistruotas 1993 09 09. 1994 05 27 Lietuvos banko valdybos
nutarimu indėlių bei palūkanų išmokėjimas buvo įšaldytas iki
liepos 18 d. 1994 m. gegužės pradžioje banke buvo kilusi in
dėlininkų panika ir pradėta masiškai atsiimti indėlius. Komer

cinis bankas turėjo 1200 indėlininkų. Ši kredito įstaiga, indėli
ninkams išmokėjusi apie 0,5 mln. JAV dolerių, sustabdė jų
grąžinimą. AB „Apus" bankas daugiausia teikė paskolas ben
drovėms įeinančioms į „Apus" korporaciją. 1994 06 03 Lietu
vos bankas konstatavo, kad „Apus" negali vykdyti įsipareigo

jimų savo kreditoriams. Šios aplinkybės lėmė, kad teisėja pri
pažino banką esant nemokų ir nutarė iškelti bankroto bylą.

1994 06 15 bankroto byla iškelta vadovaujantis Lietuvos Res
publikos įmonių bankroto įstatymo 6 straipsniu. Buvo sustab

dyti banko valdybos įgaliojimai ir laikinuoju administratoriumi
paskirtas buv^s AB „Žemės banko" valdybos narys [10].
AB komercinis bankas „Lietūkis" buvo Lietuvos banke
įregistruotas 1992 05 19. 1995 12 19 pareikštas kaltinimas
banko tarybos pirmininkui ir viceprezidentui pagal Baudžia
mojo kodekso (BK) 275 str. 3 d. dėl patikėto svetimo turto iš

švaistymo. Baudžiamoji byla iškelta pagal revizijos aktą, kurią

atliko Revizijos departamentas prie Finansų ministerijos. Vi
suotinio banko akcininkų susirinkimo sprendimu likviduotas.

Jame dirbo akcininkų paskirta likvidavimo komisija, kuri
sprendė visus su šio banko likvidavimu susijusius klausimus.
AB Panevėžio komercinis bankas .Ateitis" buvo įregist

ruotas Lietuvos banke 1990 11 26. 1994 09 19 Lietuvos banko
teikimu bankui buvo iškelta bankroto byla. Banko valdybos
pirmininkei pareikštas kaltinimas pagal BK 275 str. 3 d., ji buvo
kaltinama dėl svetimo patikėto turto iššvaistymo. Byla buvo

iškelta be revizijos (vėliau ji buvo atlikta - 1995 05 261995 08 31) [11, p. 4-5].
AB „Sekundės banko" pradžia laikytina 1992 m., kai

buvo įkurta UAB „Sekundė" kuri perėmė nesėkmingai dirbusį
„Nemo" banką. 1993 m. pradžioje bendrovė likviduota, jos in
dėlininkai tapo to paties pavadinimo banko indėlininkais.
1993m. rudenį Lietuvos bankas išdavė šiam bankui licenciją
vykdyti valiutines operacijas, iki tol atlikinėti operacijas su
valiuta bankas neturėjo teisės. „Sekundės banko" pagrindinė
veikla buvo finansinis tarpininkavimas. Šalies gyventojai pati
kėjo savo santaupas UAB „Sekundė", vėliau to paties pavadi
nimo bankui (apie 18 tukst., daugiausia Kauno m.). Šis bankas
per gana trumpą savo veiklos laikotarpį sudarė 9 549 kredita
vimo sutartis. Pagal jas buvo surinkta 9 mln. 672 tukst. 700 JAV
dolerių, 1 mln. 623 tūkst. 383 Vokietijos markės ir 900 litų.
Keliolika mėnesių „Sekundės bankas" iš tikrųjų savo indėli
ninkams mokėjo dideles palūkanas, o paskui nutraukė ne tik

palūkanų mokėjimą, bet ir indėlių atidavimą žmonėms [12].
1994m. sausio 18 d. Lietuvos bankas apribojo AB „Sekundės
banko" veiklą- uždraudė jam priimti naujus indėlius ir teikti
paskolas. Dar po keleto mėnesių, spaudžiant apgautiems indė

lininkams, buvo iškelta baudžiamoji byla (1994 03 25). Lietu
vos banko teikimu bankroto byla buvo iškelta 1994 12 06.
AB „Sekundės banko" prezidentas G. Dilys, iššvaistęs daugiau
kaip 40 mln. Lt, buvo kaltinamas pagal kelis Lietuvos Res
publikos BK straipsnius (207 str. 2 d., 275 str. 3 d., 329 str.).

Panašus likimas ištiko ir kitų smulkių komercinių bankų indė
lininkus.

Dėl prasidėjusių bankų veiklos sutrikimų indėlių struk275

tūroje ėmė didėti indėlių iki pareikalavimo lyginamoji dalis.
Bankų pasyvuose 1993 m. indėliai iki pareikalavimo sudarė
42,1 proc., 1994m.- 50,6proc. [13, p. 32). Tai vertė bankus

turėti vis daugiau lėšų likvidumui palaikyti. Šie požymiai taip
pat rodė šalies komercinių bankų veiklos sutrikimų pradžią ir
problemas, su kuriomis jie susidūrė didžiųjų bankų griūties iš
vakarėse.

1994 m. pabaigoje banko operacijas realiai atliko jau tik
22 komerciniai bankai iš 27 Lietuvoje veikusių.

1994 m. prasidėję Lietuvos bankų sistemos sukrėtimai
tęsėsi ir 1995 m.
AB komercinis bankas „Kredito bankas" buvo įregist
ruotas Lietuvos banke 1993 01 18. Lietuvos banko teikimu

bankroto byla buvo iškelta 1995 05 04, baudžiamoji byla199511 13. Banko valdybos pirmininkas buvo kaltinamas

iššvaistęs patikėtą svetimą turtą stambiu mastu, jam 1996 03 22
pareikštas kaltinimas pagal BK 275 str. 3 d. ir 274 str. 3 d.
Akcinis kredito bankas „Nida" įregistruotas Lietuvos
banke 1992 m. vasario mėn. Lietuvos banko teikimu 1995 05 12

buvo iškelta bankroto byla. Baudžiamoji
199603 12 pagal BK 275 str. 3 d.

byla iškelta

AB Kooperacijos bankas buvo įregistruotas Lietuvos

banke 1990 1126. Baudžiamoji byla iškelta 1995 12 15.
1996 03 27 buvo pareikštas kaltinimas banko valdybos pir
mininkui pagal BK 275 str. 3 d., 329 str.
AB bankas , .Lietuvos verslas" buvo įregistruotas Lietu
vos banke 1992 01 07. Pagrindiniai banko steigėjai tuo metu
buvo bendra Lietuvos ir Vengrijos įmonė „Lithun", „Lietuvos
telekomas",

„Vilniaus

valstybinis

autobusų

parkas",

UAB „Teksvil". Pagrindinės komercinio banko veiklos
kryptys- remti smulkų ir vidutinį verslą. Bankas neįvykdė
Lietuvos banko reikalavimo iki 1995 07 01 sukaupti 10 mln. Lt

dydžio pagrindinį kapitalą. Banko akcininkai 1995 09 04 nutarė
kreiptis į teismą ir prašyti iškelti bankroto bylą, kuri buvo
iškelta 1995 09 26 remiantis banko visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimu ir Lietuvos banko išvadomis apie banko
nemokumą. Baudžiamoji byla iškelta 1995 10 06 pagal BK
275 str. 1 d.
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AB komercinis bankas ,3alticbank" 1991 09 25 buvo
įregistruotas Lietuvos banke. 1995 10 11 iškelta bankroto byla.

Baudžiamoji byla iškelta 1996 01 03 pagal BK 275 str. 3 d. be
revizijos akto pagal paties banko prašymą dėl neteisėtai išduotų
ir negrąžintų paskolų. Revizija bankui paskirta 1996 03 21 [11].
Apskritai situacija Lietuvos ūkio sektoriuose šalies bankų
sistemos sukrėtimo laikotarpiu buvo gana sudėtinga. Nuo

1994 m blogėjo finansinė įmonių padėtis. Jų įsipareigojimai
(ilgalaikės ir trumpalaikės paskolos, neapmokėtos sąskaitos
verslo partneriams ir iždui, kitos skolos ir skolų delspinigiai),
Statistikos departamento pateikiamais duomenimis, 1994 m.

pabaigoje siekė 8,1 mlrd. Lt ir padidėjo, palyginti su 1993 m.
pabaiga, 52,9 proc. Labiausiai padidėjo statybos įmonių,
transporto, prekybos įmonių įsipareigojimai. Šalies įmonės
1994m. pelno gavo 54 proc. mažiau negu 1993 m. Didėjo šalies
įmonių įsiskolinimas, mažėjo jų darbo veiksmingumas ir
pelningumas, didėjo komercinių bankų skolinimo rizika, o tai iš

dalies lėtino palūkanų normų mažėjimą [13].
1995 m. taip pat nepagerėjo ūkio subjektų finansinė
padėtis. Statistikos departamento duomenimis, Lietuvos įmonių
įsipareigojimai 1995 m. spalio 1 d. sudarė beveik 11 mlrd. Lt
arba 46 proc. įmonių kapitalo (36 proc. viso jų turto). Vadinasi,
sumažėjo ir pajamos iš gamybos. Privatizacijos klaidos buvo
pražūtingos mūsų ekonomikai. Kaip minėta, įmones buvo

galima įsigyti pakankamai pigiai, todėl tik dalis savininkų jas
įsigijo gamybai plėtoti, kiti, pasinaudojo kaip priemone gauti iš
valstybės ar komercinių bankų paskolas, neretai nesiruošdami jų
gražinti.
Pirmų iki 1995 m vidurio bankrutavusių mažesnių ko
mercinių bankų (AB komercinis bankas „Apus", Panevėžio
komercinis bankas „Ateitis", AB komercinis bankas „Sekundės
bankas", AB komercinis bankas „Kredito bankas", akcinis
kredito bankas „Nida", AB Kooperacijos bankas) fiziniams
asmenims iškilo indėlių atgavimo problema. Lietuvos banko

duomenimis, probleminių bankų įsiskolinimas kreditoriams
1995m. birželio pabaigoje sudarė 136,7 mln. Lt (2,5 proc. visų
bankų įsiskolinimo), o gyventojų indėliai šiuose bankuose51,3 mln. Lt (2,7 proc. visų gyventojų indėlių bankuose) [14,
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p. 16].
Tyrimo duomenys leidžia daryti išvadą, kad, pirma, dalis

mažesnių bankų objektyviai žlugo dėl jų mažo kapitalo mažam bankui kiekviena neatsakingai suteikta rizikinga paskola
kėlė didelę grėsmę. Kita vertus, mažesnių bankų bankrotai

daugiausia atsiliepė tik jų indėlininkams. Stambesnių ūkio
subjektų ir valstybinio sektoriaus lėšos buvo laikomos dides
niuose bankuose. Viena iš bankrutavusių bankų priežasčių buvo
ta, kad bankų valdybos nariai, dažnai dėl nekompetencijos,
nesugebėjo subalansuoti pinigų srautų.

Klaidinga būtų manyti, kad sunki padėtis bankuose su
sidarė tik dėl blogų paskolų, t.y. paskolų, kurios buvo neapdai
riai ar sąmoningai suteikiamos komercinių bankų griūties
brendimo ir kulminacijos laikotarpiu. 1995 m. komercinių

bankų padėtį pablogino Lietuvos banko pavėluotai įvesta spe
cialiųjų atidėjimų galimiems blogų paskolų nuostoliams pa
dengti sudarymo tvarka. Skolos kai kuriuose bankuose kaupėsi
kelerius metus (pvz., AB LAIB - 7 m.), o specialiuosius ati
dėjimus bankams teko sudaryti praktiškai iŠ karto. Kadangi to
kie atidėjimai iki 1994 m. nebuvo daromi, bankai tuo metu tu
rėjo mažiau išlaidų, o tai didino jų pelną. Kitaip sakant, jeigu iš
pelno nebūtų buvę mokami dideli dividendai, o po truputį
atidedama ,juodai dienai", 1995 m. pabaigoje nebūtų buvę tiek
nuostolingai veikusių arba kapitalą „pravalgiusių" bankų. Kartu
smulkūs akcininkai, gaudami didelius dividendus ir papildomus
priedus kiekvienų metų pabaigoje, praktiškai visai nesidomėjo
bankų veikla. Negavę pajamų, jie greičiau būtų sužinoję apie
realią tam tikrų bankų padėtį.

Prasidėję kai kurių komercinių bankų bankrotai parodė,
kad juos dažniausiai nulėmė tai, kad nebuvo vykdomi banko

veiklos riziką ribojantys normatyvai [15; 16]. Tyrimų metu
nustatyta, kad nagrinėjamu laikotarpiu Lietuvoje nebuvo nė
vieno banko, kuris sistemingai būtų vykdęs Lietuvos banko

nustatytus bankų veiklos riziką ribojančių normatyvų reikala
vimus. Dėl veiklos trūkumų bankai buvo įspėjami raštu, bankų
vadovai kviečiami pokalbiams į Lietuvos banką. 1995 m.
Lietuvos banko valdyba komerciniams bankams pritaikė 25
poveikio priemones [17].
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Lietuvos bankų veiklą 1994-1996 m. rodo 11 lentelės
duomenys: vien 1995 m., palyginti su 1994 m., bankų veiklos
nuostolingumas padidėjo 2,3 karto.
Ne visi Lietuvos bankai nagrinėjamu laikotarpiu atsidūrė
ties bankroto riba. Tai priklausė ir nuo to, kokią jie buvo

pasirinką (ar buvo priversti pasirinkti) veiklos strategiją. Tie
bankai, kurių tikslas buvo per trumpą laiką gauti kuo didesnį
pelną ar tenkinti vien tik steigėjų, akcininkų verslo poreikius,
dažniausiai bankrutavo. Tuo tarpu dalis komercinių bankų - AB
Vilniaus bankas, AB bankas „Hermis"- tuo metu taikė il
galaikę išlikimo bankininkystės versle strategiją. Įveikdami
perėjimo į rinkos ekonomiką sunkumus, minėti bankai sugebėjo
vykdyti Lietuvos banko keliamus reikalavimus ir stiprinti savo
pozicijas.
1995 metais pelningai dirbo penki Lietuvos komerciniai
bankai, nors aukščiausia pelno norma tesiekė 1 proc. Tačiau tų
pačių bankų veiklos įvertinimas pagal griežtesnius Tarptautinių
apskaitos standartų reikalavimus rodė, kad 1995 m. pelningai
dirbo tik vienintelis AB Vilniaus bankas [18],

Didžiųjų bankų griūties išvakarėse šalyje iš esmės jau
buvo susiformavusi stambesnių komercinių bankų specializacija
pagal pagrindines ūkio šakas. AB LAIB daugiausia aptarnavo
energetinės sistemos įmones, AB Vilniaus bankas - prekybos,
AB LtTIMPEKS- dujų, transporto, AB bankas „Hermis" lengvosios pramonės įmones ir pan.
Atsižvelgus į tyrimo rezultatus galima teigti, kad Lietu
voje, pereinant iš planinės į rinkos ekonomiką, reiškėsi bendri,
pradiniam bankų raidos etapui būdingi nesklandumai. Iš pradžių
atrodė, kad tai tik laikini sunkumai: vienuose bankuose sparčiai
blogėjo paskolų portfelio kokybė, kituose sutriko atsiskaitymų
sistema, dar kituose dalis indėlininkų nutraukė sutartis anksčiau
numatytų terminų. Kilusi sumaištis didėjančia progresija trikdė
šalies tarpbankines operacijas, blogino pramonės, transporto,
prekybos įmonių finansavimą ir kartu didino nepasitikėjimą
verslo partneriais. Dėl to kai kurios įmonės, kredito įstaigų
klientai ėmė atsidarinėti sąskaitas kituose bankuose. Indė
lininkų, panorusių atsiimti savo pinigus, kasdien gausėjo.
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Pažymėtina, kad prasidėjus bankų bankrotams Lietuvos
bankas. Vyriausybė, Seimas iš pradžių nesiėmė ryžtingų
veiksmų jiems pristabdyti. Matyt, buvo tikimasi, kad ilgainiui
problema pati savaime neskausmingai išsispręs. Vis dėlto tuo
metu susidariusi nuomonė, kad tik Lietuvos bankas yra atsa
kingas už komercinių bankų veiklos stabilumą, nebuvo teisin-

43. Teisės aktai priimti stambiųjų bankų
griūties išvakarėse
Kaip minėta, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę iš pra
džių buvo gaivališkai pereinama iš centralizuoto, uždaro ūkio
sistemos į atvirą ir laisvą rinką. Šiame procese jungėsi senos,
ideologiškai centralizuotos tarybinės teisės sistemos rudimen
tai bei pastangos ir Lietuvoje mėginamo taikyti klasikinio Va
karų teisės modelio užuomazgos. Todėl, ypač pradiniu laiko
tarpiu, kuriant teisinę bazę buvo padaryta nemažai klaidų stokota patirties, trūko laiko rengti teisės aktus, būtinus ko
mercinių bankų veiklai reguliuoti rinkos sąlygomis.
Pirmasis Komercinių bankų įstatymas Lietuvos Res

publikos AT buvo priimtas jau prasidėjus politinei partijų
konfrontacijai, paskubinusiai pirmalaikius Seimo rinkimus.
Tai iš dalies atsiliepė šio Komercinių bankų įstatymo paren
gimo išbaigtumui. Reikėtų pripažinti, kad, būdamas gana libe
ralus, jis turėjo neigiamą įtaką bankų steigimo ir veiklos koky
bei. Vadovaudamasis šiuo įstatymu, Lietuvos bankas neturėjo

pakankamų teisinių Įgaliojimų ir negalėjo operatyviai užkirsti
kelio pavojingiems reiškiniams, vis dažniau atsirandantiems
komercinių bankų veikloje. Tai vėliau iš dalies užprogramavo

daugelio lengvai susikūrusių komercinių bankų griūtį. Išryš
kėjusios klaidos paskatino pradėti rengti naują komercinių
bankų įstatymą.
Lietuvos banko vadovybė, siekdama užkirsti kelią nei

giamiems reiškiniams komercinių bankų veikloje, 19931994 m. priėmė keletą norminių aktų, kuriais buvo siekiama
pagerinti susiklosčiusią padėtį. 1993 m. liepos 1 d. priimtas

nutarimas „Dėl komercinių bankų pagrindinio kapitalo kau
pimo" [19]. Šiuo nutarimu Lietuvos banko valdyba nustatė,

kad įregistruoti Lietuvos banke komerciniai bankai privalo pa
didinti akcinį (pagrindinį) kapitalą: iki 0,95 mln. ekiu
(5 mln. Lt) - 1994 m. sausio 1 d.; iki 1,9 mln. ekiu
(10 mln. Lt) - 1995 m. liepos 1 d.; iki 3,8 mln. ekiu
(20 mln. Lt) - 1997 m. sausio 1 d.; iki 5 mln. ekiu
(26,2 mln. Lt) - 1998 m. sausio 1 d. Be to, 1993 m. liepos 1 d.

priimtos „Komercinių (akcinių) bankų, jų padalinių steigimo
bei bankų pagrindinio kapitalo padidinimo registravimo
taisyklės" [20], 1993 m. spalio 21 d. priimtas nutarimas „Dėl
Lietuvos Respublikos bankų veiklos ekonominių normatyvų"
[16], o 1994 m. kovo 31d.- nutarimas „Dėl paskolų
grupavimo taisyklių patvirtinimo" [21].
Galima teigti, kad tiek pirmasis Komercinių bankų
įstatymas, tiek ir minėti Lietuvos banko priimti norminiai aktai

tik iš dalies taisė susidariusią padėtį. Šalyje intensyvėjant pe
rėjimo į rinkos ekonomiką procesams, Lietuvos banko vado
vybė, siekdama užtikrinti bankų veiklos efektyvumą arba bent
jau jų išlikimą („Apus", „Ateitis", „Sekundės bankas" ir kt.
prasidėję bankų bankrotai), buvo priversta ieškoti būdų page
rinti daugumos komercinių bankų valdymą. Lietuvos banko
vadovybei iškilo problema: ką keisti ir kaip keisti. Be to, per
einant prie rinkos ekonomikos santykių, pertvarkant komerci
nių bankų valdymo mechanizmą, atsirado visiškai naujas po
žiūris į jų veiklą ir naujovių diegimo reikalavimus. Manyta,
kad naujas Komercinių bankų įstatymas padės išspręsti susi
kaupusias problemas bankininkystės srityje.

To meto įstatymų rengėjai kūrė įvairius komercinių
bankų plėtros, jų veiklos tobulinimo, įtakos šalies finansų sis
temai didinimo modelius, kurie kito priklausomai nuo požiūrio

į tai, kokia bankų veiklos organizacija konkrečiu laikotarpiu
galėjo būti veiksmingiausia. Siekdamas sustiprinti komerci
nius bankus, padaryti juos saugesnius ir stabilesnius, Lietuvos
bankas (valdybos pirmininkas K. Ratkevičius) parengė naują
Komercinių bankų įstatymo projektą ir 1994 m. rugpjūčio
16 d. teikė Vyriausybei. Aiškinamajame rašte buvo suformu
luoti tokie būsimo įstatymo tikslai: 1) Patikimumas ir stabilu-

mas; 2) Prielaidų užsienio šalių bankų veiklai sukūrimas;
3) Užsienio investicijų pritraukimas; 4) Bankų terminijos su
kūrimas. Teikiamame įstatymo projekte siekta išlaikyti senojo
įstatymo logiką, sandarą, perimamumą; projekte daug aiškiau
suformuluoti komercinių bankų steigimo, valdymo, priežiūros
ir atsakomybės klausimai. Vyriausybė pritarė Įstatymo pro
jektui ir 1994 m. rugsėjo 7 d. pateikė svarstyti Seimui.

Nors įstatymo rengėjai daug vilčių dėjo į naujai pa
rengtą Įstatymo projektą, tačiau šis projektas, kaip ir ankstes

nis, sunkiai skynėsi kelią. Iš pat pradžių pasigirdo priekaištų,
kad, priėmus tokį įstatymą, centrinis bankas per daug kišis į
akcinių bankų reikalus. Vienų ekspertų nuomone, įstatymo
projekte išdėstytos nuostatos ir normos neatitiko Lietuvos
bankininkystės plėtros interesų, neteikė vilčių, kad juo bus pa
siekti deklaruoti tikslai; kitų nuomone, kai kurios projekto
nuostatos tariamai buvo antikonstitucinės, kitos pažeidė akcininkų-investuotojų interesus; tretiems ekspertams apskritai
buvo nepriimtina pati projekto koncepcija [22, p. 160-178].
Susipažinę su parengtu Komercinių bankų įstatymo
projektu, PB ekspertai pateikė kai kurias rekomendacijas. Jose
buvo teigiama, kad bankų veiklos licencijos atėmimas, banko
operacijų, mokėjimo terminų, sąlygų ar apribojimų nustaty
mas, piniginės baudos ir kitos sankcijos, kurias numato vyk
dyti Lietuvos bankas, yra teisinės peržiūros teisme objektas.
Tačiau teismas negali kištis į Lietuvos banko profesionalius
sprendimus. Teisinė peržiūra garantuojama tik tada, kai teismo
pirminio nagrinėjimo metu nustatyti aiškūs Lietuvos banko
teisės aktų numatytų procedūros reikalavimų pažeidimai. \ kai
kurias PB ekspertų pastabas rengiant Komercinių bankų įsta
tymo projektą buvo atsižvelgta.
Lietuvos banko parengtas Komercinių bankų įstatymo
projektas sulaukė nemažo komercinių bankų atstovų pasiprie
šinimo. Lietuvos komercinių bankų asociacija 1994 m. rugpjū

čio 30 d. (Palangoje) ir 1994 m. rugsėjo 2 d. (Vilniuje) svarstė
įstatymo projektą. Asociacijos pastabose Seimui buvo teigia
ma; „Šiuo įstatymu Lietuvos bankas, neprisiimdamas jokiu
turtinių įsipareigojimų komercinių bankų atžvilgiu, uzurpuoja
steigėjų, akcininkų teises ir administraciniu būdu perima turto
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valdymą. Tai ne komercinių bankų priežiūra, bet jų valdymas
administracinėmis priemonėmis <...> Šiuo įstatymu Lietuvos
bankui suteikiama teisė smulkiai reglamentuoti komercinių
bankų veiklą, o tai paralyžiuos bankininkystę" [22, p. 160].
Todėl buvo siūlomi įstatymo projekto 8, 14, 19, 20, 38-43 ir
46 str. pakeitimai. Oponentai taip pat pasisakė prieš nekritišką

įvairių užsienio ekspertų, tarp jų- PB ir TVF, rekomendacijų
taikymą.

Naująjį Komercinių bankų įstatymo projektą svarstė
Seimo Biudžeto ir finansų bei Ekonomikos komitetai. Projekto
svarstymuose taip pat dalyvavo kai kurių bankų atstovai
(„Tauro" ir kt.), mokslininkai, projektą rengusios komisijos
nariai, PB ir TVF ekspertai. Komercinių bankų įstatymo pro
jektas net 7 kartus (1994 m. rugsėjo 22 d., spalio 13 d., lapkri
čio 15 d., gruodžio 6 d., 8 d., 13 d. ir 19 d.) buvo svarstomas
Seimo penktosios sesijos posėdžiuose ir tik paskutiniame

1994 m. gruodžio 21 d. posėdyje įstatymas buvo priimtas (51
deputatas balsavo „už", 1 - „prieš", 5 - susilaikė) [23]. Visi
komerciniai bankai privalėjo parengti naujus įstatus (55 str.),
kurie atitiktų priimtą Komercinių bankų įstatymą.
Naujasis įstatymas įvedė keletą naujovių: 1. Išplėstos
komercinių bankų tarybų teisės ir pareigos. Taryboms suteikta
teisė skirti ir atleisti banko valdybos narius ir jos vadovus. Šią
teisę anksčiau turėjo visuotinis akcininkų susirinkimas. Be to,
bankų taryboms pavesta: a) analizuoti finansinių išteklių var
tojimą, valdymo organizavimą, kapitalo rentabilumą ir darbo
apmokėjimą;

b) įvertinti

bankt^ finansines

ataskaitas;

c) tvirtinti didelių paskolų suteikimą. 2. Įvesta nauja parei
gybė - administracijos vadovas, jam pavesta sudarinėti darbo
sutartis su darbuotojais. 3. Liberalizuotas užsienio šalių bankų
steigimasis Lietuvoje, jiems sumažintas kapitalo reikalavimas
nuo 5 mln. ekiu iki 5 mln. litų. Užsienio šalių bankai buvo su

lyginti su Lietuvos bankais. Užsienio bankams leista įsigyti
kontrolinius Lietuvos komercinių bankų akcijų paketus.

4.Sumažintas bankų steigėjų minimalus skaičius nuo 10 iki 7.
5.Bankai galėjo investuoti į įmones ne daugiau kaip 10 proc.
savo pagrindinio kapitalo, tačiau negalėjo įsigyti kontrolinio
akcijų paketo. Ankstesniame įstatyme draustos bankų investi-

cijos. 6. Pagrindinį kapitalą pagal naująjį įstatymą sudarė ne
vien akcinis, bet visas savininkams priklausantis kapitalas, t. y.
jis apėmė visus rezervus ir nepaskirstomą pelną [24].
Pažymėtina, kad, rengiant ir priimant antrąjį Komerci
nių bankų įstatymą, dalis ekonomistų, finansų-kredito specia

listų, įstatymų leidėjų vis dar laikėsi pernelyg liberalių nuo
statų bankų priežiūros klausimais, todėl Šis įstatymas taip pat
turėjo nemažai spragų ir neužkirto kelio galimiems piktnau
džiavimams. Tai rodė komercinių bankų veiklos padariniai -

prasidėjusi iš pradžių mažų, o vėliau - ir didžiųjų bankų griū
tis.

Prasidėjus komercinių bankų bankrotams, išaiškėjo, kad
šalyje iš esmės nesukurta teisinė indėlių apsaugos sistema, kad
indėliai bankuose yra įstatymiškai neapdrausti. Tai skaudžiau
siai turėjo atsiliepti pensininkams, savo santaupas laikiusiems
komerciniuose bankuose. Palyginus pirmojo ir antrojo įstaty
mų indėlių priėmimo ir apsaugos nuostatas, matomi akivaiz
dūs skirtumai. 1992 m. įstatymo 20 str. 2 p. parašyta: „Komer
ciniai bankai, priimantys indėlius, privalo sudaryti jų draudi
mo kapitalą arba dalyvauti kolektyvinėje indėlių draudimo
sistemoje". To paties įstatymo 38 str. 4 p. nurodyta: „Likvi
duojant komercinį banką, pirmiausia atsiskaitoma su banko
indėlininkais ir kitais kreditoriais" [15, p. 328, 333]. Tuo
tarpu 1994 m. įstatyme tų nuostatų neliko- indėlių draudimo
kapitalas nesudaromas.
Tikslinga pabrėžti, kad pereinamojo laikotarpio šalies
ekonomikoje, kaip ir apskritai naujomis sąlygomis gyvenan
čioje visuomenėje, taip pat atsirado ir formavosi nauji neigia
mi reiškiniai, kurie tuo metu turėjo tiesioginės įtakos komerci
nių bankų veiklai. Turima omenyje pradėjęs klestėti pinigų

padirbinėjimas ir jų plovimas, kėlė rimtą grėsmę valstybės
ekonomikai ir finansams. Kovoti su Šiais nusikaltimais buvo
sunku, nes juos, ypač pinigų plovimo atvejus, išaiškinti buvo
gana sudėtinga.
Valstybė neneigė korupcijos egzistavimo. 1993 m. vasa
rio 3 d. Seimo nutarimu buvo sudaryta Ekonominių nusikal
timų tyrimo komisija iš 8 Seimo narių. Jos uždavinys - tirti
valstybės pareigūnų ekonominius ir pareiginius nusikaltimus,
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taip pat korupcijos atvejus. Respublikos Prezidentas savo
ruožtu tą pačią dieną sudarė koordinacinę darbo grup^ kovai
su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Ji turėjo anali
zuoti esamą būklę ir formuoti veiksmingą valstybės kovos su
nusikalstamumu politiką.

Teisėsaugos darbas negalėjo būti veiksmingas be gerai
parengtų įstatymų. Tačiau iki bankų griūties nesugebėta
priimti naujų Baudžiamojo proceso kodekso (BPK), Civilinio
proceso kodekso (CPK) ir kitų kodeksų, apsiribota tik senųjų
kodeksų kai kurių straipsnių pakeitimais ir papildymais. Neiš
samiais, nuolat keičiamais ir papildomais įstatymais pirmiau
sia pasinaudojo nusikalstami asmenys, o teisėsaugos sistema
neturėjo galimybės veiksmingai jų tramdyti. Detaliau nenagri
nėjant tuo metu priimtų keliolikos komercinės teisės aktų
nuostatų, susilaukusių kontroversiškų vertinimų, galima teigti,
kad jos ne tik neužkirto kelio neigiamiems reiškiniams, bet iš
dalies sudarė palankias teisines šalies bankų veiklos sutrikimų,

jų griūties prielaidas.
1994 m. liepos 20 d. Lietuvos Respublikos Seimas
priėmė laikiną įstatymą Nr. 1-599 „Dėl komercinių bankų
bankroto bylos iškėlimo ir teisminio nagrinėjimo tvarkos ypa
tumų" [25, p. 15-16]. Priėmus šį įstatymą, jau buvo galima
aiškiau apibrėžti banko bankroto procedūrą, nes Įmonių bank
roto įstatymo nebuvo galima taikyti komerciniams bankams.
Įstatyme numatyta, kad banko bankroto procedūros nagrinė
jamos tik teismine tvarka. Bankui bankroto bylą teismas kelia
tik pagal Lietuvos banko pateiktą pareiškimą dėl komercinio
banko nemokumo. Iškėlus bankroto bylą, kreditorių susirinki
mai nešaukiami. Tokios įstatyme suformuluotos nuostatos
reiškė, kad teismas nekels bankroto bylų pagal banko kredito
rių reikalavimus. Viena iš teigiamiausių šio įstatymo nuostatų
buvo tai, kad teismas, gavęs pareiškimą dėl bankroto bylos
paskelbimo, Lietuvos banko teikimu skiria naują administrato
rių tą pačią dieną, o ne tada, kai iškeliama bankroto byla. Tai
turėjo padėti išvengti įvairiausių banko vadovų neleistinų
veiksmų, o jie buvo galimi laikotarpiu, kol teismas iškelia
bylą. Kreditorių reikalavimai turėjo būti pradėti tenkinti tik
teismui priėmus sprendimą likviduoti banką įstatymo nustatyta
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tvarka. Pirmiausia buvo tenkinamos teismo paskirto likviduo

tojo darbo užmokesčio ir kitos su jo funkcijų vykdymu susiju
sios išlaidos bei palies banko darbuotojų reikalavimai, susiję
su darbo santykiais. Paskui buvo tenkinami fizinių asmenų in

dėlininkų reikalavimai grąžinti indėlius. Taip pat turėjo būti
išieškomi visi valstybinio ir valstybinio socialinio draudimo
fondų biudžetams nesumokėti mokesčiai. Vėliau tenkinamos
teismo išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, ir kiti kredito
rių reikalavimai. Panašių nuostatų įstatymai jau veikė Latvi

joje ir Estijoje, kur tuo metu buvo praėjusi pirmoji bankų
bankrotų banga.
Valstybės nenuoseklumas komercinės teisės raidos
klausimais matyti iš tuo metu galiojusio Lietuvos Respublikos

CK 471 str. „Piliečių indėliai kredito įstaigose" priimtų patai
sų. Minėtas straipsnis buvo priimtas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos 1991 m. spalio 29 d. įstatymo Nr. 1-1935 ir
1994m. gegužės 17 d. įstatymo Nr. 1-459 redakcija, kur para
šyta: „Valstybė garantuoja fizinių asmenų lėšų, laikomų vals
tybinių ar valstybinių-akcinių bankų ir kitų valstybinių kredito
įstaigų sąskaitose, saugumą ir išmokėjimą pagal pirmą
asmens pareikalavimą" [26, p. 185]. Iki tol teisinę galią
turėjusį ir indėlių saugumą garantavusį Šį CK straipsnį pakeitė
1995m. liepos 3 d. priimtas naujas, gerokai mažiau šalies
valdžią įpareigojantis straipsnis „Fizinių asmenų indėlių ap
sauga", kuris teisinę galią įgijo 1995 m. liepos 20 d. Nauja šio
straipsnio pataisos

redakcija buvo suformuluota šitaip:

„Valstybė garantuoja fizinių asmenų indėlių bankuose, kuriuo
se jai nuosavybės teise priklauso ne mažiau kaip 51 procentas
akcinio kapitalo, išmokėjimą indėlininkams pareikalavus
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka" [27].
Palyginus dvi to paties 471 straipsnio redakcijas, matyti,
kad, remiantis senąja šio straipsnio redakcija, buvo užtikrintas
didesnis visų bankų patikimumas negu naująja, galiojančia
bankams, kurie dar nebankrutavo, bet galėjo bankrutuoti po
minėtos datos. Naujoji CK 471 str. redakcija iš esmės panai
kino valstybės garantiją bankų indėliams (tai faktiškai nelietė

tik 3 valstybinių bankų, kuriuose valstybė turėjo 51 proc. akci
nio kapitalo). Tačiau indėlininkai, praradę savo indėlius, vis
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tiek reikalavo, kad valstybė vykdytų pagal CK 471 str. prisi
imtus įsipareigojimus.
Pasikeitus šalies valdymo, politinėms ir ekonominėms
sąlygoms, 1961 m. išleistas Lietuvos Respublikos BK taip pat
neatitiko to laikotarpio dvasios. Ypatingosios dalies 6 skirsnis

„Ūkiniai nusikaltimai" jau negalėjo atlikti naujų ekonominių
procesų baudžiamosios teisinės apsaugos funkcijų. Esant to

kiai padėčiai banko paskolos gavėjų piktavališkai veikai ver
tinti buvo taikomos tik BK normos, numatančios baudžiamąją
atsakomybę už tradicinius turtinius nusikaltimus. Tai pirmiau
sia BK 93 str. ir 151 str., kuriuose buvo numatytos sukčiavimo
sudėtys, taip pat BK 94 str. ir 152 str. - turto grobimo pasisa
vinant ir išeikvojant sudėtys. Vėliau BK papildžius straips
niais, skirtais ūkininkavimo tvarkai ir finansų sistemai, atsi
rado 15 skirsnis „Nusikaltimai ūkininkavimo tvarkai" ir 16
skirsnis „Nusikaltimai finansams" [28, p. 150-160].
Pagrindinės ekonominių vertybių baudžiamosios teisi
nės apsaugos gairės buvo nubrėžtos 1994 m. liepos 19 d. pri
ėmus įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos Baudžiamojo, Pa
taisos darbų ir Baudžiamojo proceso kodeksų pakeitimo ir pa
pildymo" [29]. Visos iki tol žinomos ekonominių nusikaltimų
sudėtys suskirstytos į 2 atskirus skirsnius, galiojantis BK pa
pildytas naujomis iki tol nežinomomis ekonominių nusikal
timų sudėtimis. Svarbiausios šalies kredito apyvartą turinčios
apsaugoti baudžiamosios teisės normos buvo šios: paskolos
panaudojimas ne pagal paskirtį- 314 str.; tyčinis bankrotas315 str.; skolininko nesąžiningumas ar apgaulė - 316 str. Ne
tiesiogiai kredito apyvartą taip pat saugojo: apgaulingi pareiš
kimai apie įmonės veiklą- 313 str.; komercinis papirkimas 319 str.; neteisėto atlyginimo priėmimas- 320str.; piktnau
džiavimas pasitikėjimu ūkinėje veikloje - 321 str. Šie pakeiti
mai įsigaliojo nuo 1995 m. sausio 1 d. Kadangi, remiantis
1961 m. BK 7 str. nuostatomis, veikos nusikalstamumą ir baudžiamumą nustato įstatymas, galiojęs šios veikos padarymo
metu, atgaline data minėto įstatymo taikyti nebuvo galima.
Tuo tarpu dauguma veikų, padariusių didelę žalą valstybei, in
dėlininkams ir bankų prestižui, buvo padarytos 1990-1994 m.
laikotarpiu. Dėl šios priežasties didesnio poveikio su bankų
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paskolomis susijusioms piktavališkoms veikoms paplisti nag
rinėjamais metais nurodyti BK pakeitimai nepadarė.
1995 m. liepos 4 d. priimtas įstatymas, kuriuo buvo pa
tobulinta galiojančio piktnaudžiavimo pasitikėjimu komerci
nėje, ūkinėje ar finansinėje veikloje - BK 321 str. dispozicija.
Tuo pačiu įstatymu buvo priimta nauja aplaidumo komerci
nėje, ūkinėje ar profesinėje veikloje BK 321 str. 1 p. sudėtis

[30]. Šie straipsniai jau tiesiogiai galėjo būti taikomi vertinant
banko darbuotojų piktavališkas veikas, kurios padaromos
banko vidaus veiklos srityje, padarytas išduodant paskolas, ir
paskolų gavėjų, tai yra ūkio vienetų, analogiškas veikas, dėl
kurių jie tapdavo nemokūs ir negalėdavo paskolų gražinti.
Užsienio mokslininkų darbuose skelbiama, taip pat ir
tarptautinė bankininkystės raidos patirtis parodė, kad dauge
lyje valstybių bankai naudojami nusikalstamu būdu įgytiems
pinigams legalizuoti. Tokios galimybės nebuvo galima atmesti
ir Lietuvoje. Todėl neatsitiktinai jau 1994 m. liepos 19 d. buvo
priimtas Lietuvos Respublikos BPK 195 str. 2 p., pavadintas
„Bankų pareiga informuoti prokuratūrą" [29]. Šis straipsnis
numatė, kad visi Lietuvos bankai privalo pranešti vietos vy
riausiajam prokurorui apie jų klientų įnešamas grynaisiais pi
nigais didesnes kaip 50 tūkst. Lt sumas, jeigu buvo pagrindas
tokius indėlius laikyti įtartinais. Nors šis įstatymas nebuvo to
bulas, nes teisę spręsti apie indėlio įtartinumą turėjo bankai, o
ne prokuroras, tačiau tai buvo žingsnis į priekį. Kaip ir buvo
laukta, bankai minėto įstatymo nevykdė, apie didelius indėlius
prokuratūrų neinformavo. Negana to, 1995 m. kovo 27 d.
Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 26 patvirtintos „Infor
macijos apie galimą neteisėtu būdu įgyto turto legalizavimą ar
įstatymų draudžiamosios veiklos finansinį aptarnavimą patei
kimo taisyklės" [31]. Šiose taisyklėse Lietuvos bankas, pa
žeisdamas minėtą įstatymą (BPK 195 str. 2 p.), nustatė savo
duomenų apie didelius indėlius pateikimo teisėsaugos institu
cijoms tvarką. Minėtose taisyklėse jau buvo numatyta, kad
duomenis bankai turi pateikti policijos komisariatams. Šie

faktai akivaizdžiai rodė teisinio nihilizmo brendimą mūsų
visuomenėje.
Galima teigti, kad iki bankų veiklos sutrikimų pradžios

jų veiklą reglamentuojantys teisės aktai taip ir liko netobuli.
Norint visapusiškai aptarti šį klausimą, reikėtų išsamesnių ty
rimų, kurie apimtų visus Lietuvoje galiojusius teisės aktus,
reglamentavusius to meto bankų veiklą, akcininkų bei bankų
vadovų teises ir atsakomybę, realios veiklos įvertinimą skaid

rumo prasme (dėl minėtų priežasčių bankininkystės bylas buvo
labai sunku išnagrinėti ir perduoti teismui, nes nebuvo reikia
mos teisinės bazės, apibrėžiančios banko darbuotojų veiksmus
ir numatančios jų atsakomybę). Neretu atveju paaiškėdavo, jog

tiesiog nėra juridinio pagrindo apkaltinti kai kuriuos bankų
darbuotojus dėl jų veiksmų padarinių. Galima padaryti išvadą,
kad apskritai Lietuvos teisinė sistema iki bankų griūties buvo
pernelyg liberali tokiam konservatyviam sektoriui kaip banki
ninkystė.

4.4. Komercinių bankų sutrikimų kulminacija

(1995 m. gruodis)
Iki bankų sistemos sukrėtimų pradžios Lietuvos bankas
stengėsi perimti pagrindines šiuolaikinio centrinio banko
funkcijas ir iš esmės stabilizavo lito kursą. 1994 m. balandžio

1 d. Lietuvos pinigų politikai pradėtas taikyti VVM atliko tei
giamą vaidmenį toliau mažinant palūkanas ir infliaciją, kuri
jau buvo pradėjusi mažėti Lietuvos bankui sugriežtinus pinigų
politiką (1993 m. privalomųjų atsargų norma buvo padidinta
nuo 10 iki 12 procentų, indėliai užsienio valiutomis buvo

įtraukti į privalomųjų atsargų skaičiavimo bazę) bei stabili
zuojant šalies ekonomiką, tačiau įsteigus Valiutų valdybą

Lietuvos bankui buvo apribotos galimybės būti paskutiniu lik
vidumo šaltiniu bankų sistemoje. Tai ypač išryškėjo per 1995—
1996 m. komercinių bankų griūtį.
Vertinant pagal Lietuvos banko metodiką, 1995 m. pel

ningai dirbo tik 5 bankai: AB Lietuvos žemės ūkio bankas,
AB Vilniaus bankas, AB bankas „Hermis", UAB „Tauro"
bankas, AB bankas „Snoras". Tačiau, vertinant pagal tarptau
tinio audito reikalavimus, tais metais pelningai dirbo tik Vil
niaus bankas, nors ir jo pelnas sudarė tik 2 929 tūkst. litų
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(51proc., palyginti su 1994 m.). Bendrovės „Arthur Andersen" auditoriai, taip pat audito bendrovių „Price VVaterhouse"
ir KPMG specialistai nurodė, kad beveik visuose bankuose

specialieji atidėjimai blogoms paskoloms turėjo būti dvigubai
didesni [32].
1995 m. viduryje tapo akivaizdu, kad mažųjų komerci

nių bankų likimas artimiausiu metu gali ištikti didžiuosius
komercinius bankus. Pirmiausia likimas buvo nepalankus
AB „Aurabankas". Iš pradžių šį nemokiu tapusį banką rengėsi
perimti kiti 2 taip pat ne geriausius laikus išgyvenantys ban

kai - AB LITIMPEKS ir AB LAK. Tačiau paaiškėjus, kad
banko skoloms padengti reikia 60 mln. Lt, šio sumanymo atsi
sakyta. Tuomet banką nutarė gelbėti Vyriausybė (šiame banke
savo indėlius laikė dauguma valstybės įstaigų), nusprendusi už
simbolinę kainą perimti 68 proc. banko akcijų. Taigi privatus

bankas (susiformavęs iš valstybinio Socialinio banko) vėl įgijo
valstybinio banko statusą [33, p. 19]. Tai sukėlė dalies visuo
menės, pirmiausia netekusių pinigų indėlininkų, neigiamą
reakciją. Pagrįstai buvo keliamas klausimas: kodėl tokia pa
galba nebuvo suteikta AB „Nidos", AB „Ateities", „Apus",
AB „Sekundės" bankams?
Lemiamą įtaką šalies komercinių bankų sistemos stabi
lumui turėjo 1995 m. gruodžio 20-22 d. Lietuvos banko pas

kelbtas moratoriumas - dviejų didelių bankų (AB LAIB ir AB
LITIMPEKS) veiklos sustabdymas. Susiklosčiusi situacija dar
labiau sutrikdė šalies finansų rinką: padidėjo visuomenės ne
pasitikėjimas komerciniais bankais, pradėta masiškai atsiimi

nėti indėlius iš jų.
Lietuvos bankų sistemoje AB LAIB ir AB LITIMPEKS
bankas užėmė svarbią vietą. Jų lėšų apyvarta sudarė 30 proc.
visų šalies bankų lėšų apyvartos. AB LAIB, įsteigtas 1988 m.,
buvo pirmasis ir vienas iš didžiausių komercinių bankų. Jam
priklausė apie 13 proc. visų šalies bankų aktyvų, o indėlininkai

AB LAIB buvo patikėję apie 300 mln. Lt (13 proc. Lietuvos
indėlių rinkos). AB LAIB respondentai buvo 28 pasaulio

valstybėse, jis turėjo 30 filialų ir 26 agentūras. Dienos lėšų
apyvarta 1995 m. gruodį buvo 159 mln. Lt. Per 40 proc. banko
akcininkų buvo valstybinės ir valstybinės akcinės įmonės. AB

LITIMPEKS banko respondentai buvo 30 pasaulio valstybių,
jis turėjo 14 filialu- Dienos lėšų apyvarta 1995 m. gruodį buvo
81mln. Lt [34],
AB LAIB ir AB LITIMPEKS banko neteisinga ir neat
sakinga paskolų politika nebuvo vienerių veiklos metų rezul
tatas. Šių bankų veikla buvo nuostolinga jau 1994 m. Tada,
paskelbus audito duomenis, finansų ekspertams tapo aišku,
kad šie du bankai buvo netoli bankroto ribos. 1994 m. pabai
goje, padarius specialiuosius atidėjimus blogoms paskoloms
padengti, AB LAIB padėtis tapo dar sunkesnė. Pagal AB

LAIB ir AB LITIMPEKS banko pateiktus duomenis apie sko
lininkus negrąžintos paskolos 1996 m. sausio 1 d. parodytos
12 lentelėje.

12 lentelė
AB LAIB ir AB LITIMPEKS bankų laiku negrąžintos
paskolos

Metai
1992
1993
1994
1995
Iš viso

Skolininkų skaičius
AB LAIB
AB LITIMPEKS
6
9
37
44
61
99
46
95
150
187

Suma (tuksi. Lt.)
AB LAIB
AB LITIMPEKS
140,0
881,4
10910,5
5162,7
18355.8
20523,6
42341,1
18068,3
71747,4
44636,0

Šaltinis: [34].
Abiejų komercinių bankų žlugimą nulėmė ir objekty
vios, ir subjektyvios priežastys: bankų vadovų suteiktos pas
kolos už nerealiai mažas palūkanas ar net visai be jų, klientų
patikimumo, garantijų netikrinimas, nepagrįstai brangiai įver
tintas įkeistas pigiai privatizuotas nekilnojamasis turtas, vie
nam asmeniui suteikiamos kelios paskolos, negrąžinus anks
tesnių, ir pan. Neatsakingi bankų vadovybės veiksmai, praras
tas kitų komercinių bankų pasitikėjimas taip pat buvo svarbios

šių bankų žlugimo priežastys. AB LAIB vadovo, AB LITIM
PEKS banko valdybos ir tarybos pirmininkų sulaikymas su-
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kėlė indėlininkų antplūdį, o prasidėjęs masinis indėlių atsiė
mimas galutinai sužlugdė šiuos bankus.

Sustabdę AB LAIB ir AB LITIMPEKS banko veiklą,
Lietuvos banko ir Vyriausybės vadovai tvirtino, kad taip pasi
elgti juos vertė itin bloga šių bankų būklė. Buvo remiamasi
Lietuvos banko darbuotojų parengtomis minėtų bankų veiklos
ataskaitomis. Tačiau šiuose dokumentuose buvo nuoroda, kad
ataskaitos parengtos priežiūros tikslais ir kad tai nėra audito
ataskaitos, o visi nurodyti pažeidimai, pastabos ir kiti dalykai
turi būti banko tarybos ir valdybos nedelsiant apsvarstyti ir iš
taisyti.
Bankrutavus 2 didiesiems komerciniams bankams, buvo
prarastas pasitikėjimas visais kitais Lietuvos bankais. Net ir tie
komerciniai bankai, kuriems tuo metu tiesiogiai negrėsė veik
los sutrikimai, nors praktiškai visi Lietuvos bankai tuo metu
turėjo likvidumo problemų, stengėsi nuraminti indėlininkus.
AB Vilniaus bankas 1995 m. paskutinėmis dienomis regulia
riai skelbė raminančius pranešimus apie banko finansinę
būklę. Buvo skelbiama, kad gruodžio 22 dieną Vilniaus ban
kas dirbo kaip įprasta ir atliko visas bankines operacijas, kad iš
ryto susirinkę indėlininkai apie 16 valandą išsiskirstė. Visi, no
rėję nutraukti sutartis, pinigus pasiėmė, o banko kasoje su
kauptos grynųjų pinigų sumos yra didesnės nei banko indėli
ninkų terminuotosiose sąskaitose.
Apskritai bankai, norėdami apsisaugoti nuo galimos ri
zikos, susijusios su likvidumo stoka, privalo laikyti Hkvidžius
aktyvus, kuriuos galėtų greitai paversti pinigais su minimalia
rizika ar nuostoliu arba sugebėtų įsigyti reikiamas lėšas rinko
je. Kitiems stambesniems komerciniams bankams - AB Vil
niaus bankui, AB bankui„Hermis", AB „Ūkio" bankui - atlai

kyti lėšų išėmimą bankų griūties kulminacijos laikotarpiu pa
dėjo subalansuota aktyvų struktūra. Šie bankai buvo apsidraudę nuo netikėtumų, investuodami gyventojų lėšas į gana
greitai realizuojamus ir patikimus Vyriausybės vertybinius po
pierius (VVP). AB bankas „Hermis" taip pat buvo patekęs į
sudėtingą padėtį, nes obligacijų turėjo labai nedaug. Tačiau
bankas turėjo pakankamai kitų aktyvų ir galėjo trumpam, be
didelių problemų, pasiskolinti grynųjų pinigų.

AB „Ūkio" banke 1995 m. pabaigoje banko indėli
ninkams buvo išmokėta apie 50 mln. Lt. Šiam momentui ban
kas jau ruošėsi 1995 m. viduryje - pristabdė paskolų išdavimą.
Laisvas lėšas, kurios sudarė 20 mln. Lt, investavo į WP.
Bankų sistemos sukrėtimo kulminacijos laikotarpiu pardavė
VVP ir iš dalies kompensavo atsiimamų indėlių sumas. Dalis

pelno vis dėlto buvo prarasta. Iki bankų griūties kulminacijos
banko aktyvai siekė 250 mln. Lt, o po jos - 220 mln. Lt.

1996 m. žlugo dar penki šalies bankai. 1996 02 19 iš
kelta bankroto byla AB „Komercijos ir kredito bankas",
1996 02 19 — Lietuvos valstybiniam komerciniam bankui,
1996 08 16 - AB

komerciniam „Ekspres" bankui,

1996 09 16- AB „Vakarų bankas", 1996 12 23- AB komer
ciniam bankui „Senamiesčio bankas".
AB „Komercijos ir kredito bankas" 1991 10 26 buvo
pasirašyta steigimo sutartis. 1992 04 29 bankas įregistruotas
Lietuvos banke ir pradėjo savo veiklą. Bendroje banko strate

gijoje buvo galima išskirti tai, kad jis siekė teikti visapusiškas
bankines paslaugas, diegė pažangias technologijas. Ko
mercinio banko Kauno m. steigėjai buvo kelios EBSW kon
cernui ^riklausančios akcinės ir investicinės akcinės ben
drovės. Sis komercinis bankas turėjo daugiau kaip 5 tūkst. in
dėlininkų.
AB komercinis „Ekspres" bankas buvo įregistruotas

Lietuvos banke 1993 0610. Baudžiamoji byla iškelta
1994 08 07 pagal BK 274 str. 3 d. ir 329 str. be revizijos akto.
Banko valdybos pirmininkui, banko prezidentui buvo pareikšti
kaltinimai pagal BK 274 str. 3 d., 207 str. 2 d.
Mintis sukurti „Vakarų banką" buvo kilusi Klaipėdos
pramonininkų asociacijoje. Bankas įregistruotas Lietuvos

banke 1991 12 29, baudžiamoji byla iškelta 1995 09 06 pagal
BK 275 str. 3 d. Buvo pareikšti kaltinimai banko valdybos

pirmininkui ir jo pavaduotojui dėl svetimo turto iššvaistymo
stambiu mastu. Banke sąskaitas turėjo ne tik didžiausios
uostamiesčio įmonės - Lietuvos jūrų laivininkystė, bendrovė
KLASCO, „Baltijos" laivų statykla, Vakarų laivų remonto
įmonė, bet ir Jonavos „Achema", Kazlų Rūdos „Eglė" ir kt. Iš
viso bankas turėjo apie 11 tūkst. klientų [11].

AB komercinis bankas „Senamiesčio bankas" savo

veiklą pradėjo 1993 m. pradžioje. Didžiausios jo akcininkės
buvo - bendrovės „Ranga IV", „Riva", Lietuvos ir Norvegijos
bendroji įmonė „C.Olsen-Baltic". Susikūrusio privataus kapi

talo banko pagrindinės veiklos kryptys buvo teikti paskolas
individualiems verslo atstovams, akcinėms bendrovėms, per

sonalinėms įmonėms. Paskelbus bankrotą į šį banką ketino in
vestuoti Šveicarijos bendrovė „Asteroca S.A.", P. Korėjos
bendrovės „Jinro International" ir „Jesmond Developments",

pastaroji žadėjo investuoti į banką daugiau kaip 26 mln. Lt
(Lietuvos banke laikė 11,6 mln. Lt užstatą). 1997 12 12 bank
rutuojantis AB komercinis bankas „Senamiesčio bankas", ku
riam nepavyko įgyvendinti sanavimo projektų (buvo pirmasis
bankrutavęs bankas, kurį bandyta sanuoti), pripažintas lik
viduojamu banku. Tai buvo šeštasis iš 13 bankrutuojančių
bankų, likviduojamas teismo sprendimu [35].
Lietuvos bankų sistema 1995 m. pabaigoje- 1996 m.

pradžioje patyrė didelių sukrėtimų. 1995 m. pabaigoje Lietu
vos banke buvo įregistruoti 27 komerciniai bankai ir Lietuvos
vystymo bankas (LVB), tačiau realiai veikė 12 komercinių

bankų (44 proc. visų bankų) ir LVB (1994 m. pabaigoje realiai
veikė 22 bankai, arba 82 proc.). 1995 m. pabaigoje 11 komer
cinių bankų jau buvo priskirti probleminių bankų grupei. Iš jų
8 bankams iškeltos bankroto bylos, 2 bankai likviduoti pagal
visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, 1 bankui pas
kirtas laikinasis administratorius [17, p. 24], Tuo metu susi

klosčiusi situacija šalies bankų sektoriuje pateikta 10 lentelėje.
Lietuvos banko valdybos pirmininkas K. Ratkevičius 1996 m.
sausio 9 d. savo kalboje Seime pateikė kai kuriuos apiben
drintus duomenis apie gyventojų atsiimamus indėlius iš bankų
per 1995 m. gruodį- 1996 m. pirmą savaitę: 1995 m. gruodžio
1 d. visuose Lietuvos bankuose buvo 2 132 mln. Lt gyventojų
indėlių, 1996 m. sausio 8 d. - 1 880 mln. Lt, t. y. sumažėjo
11,8 proc. Labiausiai sumažėjo indėlių užsienio valiuta - nuo
1 073 mln. iki 861 mln. Lt, arba 19,8 proc. Didžiausia indėlių
atsiėmimo banga buvo 1995 m. gruodžio 22 d., kai iš bankų
per vieną dieną buvo atsiimta 40 mln. Lt. Vėliau, kaip paste
bėjo pranešėjas, kasdien buvo atsiimama vis mažiau indėlių:
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16, 11, 9, 8 mln. Lt ir t. t. Indėlių atsiėmimo tendencija išliko

ir 1996 m. pradžioje [36].
Tuo metu ir politiniu, ir ekonominiu finansiniu lygme

niu iškilo probleminis klausimas, kaip įvardyti 1994-1996 m.
įvykusią didelės dalies Lietuvos komercinių bankų griūtį.
Klausimas buvo formuluojamas taip: „Ar tai Lietuvos finansų

sistemos, visos bankininkystės, ar tik pavienių (dviejų) bankų
krizė?" Nors šis klausimas buvo aktualus ir teoriniu lygmeniu,

tačiau tuo metu mokslininkai ir politikai nepriėjo prie bendros
nuomonės.
1996 m. bankrutavusio AB „Vakarų bankas" tarybos ir

valdybos nariai, aptarę Lietuvos bankininkystės padėtį, pas
kelbė kreipimąsi, adresuotą Lietuvos Respublikos Prezidentui,
Seimo Pirmininkui, Lietuvos banko valdybos pirmininkui.

Konstatuota, kad padėtį, susidariusią dėl stichiškų pinigų
srautų sutrikimų, jų mažėjimo ir kitų problemų didžiausiuose
Lietuvos bankuose galima būtų vadinti visuotine bankinin
kystės krize, nes ji apėmė daugiau kaip 70 proc. šalies komer
cinių bankų.
1996 m. sausio 9 d. Lietuvos banko valdybos pirminin
kas K. Ratkevičius, kalbėdamas Seime, mėgino atsakyti ir į
anksčiau iškeltą klausimą: „Klausimą sau ir visiems aš norė
čiau formuluoti turbūt taip: ar Lietuvoje bankų krizė įvyko, ar
ne, ar tai, kas dabar vyksta AB L1T1MPEKS banke ir AB LAIB,
pirmiausia yra jų krizė? Aš manau, kad taip turėtume mes ir
atsakyti, kad tai iš tikrųjų šių dviejų bankų krizė <...> nutrūko
bankinės sistemos grandinė silpniausiose tos grandinės vie
tose" [34, p. 1]. Panašiai teigė ir Ministras Pirmininkas
A. Šleževičius: „Tai nėra bankų krizė. Tai yra atskirų bankų
problemos, finansinės, gana rimtos, sudėtingos" [34, p. 8].
Dalis Seimo narių ir šalies mokslininkų, ekonomistų
praktikų nesutiko su minėtu teiginiu, kad tai buvo tik dviejų
bankų griūtis ir kad tai tik šių bankų problemos. Pirmiausia to
dėl, kad tuose bankuose buvo ir tarpbankinių paskolų, kitų

įmonių ir bankų įšaldytų lėšų, o tai darė neigiamą įtaką šalies
ūkio sektoriui. Vien AB LUIMPEKS banke buvo 20 tūkst.
privačių įmonių sąskaitų. Nors tos įmonės atidarė sąskaitas
kituose bankuose, bet jos ten atėjo be savo lėšų, nes jų indėliai
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liko įšaldyti sustabdytuose bankuose. Antra, 1995 m.

šv. Kalėdų išvakarėse kilusi bankų klientų panika iš esmės
apėmė visus šalies bankus. Labai nedaug trūko, kad ir kiti ko
merciniai bankai būtų turėję panašių problemų.

Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad šalyje 19941996 m., nors ir įvyko 2 didžiųjų bankų bankrotai, tačiau tai
nebuvo šalies bankininkystės krizė, juo labiau finansų krizė,

kadangi:
1.Bankų griūties laikotarpiu nebuvo sutrikusi piniginių
atsiskaitymų sistema (išskyrus kai kurių bankų).
2.Veikė šalies pinigų ir kapitalo rinka.

4.5. Objektyvios ir subjektyvios komercinių bankų veiklos

sutrikimų priežastys
Vertinant griežtai formaliai, bankrotai yra objektyviai
neišvengiami ir reikalingi. Ši išvada kyla iš realių ekonomikos
ciklų teorijos, kuri teigia, kad ekonominiai svyravimai atsiranda
kaip realių pasikeitimų ekonomikoje (technikos, technologijos),
neveikiant nominaliems dydžiams (tokiems kaip pinigų pasiūla)

pasekmė. Tad žiūrinti į šį reiškinį ir problemą grynai
pragmatiškai, svarbūs yra šie požymiai: bankų bankrotų
dažnumas, mastas, nuosmukio įveikimo trukmė ir atsinaujinimo
kokybė.
Išplėtotos rinkos ekonomikos šalyse bankų sistemos krizė
dažniausiai kyla dėl makroekonominių problemų, o perei
namosios ekonomikos šalyse prie šių problemų dar prisideda ir
kiti veiksniai: ekonomikos nesavarankiškumas, centrinio banko
ir vyriausybės klaidos, bankų sektoriaus priežiūros stoka, teisės
aktų, reglamentuojančių bankų veiklą, spragos bei teisinės bazės
kūrimo atsilikimas nuo kredito rinkos plėtros ir pan.
1996 m. pradžioje svarstant Lietuvos Respublikos Seimo

sesijoje bankų griūties priežastis buvo pripažinta, jog pagal PB

„Bankroto" temiinas kilęs iš italų kalbos „banca rotta"- sulaužytas
stalas ir reiškia tradiciją, kai nebegalinčio išsimokėti kreditoriams bankininko
stalas buvo sulaužytas.

vertinimus jau 1995 m. viduryje reikėjo uždaryti beveik visus
tuo metu veikusius Lietuvos komercinius bankus dėl jų
nepatikimumo.
Kokios buvo svarbiausios didelės dalies Lietuvos ko
mercinių bankų žlugimo priežastys? Kas lėmė kredito bendro
vių, Lietuvos bankų veiklos sutrikimus? Ar buvo galima išvengti

griūties, kurią patyrė 2 didieji Lietuvos komerciniai bankai?
Kaip rodo atlikto tyrimo rezultatai, bankų veiklos sutri
kimams pirmiausia turėjo įtakos bendra šalies ekonominė ir

politinė padėtis, nes jeigu bent pusė bankų būtų dirbę gerai, būtų
galima sakyti, jog likusieji dirbti nemokėjo. Bet problemų buvo
beveik visuose komerciniuose bankuose. Tad priežasčių tenka
ieškoti giliau. Apibendrinus atliktus tyrimų rezultatus galima
teigti, kad Lietuvos komercinių bankų veiklos sutrikimus lėmė ir
objektyvios, ir subjektyvios priežastys.
Atskirų bankų bankrotams turėjo įtakos šie makroeko

nominiai (objektyvūs) veiksniai: likvidumo krizė ūkyje, susi
dariusi dėl valstybinių įmonių ir įmonių, turinčių glaudžius
prekybinius ryšius su įmonėmis buvusioje Tarybų Sąjungoje,
tarpusavio skolų; pramonės gamybos ir prekybos apimčių ma
žėjimas; infliacijos lygio, palūkanų normų svyravimai, mažėjanti
bankinė marža; didėjanti konkurencija. Be to, šių bankų griūtį

lėmė daugelio jų nesugebėjimas laiku prisitaikyti prie
besikeičiančios makroekonominės aplinkos, pradėjus taikyti
VVM, ir perorientuoti kreditavimo politiką į investicinį šakų,
nepagrįstų infliaciniu pelnu, kreditavimą.
Dėl kintančios makroekonomikos svyravo infliacijos
lygis: 1989m.- 22, 1991 m- 382, 1992m.- 1163, o jau
1993 ra - 188, 1994 m. - 45, 1995 m. - 35,7 proc. Kaip minėta,
tai vyko daugiausia dėl Lietuvos banko vykdomos restrikcinės
pinigų politikos nacionalinės valiutos - lito įvedimo laikotarpiu

(privalomųjų atsargų norma buvo padidinta nuo 10 iki 12 proc,
taip pat indėliai užsienio valiuta buvo įtraukti į privalomųjų
atsargų skaičiavimo bazę) ir vėliau dėl įvesto VVM. Tiek
didėjant infliacijai, tiek jai mažėjant makroekonominė šalies
situacija būna labai nestabili. Staigiai mažėjant infliacijos lygiui
sunkėjo paskolų grąžinimas kreditoriams, viso to deramai
neįvertino ne tik daugelis įmonių, bet ir kai kurie komerciniai
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bankai, neįstengę prisiderinti prie naujų sąlygų. Daugelis įmonių
nesugebėjo savo kreditoriams laiku gražinti paskolų. Dėl to
didėjo blogų paskolų bankuose skaičius.

Mažėjanti bankinė marža tarp paskolų ir indėlių palūkanų.
1992—1993 m. paskolų palūkanų normos ir maržos buvo labai
didelės ir leido bankams kompensuoti blogų paskolų nuostolius
bei gauti ir paskirstyti savininkams iš nesaugios ir neapdairios

veiklos didelį pelną. 1992 m. pabaigoje vidutinė paskolų litais
palūkanų norma sudarė apie 120 proc., o 1993 m. viduryje - apie
150proc, [37]. Komercinių bankų vidutinė metinių palūkanų
norma už paskolas nuo 1992 m. I ketv. iki 1993 m. birželio mėn.

padidėjo 12,2 karto [38, p. 17].
Ypač didelė paskolų užsienio valiuta paklausa lėmė tai,
kad palūkanų normų marža 1992 m. pabaigoje ir 1993 m.
pradžioje buvo didesnė kaip 60 procentų.
Paskolų kainą daugiausia sąlygoja bankams aktualūs
rizikos veiksniai:

1.Infliacijos ir hiperinfliacijos rizika ilgalaikių paskolų
laikotarpiui.
2.Politinio ir ekonominio nestabilumo rizika, kuri ypač
aktuali užsienio kreditams ir kreditoriams.
3.Pasitikėjimas kredituojamu partneriu.
Į paskutinį veiksnį, reikalaujant lengvatinių kreditų
pradiniu pereinamuoju laikotarpiu, dažnai buvo neatsižvelgiama.
Vienintelis kredito reikalavimo argumentas gali ir turi būti tik
įtikinamai, su garantijomis siekiamas rentabilumas, pakankamas
pelnas.
Be to, šalyje esančios kredito bendrovės, vykdančios
kreditinę veiklą, taip pat turėjo įtakos palūkanų normos lygiui
[39, p. 15].
Palūkanos už banke laikomus indėlius taip pat buvo
didelės. Tarp kitų priežasčių, buvo ir tai, kad įvedant nacionalinę

valiutą gyventojų indėliai AB LTB buvo prilyginti cirkuliacijoje
esantiems nuvertėjusiems pinigams ir šių dviejų skirtingų
kategorijų piniginiai ištekliai nominaliai buvo nuvertinti

100 kartų, o pagal perkamąją galią- maždaug 300 kartų. Todėl
pritraukti indėlius bankai galėjo žadėdami tiktai gana dideles
palūkanas.

Mažėjant infliacijai, atitinkamai mažėja ir palūkanų už
indėlius bei paskolas norma. Dėl to neišvengiamai ir Lietuvoje
gana staigiai sumažėjo palūkanų norma.

Lietuvoje bankų galimybės uždirbti pelną iš palūkanų
maržos 1993-1996 m. akivaizdžiai sumažėjo, krito bankų pel
ningumas. Pagrindinės priežastys: gerėjo makroekonominė

padėtis (mažėjo infliacija ir kt), nuolat didėjo užsienio inves
ticijos į Lietuvos ūkį, didėjo konkurencija bankų rinkoje bei
pačios indėlių ir paskolų rinkos. 1993 m. pabaigoje bankinė
marža (vidutinė litais ir užsienio valiuta) sudarė 45,3 punkto,
1994 m. - 22,5 punkto, 1995 m. - 15,3 punkto, 1996 m. - 10,5
punkto. Staigus bankinės maržos sumažėjimas pastebimas

1993 m. gruodžio mėn. Šiam sumažėjimui didžiausią įtaką turėjo
nacionalinės valiutos — lito įvedimas 1993 m. birželio 25 d. E
13 lentelės matome indėlių ir paskolų palūkanų normos, maržos

pokytį 1993-1996 m.
E 13 lentelės matyti, kad bankinė marža litais per 3 metus
sumažėjo 10 kartų, o marža užsienio valiuta - 2,5 karto.

13 lentelė
Indėlių ir palūkanų normos^ maržos raida 1993-1996 m.

(laikotarpio pabaigoje)
Rodikliai
Palūkanų norma už indėlius litais
Palūkanų norma už paskolas litais
Marža
Palūkanų norma už indėlius
užsienio valiuta
Palūkanų norma už paskolas
užsienio valiuta
Marža

Šaltinis: [40, p. 20].

1993
12
39,3
90,0
50,7

1994
12
8,9
30,0
21,1

1995
12
8,0
24,0
16,0

1996
12
11,0
16,0
5,0

30,2

8,2

5,8

8,0

70,0

32,0

20,4

14,0

39,8

23,8

14,6

16,0

Iš pradžių sparčiai didėjanti bankinė marža komerci
niams bankams 1991-1993 m. sudarė sąlygas teikti rizikingas
paskolas, o vėliau sparčiai mažėjančios bankų pajamos iš in
dėlių ir paskolų palūkanų skirtumo daugeliui komercinių

bankųjau negalėjo kompensuoti vis didėjančios blogų paskolų
naštos.

1994 m. balandžio 1 d. Lietuvos pinigų politikai pradė
tas taikyti VVM atliko teigiamą vaidmenį toliau mažinant pa
lūkanas ir infliaciją, tačiau VVM taikymas lėmė ribotas Lietu
vos banko funkcijas ir poveikio galimybes didžiųjų bankų
griūties laikotarpiu. 1996 m. kovo 12 d. Seimui priėmus Lie
tuvos banko įstatymo pataisas, Lietuvos banko, kaip paskuti
nio skolinimo institucijos, funkcija buvo atnaujinta.
Nekilnojamojo turto vertės kritimas buvo viena iš pag
rindinių bankų veiklos nuostolių priežasčių. Aptariamu laiko
tarpiu Lietuvos Respublikos Seimas ne kartą keitė ir papildė
Privatizavimo įstatymą, bet jo esmė išliko ta pati: turtas buvo
išdalytas už vienkartines išmokas. Įstatymas galiojo iki
1995 m. rugsėjo 15 d. Per pirmąjį privatizavimo etapą (19911995 m.) buvo parduota 86 proc. numatyto privatizuoti valsty
bės turto. Tai sudarė apie 30 proc. viso valstybės turto [41,
p. 8]. Visas parduotas valstybės turtas kainavo 3 491 mln. Lt.
Lietuvos piliečiai turtą įsigijo už vienkartines valstybės išmo
kas, grynaisiais pinigais mokėdami tik 5 proc. kainos. TodėJ į
Privatizavimo fondą iš 3,5 mlrd. Lt grynaisiais pateko tik
127 mln. 648 tūkst. Lt. Gautos lėšos mažai prisidėjo prie Lie
tuvos ekonomikos plėtojimo. Būvąs valstybės turtas daugeliu
atvejų atsidūrė rankose tų, kurie greitai suvokė lengvo pasipel

nymo galimybę. Šalyje vykę ekonomikos pokyčiai nulėmė
naujos socialinės struktūros susidarymą. Buvusi vienalytėsamdomųjų- visuomenė virto privačių savininkų ir samdo
mųjų visuomene. Taigi, įsibėgėjus pirmajam privatizavimo

etapui, padidėjo nekilnojamojo turto pasiūla rinkoje, o tai ska
tino jo kainos kritimą. Užstatytas turtas negrąžinus paskolos
jau negalėjo padengti bankų nuostolių.

Kvalifikacijos stoka. Viena iš bankų griūties priežas
čių - blogas bankų valdymas, nekompetentingi bankų vadovy
bės sprendimai, kitaip sakant - finansinis daugelio bankų atsa-
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kingų darbuotojų neraštingumas, nes beveik visi jie neturėjo
šiuolaikinės bankininkystės praktikos įgūdžių, neretai nesuge
bėjo subalansuoti pinigų srautų. Ši bankų problema atsirado
nuo pat jų įkūrimo ar bankų valdymą perėmus naujiems savi
ninkams; ji galėjo atsirasti ir dėl to, kad jau seniai dirbanti val
dymo komanda nesugebėjo laiku reaguoti į vykstančius poky
čius. Lietuvos ekonominė padėtis nuolat keitėsi, konkurencija
didėjo, todėl tiesiog buvo būtina neatsilikti nuo gyvenimo ke
liamų reikalavimų. Prasidėjus masiniam bankininkystės vers
lui, iš karto atsirado kvalifikuotų kadrų stygius. Keletas vals
tybinių bankų, niekada nedirbusių rinkos sąlygomis, tokios
gausybės kadrų parengti negalėjo. Todėl įvairias pareigas ban
kuose ėjo žmonės, neturintys reikiamos darbo patirties finansų
valdymo srityje. Darbuotojų aplaidumas taip pat turėjo įtakos
bankų veiklos kokybei. Dažnai banko darbuotojai patikliai,
paviršutiniškai tikrindavo paskolos gavėjo finansinę būklę,
nors bankų sutrikimų pradžios laikotarpiu viešoji nuomonė

apie dvigubas buhalterijas ūkyje nekėlė pasitikėjimo pateiktais
balansais.
Kita problema - bankrutavusių bankų personalas. Ne
tinkamai parinkti, bankinės reputacijos neturintys komercinių
bankų vadovai ir atsakingi darbuotojai buvo viena iš esminių
priežasčių, atvedusių minėtus bankus prie bankroto. Bankinin
kystė - tokia veiklos sritis, kurioje didelę reikšmę turi nesu
tepta bankininko reputacija. Tačiau praktikoje, komercinių
bankų ekstensyvios plėtros laikotarpiu tokio reikalavimo daž
nai nebuvo paisoma. Bankų vadovams, pradedant darbą ban
kuose, pakako užpildyti 1-2 puslapių anketą. Tuo tarpu pir
maujančios nagrinėjamo laikotarpio šalies akcinės bendrovės,
besidominčios savo darbuotojų kvalifikacija ir reputacija, rei
kalavo užpildyti 10 puslapių anketas ir atsakyti į klausimus: ar
asmuo teistas, iš kokių įmonių ar bendrovių atėjo, kokių turi
akcijų, ar turi skolų, kokie jo ryšiai su kitomis verslo sritimis,
įmonėmis ir pan? Į tokius klausimus būsimiesiems bankų va
dovams ir atsakingiems darbuotojams nereikėjo atsakyti. Tai
pripažino tuometinis Valstybės saugumo komiteto pirminin
kas, Seimo narys J. Jurgelis, kuris teigė: „Šituos klausimus tu
rėtų iškelti Lietuvos bankas ir, jeigu reikėtų, galėtų pasitelkti

302

specialiąsias tarnybas, kad bankų vadovais butų paskirti as
menys taip, kaip yra skiriama specialiose tarnybose" [42,
p. 20]. Problema ta, kad bankuose buvo elgiamasi kaip savo
„nuosavoje virtuvėje". Bankų vadovai, prisidengę įvairiomis
„komercinėmis paslaptimis", išvengdavo visuomenės kontro
lės ir atsakomybės.

Kai kurių bankrutavusių bankų veiklos analizė leidžia
daryti išvadą, kad labai svarbi to priežastis buvo asmeninių
interesų vyravimas, kai bankų vadovybės veikla buvo daugiau
pagrįsta asmeninės naudos principu, o ne dorovinėmis savy
bėmis ir būtinu kvalifikacijos lygiu. Nors Komercinių bankų
įstatyme ir jų steigimo taisyklėse griežtai buvo nustatyta, kad

bankų vadovai privalo turėti reikiamą profesinę kvalifikaciją ir
praktinio darbo patirtį, tačiau neretai Lietuvos bankų valdybų
nariais, tarybų pirmininkais buvo patvirtinti asmenys, netu
rintys finansų valdymo patirties (AB LVKB, AB LTB ir kt.).
Ar bankų vadovybė sąmoningai elgėsi neatsakingai, piktnau
džiaudama tarnybine padėtimi, ar tai lėmė profesionalumo
stoka, patiklumas, jų nepasirengimas įvertinti skolininko pi
nigų srautus, - ne šio tyrinėjimo klausimai.
Apskritai blogų paskolų bankuose susidarymui, verti
nant pagal banko darbuotojų atsakomybės kriterijus, įtakos tu
rėjo šie veiksniai: pirma, neįvertinta rizika išduodant paskolas.
Tarkime, banko darbuotojai tam neturėjo pakankamos kom
petencijos, įžvalgumo arba tiesiog apsiriko; antra, nusikalsta
mas aplaidumas („tyčiniai" atvejai): a) paskolos be užstatų ir
garantijų; b) užstatai, neprilygstantys išmokėtoms sumoms,
arba už tuos pačius užstatus suteiktos kelios paskolos;
c) paskolos be verslo planų arba pateikus fiktyvius verslo pla
nus; d) paskolos, suteiktos bendrovėms, įmonėms be paskolų
departamento išvadų, remiantis asmeniniais ryšiais, pažinti
mis; e) paskolos, suteiktos pažįstamiems asmenims arba tie
siog patiems sau, dažnai grynaisiais pinigais; trečia, netipiški
atvejai: a) kai paskola išduota asmeniui, kuris paskolos nepa
ėmė, t. y. kai kito asmens vardu ją paėmė trečias asmuo, pir
majam net nežinant, kad jo vardu buvo paimta paskola; b) kai

paskola suteikta iš neįformintų banke pinigų arba buvo atvejų,
kai kokio nors asmens sąskaitoje buvo atliekamos tam tikros
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operacijos asmeniui apie tai net nežinant.
Ne mažiau svaibi komercinių bankų bankrotų priežastis

buvo neteisinga šių bankų paskolų politika, netolygus jų pas
kirstymas pagal veiklos rūšis. Paskolos turėjo būti nuolat di-

versifikuojamos geografiniu ir verslo sričių požiūriu. Tik taip
būtų diversifikuojama rizika*. Tačiau į tai daugelyje bankų
šalyje nebuvo atsižvelgiama. Finansinės rizikos valdymo ne
buvimas nuo pat nepriklausomybės atkūrimo - prastas kapitalo
valdymas neigiamai paveikė bankų paskolų portfelį.
Ne tik Lietuvoje, bet ir kitose centralizuoto planavimo
šalyse nebuvo rizikos supratimo. Banko darbuotojas socia
listinio ūkio sistemoje buvo tik kasininkas, kuris išmokėdavo
pinigus pagal nurodymą. Ar jis tuos pinigus atgaus, ar ne —
buvo nesvarbu: bankas valstybinis, paskola valstybinė, ir pačią
paskolą gaunanti įmonė taip pat buvo valstybinė. Tuo tarpu

laisvosios rinkos bankininkystėje kiekviena išduota paskola
yra susijusi su rizika. Taigi perėjimas nuo centralizuoto
planavimo bankininkystės į visiškos rizikos bankininkystę,
kaip matėme, davė nelaukiamų rezultatų.
Neigiamas žlugusių bankų veiklos reiškinys — nesai
kingas ir rizikingas paskolų teikimas asmenims, susijusiems su
bankais, t. y. banko akcininkams, tarybos, valdybos nariams,
jų artimiesiems ir pažįstamiems. Daugelio iš jų, ypač verslo
įmonių vadovų, noras tapti bankų akcininkais buvo pagrįstas
ne siekiu būti dar vienos verslo srities - bankininkystės —
atstovu, o tik gauti iš bankų lengvatinių paskolų. Paskolos tam
tikriems asmenims (AB LAIB, AB „Vakarų bankas" ir kt.) už
mažesnes nei rinkos nustatytas palūkanas, arba visai be jų
(pvz., AB „Lietverslo" bankas UAB „Chestija" išdavė beprocentinę 2 mln. litų paskolą [43, p. 13] ir kt.) ir be užstato, daug
didesnės nei rinkos nustatytos palūkanos savo darbuotojams už
indėlius banke, atskiros sutartys su indėlininkais dėl palūkanų

* Rizikos diversifikavimas - kreditavimo rizika didėja, kai
kreditavimo apimtys didėja ir jos sutelkiamos nedideliam skaičiui
kreditų gavėjų. Todėl stengiamasi paskolas teikti didesniam skaičiui
smulkių klientų.
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dydžio negalėjo būti toleruojamos, nes tai buvo akivaizdus

piktnaudžiavimo faktai, dėl kurių bankai patirdavo didelių
nuostolių.

Komercinių bankų veiklos pradžioje už išduodamas
paskolas, bankų vadovybė turto įkeitimų ir garantijų neretai
nereikalavo. Tokiu atveju paskolos buvo išduodamos pasitikint
ūkio subjektų vadovų paprasčiausiu padorumu. Nepagrįstai
buvo toleruojamas nelikvidžių akcijų užstatymas bankams,

taip pat užstačius menkaverčius įrengimus ir kitą materialųjį
turtą gaunant kelis kartus didesnės vertės paskolas.
Nepalanki bankams buvo tuo metu nustatyta įkeisto
turto perėmimo tvarka iš bankrutuojančių ūkio subjektų - sko
lininkų. Priimtas Lietuvos CPK pakeitimas, nenumatantis
įvykus įmonių bankrotui bankams pirmumo teisės išieškoti
įkeistą bankui turtą. Taip pat skolininkas, gavęs iš banko paly
ginti didelę paskolą, o vėliau imituodamas savo verslo
žlugimą, galėjo tos paskolos visai negrąžinti.
Didelę žalą bankams padarė įmonės, gavusios paskolas
pagal valstybinių įmonių garantinius raštus - remiantis
pasikeitusiais įstatymais, 1994 m. pabaigoje tokios garantijos
buvo pripažintos negaliojančiomis.
Neveiksminga Lietuvos banko kredito įstaigų priežiūra
ikikriziniu laikotarpiu. Transformuojantis Lietuvos ekonomi
nei sistemai formavosi nuostatos, kad rinkos ekonomikoje
reglamentavimo vaidmuo turi būti minimalus, kad makroeko
nomikos kilmė yra prigimtinė, kad turi būti užtikrinama sa
vaiminė ekonomikos, finansų sektoriaus plėtotė. Taip šalyje
nagrinėjamu laikotarpiu buvo intensyviai propaguojamas libe
ralizmas versle, neigiantis valstybės institucijų teisę kištis į

privatų verslą. Tai reiškėsi ir bankininkystės srityje tiek
priimant komercinę bankininkystę reglamentuojančius teisės
aktus, tiek ir vykdant komercinių bankų priežiūrą. Dalis įsta

tymų leidėjų, mokslininkų, mokslo institucijų (Lietuvos lais
vosios rinkos institutas), neretai ir bankų sektoriaus darbuoto

jai įrodinėjo, kad griežtos bankų priežiūros įdiegimas priešta
rauja laisvosios rinkos principams, pati rinka turėtų suregu
liuoti bankininkystės problemas, nes valstybė pasirinko laisvo
sios rinkos kelią, ir už savo nesėkmes atsako patys rinkos da-
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lyviai. Tai turėjo įtakos priimant komercinę bankininkystę
reglamentuojančius teisės aktus. Dėl minėtų priežasčių Seimas
ikikriziniu laikotarpiu nepritarė visoms bankų priežiūrą griež
tinančioms priemonėms.
Taigi buvo gana silpna, ypač pereinamojo laikotarpio
pradžioje, Lietuvos banko kredito įstaigų priežiūra. Išsamesnės
ir tikslesnės komercinių bankų veiklos apskaitos ir statistikos,
nepriklausomo audito stoka, patikimos informacijos apie sko
lininko finansinę būklę trūkumas taip pat nesudarė reikiamų
sąlygų šiai institucijai nustatyti vieno ar kito banko realią fi
nansinę padėtį ir priimti tinkamus sprendimus. To laikotarpio
Lietuvos banko vadovybės aplaidus ir subjektyvūs veiksmai
taip pat turėjo neigiamos įtakos komercinių bankų veiklai ir
jos rezultatų vertinimui (pvz. Lietuvos banko AB „Sekundės
banko" veiklos tikrinimas ir kt.). Griežtesni bankų priežiūros
instrumentai ankstyvuoju ir bankų sistemos sukrėtimo laiko
tarpiu Lietuvos banko dažniausiai buvo naudojami tik kritiniu
atveju, kai bankai tapdavo beveik nemokūs, priežiūroje vyravo
politiniai, o ne ekonominiai motyvai, skirtingiems bankams
neretai netgi buvo taikomi skirtingi priežiūros standartai. Taigi
taip pat, sudėtinga situacija bankininkystės srityje susiklostė
1995 m. pabaigoje- 1996 m. pradžioje dėl Lietuvos banko
aiškiai nepakankamai griežtai vykdomos komercinių bankų
veiklos priežiūros ir kartu dėl pavėluotos teisėsaugos institu
cijų reakcijos į vykstančius procesus.
Lietuvos bankas ne tik silpnai kontroliavo komercinius
bankus, bet ir pats rodė netinkamą pavyzdį, mokėdamas už in
dėlius savo darbuotojams dideles palūkanas (Lietuvos banko
įstatyme numatyta, kad Lietuvos bankas gali teikti įvairias fi
nansines paslaugas savo darbuotojams, tarp jų ir atidaryti
jiems atlyginimų sąskaitas). Iki 1994 m. pradžios banko dar
buotojams buvo mokamos I20proc. metinės palūkanos, vė

liau, įvertinus to laikotarpio infliacijos lygį, jos buvo peržiū
rėtos. Nuo 1994 m. iki 1995 m. rugsėjo mėn. - 60 proc. [441.
Prasta apskaita ir statistika, taip pat buvo viena iš bankų
žlugimo veiksnių. Lietuvos bankui nepavyko sukaupti lygina
mosios komercinių bankų konsoliduoto balanso dinamikos iki
1994 m. Dėl metodologijos keitimosi šie bankininkystei svar-
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būs duomenys skelbiami tik nuo 1994 m. gruodžio mėn. Duo
menys apie valiutų rinką kaupiami tik nuo 1995 m., duomenys
apie indėlių ir paskolų likučių struktūrą grąžinimo terminais -

tik nuo 1996 m. [45]. Apskritai, kalbant apie bankų ir pinigų
statistikos raidą, jos tobulinimą, galima teigti, kad, kaip ir bet
kuri raida, taip ir minėtoji, neapsiėjo be tam tikrų praradimų.
Tai duomenų dinamikos „metodologiniai" praradimai, kai die
giant naujas metodologijas anksčiau sukaupti duomenys tampa
nepalyginami ir publikacijose jų tenka atsisakyti. Dažnai to
kius praradimus kompensuoja naujesnių, išsamesnių arba tarp
valstybiniu mastu labiau lyginamų duomenų gavimas. Kartu ir
pačių veikiančių bankų pinigų statistika nebuvo pakankamai
išsami. Neveikiantys bankai, t. y. buvę bankai, kuriems 19941996 m. buvo atimtos bankinės veiklos licencijos, „nusinešė"

tam tikrą dalį pinigų ir jų statistikos. Apskritai iki 1993 m. iš
samių lyginamųjų duomenų apie bankų finansinius rodiklius
praktiškai nėra.
Bankų veiklos srityje, ypač pradiniu laikotarpiu, atsiras
davo ne tik daug suinteresuotų, bet ir įtakingų žmonių. Dauge
lių politikų vardai buvo siejami su konkrečiu banku, buvo mė
ginama daryti poveikį ir licencijų išdavimo, ir banko bankroto
paskelbimo procesams. Neretai būta atvejų, kai įstatymų lei
dėjai, vyriausybių nariai ar politinių partijų lyderiai suteikė
išskirtines teises kai kuriems bankams (AB komercinis „Ekspres" bankas, AB bankas „Tauras", AB „Vakarų bankas", AB
„Aurabankas" ir kt.). taip sukurdami dirvą politiniam lobizmui
ir spekuliavimui savo įtaka. Naujų bankų steigėjai ar jau vei
kiančiųjų vadovai, nepaisant menkos bankininkystės patirties
ir minimalių investicijų, turėdami ryšių su politinėmis partijo
mis, savo banko veiklai išsikovodavo geresnes sąlygas.

Apskritai Lietuvos šiuolaikinės bankininkystės, kaip ir privati
zacijos procesų, teisinė reglamentacija Lietuvos Respublikos
AT, o vėliau Lietuvos Respublikos Seime buvo pristabdoma
kai kurių stambesnių bankų akcininkų, susijusių su šalies val
džia privačiais interesais, o tai sukėlė neregėtą korupciją bei
valstybės turto grobstymą (liaudiškai pramintą „prichvatiza-

cija") [46]. Tuo laikotarpiu atsirado pirmieji nepotizmo* bruo
žai. Tai didino įtampą tarp paprastų banko darbuotojų.

Bankų griūčiai turėjo įtakos ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nepakankamas veiklumas, neadekvačios proble
moms spręsti taikomos priemonės, kai kurių aukščiausių pa
reigūnų subjektyvumas. Kai kurie Seimo nariai, partijų vado

vai bankų krizę panaudojo politiniais tikslais, taip pakenkdami
ne tik bankams, bet ir visai Lietuvos finansų sistemai, o ir aps
kritai ekonomikai.

Nagrinėjant komercinių bankų plėtros problematiką,
tikslinga išskirti teisinį komercinių bankų steigimosi ir veiklos
pagrindų klausimą. Bankininkystės verslas vienas iš labiausiai
reglamentuojamų ir stebimų verslo sričių pasaulyje. Bankinin
kystės negalima palikti savieigai.

Taigi greta išvardytų priežasčių galima išskirti dar vie
ną, praktiškai turėjusią įtaką anksčiau išvardytoms priežastims.
Tai teisės aktų spragos bei teisinės bazės atsilikimas nuo
bankų rinkos plėtros. Bankų darbuotojų ir jų klientų neatsa
kingai veiklai buvo gana palankios teisinės prielaidos. Atkur

dami privačią nuosavybę, įstatymų leidėjai turėjo pasirūpinti ir
jos apsauga. Tenka pripažinti, kad komerciniai bankai kūrėsi
sparčiau negu įstatymai, kuriais buvo reglamentuojama ir pri

žiūrima jų veikla. Bankininkystės įstatymai turėjo lenkti jos
raidą, deja, buvo atvirkščiai: teisinės bazės kūrimas smarkiai
atsiliko nuo bankų rinkos plėtros. Pvz., 1991-1995 m. išduo
toms paskoloms apsaugoti komerciniai bankai paprastai įkeisdavo klientų turtą, tačiau, neveikiant Hipotekos įstatymui (nors
jis buvo priimtas 1992m.),- veiksmingam turto registracijos
mechanizmui, suklastojus dokumentus tą patį turtą buvo gali
ma įkeisti keliems bankams. Tik po kelerių bankininkystės
metų, prasidėjus bankų bankrotams, bankų darbuotojai paste
bėjo, kad jiems užstatytas turtas yra įkeistas kitiems ūkio sub
jektams arba jau perleistas jiems, o sandorių garantijų sistema
tapo visiškai nepatikima. Kita vertus, tuo laikotarpiu suteikiant
paskolas dažniausiai buvo domimasi ūk užstato verte, o skoii-

* Nepotizmas - tarnybinės padėties naudojimas giminėms
proteguoti.
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ninku galimybių tvarkyti paskolą ir ją grąžinti analizei skirta
mažai dėmesio, nors banką pirmiausia turėjo dominti galimybė
laiku susigrąžinti pinigus, o ne galimybė perimti valdyti mate

rialųjį turtą.
Galima pateikti ir kitų pavyzdžių. Pavyzdžiui, bankų
padėtį labai pablogino pavėluotai priimti teisės aktai dėl spe
cialiųjų atidėjimų abejotiniems aktyvams, kuriuos reikėjo da
ryti nuo 1995 m. Blogos paskolos kaupėsi kelerius metus,
LAIB - septynerius, o specialiuosius atidėjimus abejotiniems

aktyvams reikėjo daryti praktiškai iš karto. Jeigu atidėjimai
būtų buvę daromi anksčiau, metų gale nebūtų buvę didelio
pelno ir didelių dividendų smulkiems akcininkams, kurie, juos
gavę, praktiškai buvo „užmigdomi" ir visiškai nesidomėjo
komercinių bankų valdymu.
Lietuvos ekonomikoje atsiradus komercinei bankinin
kystei įstatymų leidėjai nepasirūpino laiku nustatyti, kokiais
principais vadovaudamasi ji turėtų veikti, kuo turėtų skirtis
nuo buvusios komandinės socialistinės bankininkystės. Šių
principų teisė neapibrėžė ir neįtvirtino. Stigo įstatymų, regu

liuojančių bankininkystės sritį, o galiojantys įstatymai buvo
netobuli ir nesuderinami ne tik tarpusavyje, bet ir su kitais ša

lies įstatymais. Todėl komercinių bankų darbuotojų ir jų
klientų neatsakingai veiklai buvo gana palankios teisinės
prielaidos.
Seimas privalėjo kokybiškai atlikti savo svarbiausią
funkciją- leisti įstatymus. Tačiau Lietuvos komercinių bankų

teisinė bazė per visą nagrinėjamą laikotarpį išliko kūrimosi
stadijoje. Galiojantys teisės aktai dažnai buvo keičiami, papil
domi: komercinių bankų įstatymai (1992 m., 1994 m.) buvo

keisti ar papildyti keliolika kartų. Ištyrus 1990-1995 m. civili
nės ir baudžiamosios teisės raidą šiuo aspektu, galima teigti,

jog ir ji atsiliko nuo Lietuvos šiuolaikinei bankininkystei gy
venimo keliamų reikalavimų. Bankų bankrotų laikotarpiu BK
nebuvo straipsnių, numatančių atsakomybę už specifiškas ne

teisėtas veikas Šioje srityje. Tik vėliau Seimas papildė BK
straipsniais, numatančiais atsakomybę už neteisėtą banko pa

skolos išdavimą, nepateisinamai rizikingą banko operaciją ir
kt.

Išstudijavus nagrinėjamu laikotarpiu padarytas nusi
kalstamas veikas, susijusias su banko paskolų neteisėtu gavi
mu arba panaudojimu, darytina išvada, jog tam didelę įtaką tu
rėjo netobulas bankų veiklos teisinio reguliavimo mechaniz
mas. Teisinė praktika parodė, kad, nesant tinkamo bankų pa
skolų išdavimo teisinio reguliavimo, trūkstant baudžiamosios
teisės normų, bankų teisės normos ir vidaus taisyklės buvo

šiurkščiai pažeidinėjamos, o kaltininkai paprastai likdavo ne
nubausti. Daugeliu atvejų nusikalstamai veikdamas kaltininkas
formaliai nepažeisdavo tuo metu galiojančių bankų teisės
normų ar bankų vidaus taisyklių. Dėl šių priežasčių nusikals

tama veika išoriškai atrodė kaip visiškai teisėta, o vėliau dėl
šios veikos atsiradusi turtinė žala buvo pateisinama „normalia
paskolų negrąžinimo rizika".
Kita vertus, būta nemažai atvejų, kai konkrečių asmenų
atsakomybę už vieno ar kito komercinio banko būklę, įvyk
dytus nusikaltimus dengė kolektyvinė atsakomybė (valdybos,
tarybos kolektyviniai sprendimai).
Tenka taip pat pažymėti, kad pereinamojo laikotarpio

pradžioje Civilinio ir Baudžiamojo kodeksų teisės aktai, reg
lamentuojantys ne bankininkystės sritį, taip pat atsiliko nuo
ekonomikos ir kitų įstatymų, įtvirtinančių pagrindines rinkos
ekonomikos nuostatas, o kai kurie iš jų net joms prieštaravo

[47; 48]. Antai, nors jau 1990 m. pradžioje privačių įmonių,
akcinių bendrovių kūrimas buvo ne tik nedraudžiamas, bet ir
skatinamas (Įmonių įstatymas priimtas 1990 05 08, ir pan.),
BK 161 str., numatantis baudžiamąją atsakomybę už vertimąsi
privačios įmonės veikla arba komerciniu tarpininkavimu, ga
liojo iki 1991 m. pabaigos, o 164 str, reglamentuojantis atsa

komybę už spekuliaciją, - net iki 1993 m. birželio [49].
Nustatyta, kad kuriant Lietuvos šiuolaikinę bankinin

kystę nekūrybiškai buvo taikomos PB ir TVF atstovų reko
mendacijos, parengtos remiantis išplėtotos rinkos ekonomikos

šalių bankų veiklos patirtimi. Paviršutiniškai taikant pasaulinės
finansų sistemos patirtį, nebuvo galima laiku pamatyti to, kas
buvo būdinga Lietuvos pereinamojo laikotarpio pradžios ban
kininkystei. Lietuvos bankų veiklos patirtis rodo, kad nukopi
juoti įstatymai ir priežiūra, nors ir labai panašūs į vakarietis-

kus, dar nėra jų saugumo garantas.
Neatsakingi pareiškimai (valdžios pareigūnų, žurnalistų
ir kt.) dažnai taip pat gali turėti įtakos atitinkamų kredito

įstaigų veiklos sutrikimams ar iškilusių problemų gilėjimui.
Banką neretai gali sužlugdyti ir straipsnio antraštė. 1996 01 19
po PB ir TVF misijos narių pareiškimo, kad visi šalies bankai
yra nemokūs, kilo indėlininkų reakcija, bankai pajuto indėli
ninkų antplūdį. Jų neatsakingi pareiškimai šalies bankams pa
darė nemažą žalą. Žurnalistai, valstybinė televizija ateityje tu
rėtų pagalvoti prieš skleisdama panašią informaciją.
Visos anksčiau suminėtos objektyvios ir subjektyvios
priežastys lėmė nuvilnijusią stambaus masto apgavysčių
bangą, keliolikos iš pradžių smulkesnių, o vėliau ir stambesnių
komercinių bankų bankrotus.

4.6. Bankų griūties pasekmės
1995 m. pabaigoje Lietuva turėjo žymia dalimi prara

dusią pasitikėjimą bankų sistemą.
Dviejų didžiųjų bankų veiklos sustabdymas ir kitų
bankų bankrotai turėjo neigiamos įtakos šalies finansų siste
mos būklei. 1995 m. valstybės biudžetas negavo per
118,7 mln. Lt pajamų (nors, kita vertus, valstybės biudžetas
daug gavo pajamų iš pelno mokesčio dėl to, kad tuo laikotar

piu specialiųjų atidėjimų nebuvo galima pripažinti išlaidomis).
Nebuvo įvykdytas fizinių asmenų pajamų mokesčio surinkimo
planas (surinkta 98,1 proc.). Tam didžiausią įtaką turėjo įšal

dytos įmonių ir organizacijų lėšos AB LAIB ir AB LITIMPEKS banke [50, p. 12]. Pasunkėjo valstybės biudžeto (valsty
bės biudžeto deficitas 1996 m. I pusmetį sudarė 359 mln. Lt)
bei Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamų
vykdymas, komplikavosi pensijų išmokėjimas.
Dėl bankų sistemos sukrėtimų praktiškai sužlugo
tarpbankinių paslaugų rinka. Labai sumažėjo bankų tarpusavio
pasitikėjimas, smarkiai sumažėjo pinigų kiekis rinkoje.
1995 m. gruodžio 21 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos
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dūmui palaikyti" [51]. Remiantis šiuo įstatymu, Vyriausybei
suteikta teisė teikti valstybės garantijas tarpbankiniams kredi
tams, bankams, kurie turėjo likvidumo problemų. Tačiau jos

neturėjo būti didesnės kaip 300 mln. Lt. Nors Seimas įgaliojo
Vyriausybę teikti valstybės garantijas paskoloms ne ilgiau kaip
vieneriems metams likvidumo problemoms spręsti, ir su Vy

riausybės garantija buvo sunku gauti tarpbankinį kreditą.
1995 m. per mėnesį vidutiniškai buvo išduodama paskolų už
172,3 mln. Lt, iš jų 6,3 proc. - užsienio valiuta. 1996 m. per
gegužės mėn. tarpbankinės paskolos sudarė tik 4,5 mln. Lt.

Prieš bankų sistemos sukrėtimų kulminaciją tarpbankinė pas
kolų rinka veikė kur kas aktyviau, vien per 1995 m. rug
sėjo mėn. buvo suteikta daugiau kaip 91 mln. Lt tarpbankinių
paskolų. Nuo 1996 m. sausio mėn. visiškai nebeišduodamos
paskolos užsienio valiuta [52],
Per 1996 m. I ketvirtį Lietuvos banko oficialiosios
tarptautinės atsargos sumažėjo 15,5 proc., konvertuojamos va
liutos atsargos (1996 sausį-vasarį) sumažėjo 137 mln. JAV

dolerių. Smarkiai komplikavosi padėtis ir VVP rinkoje. Iš
Lietuvos masiškai ėmė trauktis užsienio investuotojai, kurie
1995 m. rudenį įvairiais ekspertų vertinimais buvo užėmę 3040 proc. VVP rinkos. Buvo prarastas pasitikėjimas šalies na
cionaline valiuta - litu. Tai investuotojų neskatino investuoti

litais. Tai lėmė palūkanų už VVP pakėlimą iki 39 proc. Net ir
pakėlus palūkanas, sunkiai sekėsi platinti naujų emisijų obli
gacijas [53]. Nemaža dalis visuomenės niekuo netikėjo. Dau
guma žmonių atsiėmę iš bankų litus, keisdavo juos į užsienio

valiutą, kurios paklausa tolydžiai didėjo.
Įvairių ekspertų vertinimais šalies bankų griūtis tiesio
giai palietė iki 30 proc. ūkio subjektų, netiesiogiai - 70 proc.
Buvo prarastas pasitikėjimas bankais šalyje ir užsienyje. Ben
dros bankų sistemos restruktūrizavimo išlaidos sudarė maž
daug 2,5 proc. BVP, arba 1,2 mlrd. Lt [54].
Visuomenės nepasitikėjimą Lietuvos bankais bei esa
mos pinigų sistemos ilgaamžiškumu rodė to laikotarpio
priimtų terminuotų indėlių bankuose struktūra. Ilgesniam lai

kotarpiui pinigus patikėti bankams šalies piliečiai ryžosi labai
retai. Net 60 proc. visų indėlių 1996 m. gegužės mėn. bankams
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buvo patikėta ne ilgesniam kaip 3 mėn. laikotarpiui. Užsienio
valiuta ilgesnio kaip 1 metų termino sutarčių apskritai nebuvo.
Bene vieninteliam AB Vilniaus bankui iki 1996 m.
birželio mėn. pabaigos pavyko kompensuoti ir padidinti metų
pradžioje sumažėjusią gyventojų indėlių sumą. 1995 m. pabai

goje AB Vilniaus banke gyventojai laikė 43,1 mln. Lt indėlių,
1996 m. gegužės pabaigoje jų padaugėjo iki 48,5 mln. Lt.
1996 m. pradžioje finansinio neapibrėžtumo sąlygomis
bankai buvo apriboję paskolų teikimą. 1996 m. vasario mėn.
Lietuvos bankai suteikė tik 99 mln. Lt paskolų, palyginti su
daugiau kaip 330 mln. Lt 1995 m. gruodžio mėn. Paskolų
teikimą ženkliai sumažino neprognozuojama situacija finansų
sektoriuje.
Komercinių bankų griūtis sukrėtė visą Lietuvos
visuomenę. Su problemomis susidūrė ne tik paprasti bankų in
dėlininkai, bet ir didelės šalies įmonės, jų darbuotojai, po kelis
ar keliolika mėnesių laukę darbo užmokesčio. Sutriko
mokėjimai net ir biudžetinių įstaigų darbuotojams. Po eko
nomikos nuosmukio pereinamojo laikotarpio pradžioje, bankų
griūtis buvo skaudus smūgis beatsigaunančioms bendrovėms,
taip pat kultūros, mokslo ir švietimo įstaigoms, laikiusioms
sąskaitas probleminiuose bankuose ar net jau bankrutavusiuo
se, kur jos ilgam laikui buvo įšaldytos. Tuo tarpu Lietuvos
banko vadovai, šalies Vyriausybė ir Prezidentas nedrįso
tuometinėje spaudoje drąsiai kalbėti ir vertinti bankų sistemos
sukrėtimų apimtį.
Tarptautinių apskaitos standartų taikymas, apskaitos
metodikos pakeitimai, griežčiau vertinama suteiktų paskolų

rizika lėmė, kad 1996 m. labai padaugėjo specialiųjų atidėjimų
abejotiniems aktyvams. 1996 m. pabaigoje jie sudarė daugiau
kaip 700 mln. Lt. Vien Lietuvos valstybiniame komerciniame

banke jie padidėjo iki 248, AB LŽŪB - iki 167 mln. Lt. Be
abejo, tai turėjo neigiamos įtakos šių bankų finansiniams
rezultatams ir pablogino bendruosius bankų rodiklius: 1995 m.

pabaigoje bankų specialiųjų atidėjimų ir visų paskolų santykis
buvo 13,7 proc., o 1996 m. pabaigoje- 21,7 proc. Taip pat
pažymėtina, kad kai kuriuose bankuose šis rodiklis gerėjo:
AB Vilniaus banke jis sumažėjo nuo 26,3 proc. iki 13,7 proc.,
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AB banke ,.Hermis" - nuo 20,9 iki 14,4 proc.

Padėtis pagerėjo tik 1996 m. pabaigoje. Ypač tam turėjo
įtakos staigus bankų kapitalizacijos padidėjimas. Vienuolikos
veikiančių bankų bendras akcinis kapitalas 1996 m. pabaigoje
viršijo 700 mln. Lt, o 1995 m. šį kapitalą sudarė 220 mln. Lt.

Savo kapitalą labai padidino AB Vilniaus bankas, AB „Ūkio
bankas" ir AB bankas „Hermis". Šie bankai kapitalizacijos
problemą sprendė pritraukdami užsienio investicijas. Kad

būtų padidintas užsieniečių susidomėjimas, pasitikėjimas,
bankai buvo suinteresuoti daryti tarptautinį auditą ir plačiai

skelbti informaciją [55, p. 51].
1996 m. rugsėjo mėn. Lietuvos oficialiosios tarptautinės

atsargos visiškai atsistatė ir viršijo prieškrizinį lygį. Smarkiai
nukrito metų pradžioje pakilusios paskolų ir indėlių palūkanos.
Tiesa, terminuoti indėliai litais pasiekė 1995 m. gruodžio lygį
tik 1997 m. spalio mėn., o valiuta - 1997 m. sausio mėn. Di
delį ekonomikos atsparumą patvirtino 1996 m. 4,7 proc. išau

gęs BVP, toliau mažėjantis infliacijos lygis ir mažėjantis fis
kalinis deficitas bei išaugęs bankų turtas. Galima nurodyti to
kias šio atsparumo priežastis: a) Lietuvos banko pastovumas
išlaikant fiksuotą lito kursą ir jo nedevalvuojant; b) Lietuvos
banko ryžtingai vykdytas komercinių bankų palaikymas, su
teikiant paskutinio likvidumo paskolas ir perkant VVP atviroje

rinkoje; c) užsienio investuotojų grįžimas į VVP rinką, kuris
daugiausia prisidėjo prie VVP pelningumo normalizavimo bei
tiesioginių užsienio investicijų srauto išaugimas; d) rami tarp
tautinė finansinė padėtis.
Išplėtotos rinkos ekonomikos šalių mokslininkai teigia,
kad negalima vienareikšmiškai teikti, jog bankų bankrotai yra
neišmatuojama blogybė, paprastai bet kokio verslo bankrotas
yra blogas dalykas, nes jis reiškia išvaistytus išteklius ir žmo
nių kančias. Bet bankrotai yra reikalingi, kad palaikytų verslo

veiksmingumą ir atitrauktų išteklius iš sričių, kuriuose jie yra
ne taip naudingi. Bankų, kaip ir kitų firmų, bankrotai atlieka
naudingą darbą [1, p. 114]. Autoriaus nuomone, tai tinka iš
vystyto rinkos ūkio šalims, kuriose egzistuoja veiksminga in
dėlių draudimo sistema, bet ne pereinamosios ekonomikos ša-
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lims, kuriose indėlių draudimo sistema yra neveiksminga ar
dar tik pradedama kurti.
Kita vertus, Vakarų šalyse po kiekvienos bankų krizės
atsirasdavo naujų bankų veiklos reguliavimo būdų, kurių evo
liucija pagerino finansų rinkų veiklą. Lygiai taip Lietuvoje, be

bankų griūties neigiamų padarinių, galima teigti, kad šie bankų
sistemos sukrėtimai turėjo ir svarinimo poveikį bei kitus tei
giamus padarinius: sustiprėjo šalies bankų sektorius, nes išlikę
bankai pradėjo elgtis apdairiau, ir tokiu būdu gerokai sumažėjo

blogų paskolų portfelis; suaktyvėjo bankų priežiūros sistemos
stiprinimas ir tobulinimas, ir kt.

4.7. Valdžios ir valdymo institucijų priemonės likviduojant
komercinių bankų sukrėtimus

Bankų veiklos sutrikimai turi įtakos valstybių stabilu
mui. Bankų bankrotai sutrikdo šalių finansų rinką. Nenuo
stabu, kad daugelio valstybių valdžios institucijos imasi „rea
nimuoti" šalies ekonomikai svarbius bankus. Kita vertus, už
sienio šalių patirtis rodo, kad centrinio banko nuostata gelbėti
„skęstančius" bankus turi ir neigiamų padarinių: bankai, žino
dami, kad nesėkmės atveju centrinis bankas juos išgelbės, gali
pasijusti pernelyg drąsūs ir leistis į pelningas, bet kartu rizi
kingas operacijas.
Kokių priemonių ėmėsi Lietuvos Respublikos Prezi
dentas, Seimas, Vyriausybė, kad būtų galima išeiti iš susiklos
čiusios situacijos?
1995 m. gruodžio 28 d. visų Seimo frakcijų atstovai
Biudžeto ir finansų komitete svarstė skubius priimtinus įsta
tymus bei nutarimus. Svarstant taip pat dalyvavo Respublikos
Prezidentas, Ministras Pirmininkas, finansų ministras, Lietu
vos banko valdybos pirmininkas. Be didelių diskusijų ir ginčų
buvo sutarta, kad bankų atgaivinimo programa turi prasidėti
nedelsiant.

1995 m. gruodžio 28 d. priimtas Lietuvos Respublikos
įstatymas Nr. 1-1162 „Dėl akcinės bendrovės „Aurabankas".
Remiantis šiuo įstatymu, buvo numatyta „paimti (rekvizuoti)
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iš akcinės bendrovės „Aurabankas" akcininkų visas akcijas ir

apmokėti jiems šių akcijų realią vertę" [56].
1995 m. gruodžio 29 d. Seimas priėmė nutarimą „Dėl
neatidėliotinų priemonių bankininkystės problemoms spręsti"
[57]. Šiame nutarime nuspręsta priimti teisės aktus, numatant:

a) didesnę turtinę atsakomybę komercinių bankų akcijų paketų
savininkams; b) išplėsti komerciniams bankams taikomas po

veikio priemones ir jų taikymo pagrindus; c) bankų tarybų ir
valdybų narių bei tarnautojų, tiesiogiai atsakingų už paskolų
išdavimą ir jų neišieškojimą, baudžamąją ir turtinę atsakomy
bę; d) paskolas paėmusių ir su jų panaudojimu susijusių asme
nų baudžiamąją ir turtinę atsakomybę dėl įsipareigojimų ban
kui nevykdymo; e) griežtesnes sankcijas asmenims, susiju

siems su paskolų grąžinimo laiku bei kitų įsipareigojimų ne
vykdymu, ir pan.
Vien šiuo nutarimu Lietuvos Respublikos Seimas neap

siribojo. Tą pačią dieną skubos tvarka priimti dar 3 įstatymai:
„Dėl akcinių bendrovių „Lietuvos akcinis inovacinis bankas"
ir „Litimpeks" bankas" (Nr. 1-1164), „Dėl Lietuvos Respubli
kos komercinių bankų įstatymo papildymo" (Nr. 1-1165), „Dėl
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso papildymo ir

pakeitimo" (Nr. 1-1166) [58; 59; 60]. Įstatymo „Dėl akcinių
bendrovių „Lietuvos akcinis inovacinis bankas" ir „Litimpeks"
bankas" 1 str. buvo parašyta, kad šiuo įstatymu atnaujinama
nurodytų akcinių bendrovių (bankų) veikla, o Lietuvos bankas
ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė šiuos bankus gaivina ir
prireikus pertvarko juos įstatymo nustatyta tvarka. Šios prie
monės turėjo nuraminti minėtų bankų indėlininkus ir akcinin
kus. Už kitas anksčiau žlugusias kredito įstaigas valstybė atsa
komybės neprisiėmė, nes to nebuvo numatyta tuo metu galio
jančiuose komercinių bankų veiklą reglamentuojančiuose
įstatymuose, be to, valstybei tai būtų buvusi per sunki finan
sinė našta.

Anksčiau minėtas Seimo nutarimas (kaip ir kiti pasku
tinę 1995 m. darbo dieną Seimo priimti įstatymai) buvo
priimtas skubotai, todėl jis daugiau reiškė pirmiausia, gerus
Seimo norus kuo skubiau išeiti iš esamos padėties ir neleisti
panašiems reiškiniams pasikartoti, kita vertus, - formalią reak-
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ciją į nepageidaujamus procesus. Dėl to kai kurios šio nuta
rimo nuostatos negalėjo būti įgyvendintos, nes realiame gyve
nime paprasčiausiai buvo neįgyvendinamos ar jų įgyvendini
mas prieštaravo galiojančioms teisės normoms, pvz., nustatyti
„didesnę turtin^ atsakomybę komercinių bankų akcijų paketų
savininkams" [57, p. 29-36].

Bet kurio teisės akto gyvavimo cikle galima išskirti
šiuos etapus- teisės akto projekto rengimas, vertinimas (recenzavimas), priėmimo procedūra, įgyvendinimo laikas, pada

riniai. Ne išimtis ir šiame skyriuje nagrinėjami bei aptariami
bankininkystės sričiai skirti įstatymai, nutarimai ir kiti teisės
aktai. Tačiau ne visi tyrinėjamu laikotarpiu priimti teisės aktai
tolygiai galėjo pereiti visus minėtus etapus (pvz., 1995 m.
gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos Seimo skubos tvarka
priimti 3 įstatymai ir 1 nutarimas). Tam įtakos turėjo keletas
priežasčių: šalies politinė ir ekonominė padėtis; komercinės
teisės lygis; kvalifikuotų ir turinčių komercinės teisės patirties
darbuotojų trūkumas ir kt. Todėl vėliau dažniausiai skubos
tvarka priimti įstatymai ir kiti bankų veiklą reglamentuojantys
teisės aktai buvo papildomi ir tobulinami.
Kadangi komercinius bankus destabilizuojamai veikė

Komercinių bankų ir kai kurių kitų įstatymų spragos ir priešta
ravimai, kuriais sumaniai naudojosi siekiantys pasipelnyti ne
sąžiningi asmenys, taip pat dėl to, kad nebuvo norminių do
kumentų dėl bankų veiklos kontrolės vykdymo, griežtos skoli
ninkų atsakomybės už negrąžintas paskolas, o jų išieškojimo
mechanizmas buvo pernelyg sudėtingas. Seimas priimtu įsta
tymu „Dėl Lietuvos Respublikos komercinių bankų įstatymo
papildymo" pavedė Vyriausybei ir Lietuvos bankui parengti
atitinkamus teisės dokumentus. Įstatymu Nr. 1-1165 atitinka
momis dalimis buvo papildyti Komercinių bankų įstatymo 14,
34 ir 40 str. [60]. Įstatymu „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso papildymo ir pakeitimo" (Nr. 1-1166) buvo

pakeisti ir papildyti CPK 107, 121, 136 ir 235 str. [59].
Taigi 1995 m. pabaigoje Seimas, atsižvelgdamas į tuo
metu suvoktas bankų griūtį sukėlusias priežastis, skubos
tvarka priėmė teisės aktus, kurių nuostatų įgyvendinimas leido
pradėti sprąsti susikaupusias bankų veiklos problemas.
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1996 m. pradžioje jau tapo akivaizdu, kad išryškėjusi
sunki daugumos komercinių bankų finansinė būklė padarys
žalos ir šalies ekonomikai, ir valstybės prestižui. 1996 m. sau
sio 9 d. įvyko Lietuvos Respublikos Seimo neeilinis plenarinis
posėdis, kuriame dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentas
A. Brazauskas. Išklausius Lietuvos banko valdybos pirmi
ninko K. Ratkevičiaus, Ministro Pirmininko A. Šleževičiaus,
vidaus reikalų ministro R. Vaitiekūno pranešimus apie susida

riusią padėtį bankininkystėje ir jų atsakymus į Seimo narių
klausimus, konstatuota, kad Seimo priimti įstatymai ir nutari
mai buvo įgyvendinami vangiai.
Lietuvos Respublikos Seimas ėmėsi kardinaliai spr^sti
šalies bankininkystės klausimus, ieškoti būdų. kaip sušvelninti
susiklosčiusią sudėtingą situaciją. Buvo pripažinta, kad ir pats
Seimas daug kuo kaltas dėl susiklosčiusios padėties šalies
bankininkystėje: „Mes visi esame ta prasme kolegialiai atsa
kingi už padėtį komerciniuose, kituose bankuose ir kitoje
veikloje. Todėl, kad kuriantis šioms struktūroms 1992 m.,
1993 m., 1994 m., galbūt procesų nesupratimas, netobuli įsta
tymai sudarė sąlygas ir priežastis šiems procesams. Todėl čia
nereikia kaltinti vieniems kitų. Reikia ieškoti giluminių prie
žasčių ir užkirsti joms kelią " [42, p. 13].
Akcentuoti vien teisėsaugos ir įstatymų leidybos darbo
trūkumus būtų neteisinga. Valdžios institucijos siekė, kad nu
sikaltėliai, tarp jų ir įvykdę nusikaltimus finansų ar bankinin
kystės srityje, nesijaustų neliečiami. Pagrindinės ekonominių
vertybių baudžiamosios teisinės apsaugos gairės buvo nu
brėžtos 1994 m. liepos 19 d. priėmus įstatymą „Dėl Lietuvos
Respublikos baudžiamojo, pataisos darbų ir baudžiamojo pro
ceso kodeksų pakeitimo ir papildymo". 1995 m. gruodžio
20 d. Seimas priėmė įstatymą, kuriuo Lietuvos Respublikos
BK apibrėžta nusikalstamo susivienijimo samprata ir numatyta
turto konfiskavimo procedūra. Ši nuostata buvo itin svarbi
bankininkystei, kadangi kitiems fiziniams ar juridiniams as
menims padovanotas ar perduotas turtas taip pat turėjo būti
konfiskuojamas, jei asmenys žinojo ar galėjo numanyti, jog
turtas įsigytas nusikalstamu būdu. Tai iš dalies apribojo bankų
skolininkų manipuliacijas turtu, nes beveik visada teismų bau-
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džiami nusikaltėliai neturėdavo jiems priklausančio turto. Šie
ir kiti norminiai aktai griežtino valstybės kovą su nusikaltimais
ir nusikaltėliais bankininkystės srityje, tačiau praktiniai rezul
tatai per visą nagrinėjamą laikotarpį buvo gana kuklūs. Ši kon
cepcija toliau buvo tobulinama po bankų griūties priėmus ne
mažai teisės aktų.

Bankrutuojant bankams, šalyje ryškėjo ir politinės kri
zės požymiai. Susiklosčius tokiai padėčiai. Respublikos Prezi
dentas, Seimo Pirmininkas ėmėsi būtinų veiksmų, kad būtų
likviduota ir iš esmės išspręsta bankų ekonominė ir su ja glau
džiai susijusi politinė krizė. Buvo nuogąstaujama, kad 2 bankų

griūtis, o apskritai beveik 4 didžiausių bankų (AB LAIB,
AB UTIMPEKS, AB „Vakarų bankas", AB „Aurabankas")
veiklos sustabdymas neperaugtų į daug didesnę šalies finansų

krizę. Viena iš išeičių iš susidariusios padėties galėjo būti
priimti politinio pobūdžio sprendimai - Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ir Lietuvos banko vadovų atstatydinimas.
1996 m. vasarį, pakeitus Vyriausybės sudėtį (atstatydinus
A. Šleževičių,

septintosios

Vyriausybės

vadovu

tapo

L. M. Stankevičius), Šalies politinė padėtis stabilizavosi.
Komercinių bankų veiklos sutrikimams turėjo įtakos
įstatymų spragos ir netikslumai, kurie išaiškėjo 1995 m. pa
baigoje po didžiųjų bankų griūties. Be to, šie įvykiai parodė
kai kurių tuo metu galiojusių teisės aktų, reglamentavusių ko
mercinių bankų veiklą, trūkumus, būtinumą juos tikslinti ir

papildyti.
Nepaisant 1996 m. pradžioje susidariusios sudėtingos
politinės situacijos šalyje. Seimas toliau taisė anksčiau priim
tus Lietuvos banko ir Komercinių bankų įstatymus, o Vyriau
sybė kartu su Lietuvos banku priėmė nemažai bendrų teisės
aktų.
1996 m. sausio 9 d. Seimas pradėjo svarstyti Lietuvos
banko įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymą. Buvo siū
loma patikslinti ar papildyti 6, 20, 22, 27 straipsnius, kad Lie
tuvos bankas turėtų daugiau galimybių teikti paskolas komer
cinių bankų likvidumui palaikyti būtent jo nustatytomis sąly
gomis, terminais ir tvarka, nes ankstesni tokių paskolų apribo
jimai sudėtingomis ekonominėmis sąlygomis ne visada pasi-
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teisino

(likvidumo

kreditas jau

buvo

suteiktas

AB „Aurabankui")- Priėmus pataisymus, Lietuvos bankas ga
lėjo lanksčiau ir operatyviau spręsti šį klausimą. Buvo pa
rengtos naujos 36 str. 5 ir 6 dalys. Jų nuostatos numatė infor

macijos pateikimą Vyriausybei apie bankų ir kitų kredito
įstaigų veiklą; teisėsaugos institucijoms apie įstatymų, kitų tei
sės aktų, tarnybinių instrukcijų ir finansinių operacijų pažei
dimus, užtikrinant konfidencialumą ir kt.

1996 m. birželio 18 d. priimtas Lietuvos Respublikos
įstatymo Nr. 1-1385 „Dėl akcinių bendrovių Lietuvos akcinis
inovacinis bankas ir „Litimpeks" bankas" įgyvendinimo įsta
tymas. Pagal šio įstatymo 5 ir 7 str. redakciją 1995 m. gruo

džio 29 d. įstatymu Nr. 1-1164 indėlininkams pažadėta teisė
panaikinama ir pakeičiama indėlių kompensavimu tik iš dalies.
Priimto įstatymo 5 str. 2 p. teigiama, kad Vyriausybė turi teisę

išpirkti už Vyriausybės vertybinius popierius LAIB neveiksnų
turtą ir padėti bankui sukaupti pakankamą kapitalą veiklai at

naujinti, jei šio banko indėlininkai (privatūs fiziniai ir juridi
niai asmenys) sudaro su banku sutartį dėl indėlių, kurių bendra

suma yra didesnė kaip 4 000 Lt ir kurie yra LAIB šio įstatymo
įsigaliojimo dieną, ne mažesnės kaip 50 proc. dalies panaudo
jimo naujos emisijos bankų akcijoms įsigyti. Įstatymo 5 str.
4 p. taip pat nurodoma, kad atkuriant, restruktūrizuojant ir su
valstybinant LAIB, numatyta už šiame banke laikytus ir užšal
dytus valstybės, savivaldybės įmonių, specialiosios paskirties

akcinių bendrovių, biudžetinių įstaigų indėlius ir kitas jų sąs
kaitose užšaldytas lėšas įsigyti naujos emisijos banko akcijų,
įstatymu įvestas privalomos dalies indėlių kapitalizavimas
įsigyjant banko akcijų turėjo palengvinti valstybei įgyvendinti
savo misiją [61].
Vykdant minėtus Seimo priimtus teisės aktus, po bankų

griūties taip pat buvo priimti civiliniai procesiniai, baudžia
mieji ir administraciniai įstatymai, reglamentuojantys bankų
veiklą ir nustatantys atsakomybę už teisės aktų pažeidimus.
Visų šių pakeitimų tikslas - ekonominių ir finansinių procesų
apsauga.
Seimas priimtu 1996 m. sausio 9 d. įstatymu Nr. 1-1168,
1996 m. sausio 16 d. įstatymu Nr. 1-1170, 1996 m. liepos 4 d.
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įstatymu Nr. 1-1435 papildė CPK 121, 136, 235, 239, 372,
373, 396, 398 straipsniais [62; 63; 64]. Šiais straipsniais reg
lamentuoti tokie klausimai: pasirengimo civilinių bylų teis

miniam nagrinėjimui ir jų nagrinėjimo terminai; civilinės by
los, kurias spręsti pavedama apygardos teismams; skubiai
vykdytini sprendimai ir nutartys, privalomasis bylos sustab

dymas; vykdytini teismų ir kitų instancijų sprendimai; vykdo
mosios bylos sustabdymo terminai ir kL
Seimas priimtu 1996 m. sausio 18 d. įstatymu Nr. I-

1173, 1996 m. liepos 2 d. įstatymu Nr. 1-1422 ir 1996 m lie
pos 10 d. įstatymu Nr. 1-1464 galiojantį BK pakeitė ir papildė
naujomis nusikaltimų sudėtimis, konkrečiai susijusiomis su
komercinių bankų veikla, o tai- 35, 313-316, 318, 320, 321,

321', 326, 326', 3262, 329, 3291, 3292 straipsniai [65; 66; 67].
Kai kurie straipsniai tiesiogiai skirti reglamentuoti bankų at
liekamą paskolų teikimo procesą. Pirmiausia buvo pakeistos ir

papildytos paskolos panaudojimo ne pagal paskirtį (314 str.),
tyčinio bankroto (315 str.) ir skolininko nesąžiningumo ir ap

gaulės (316 str.) sudėtys. Įstatymų leidėjas tuo pačiu įstatymu į
galiojantį BK įvedė daug specialių normų, numatančių
baudžiamąją atsakomybę už įvairias piktavališkas veikas,
susijusias su kredito įstaigų veikla. BK buvo papildytas šiomis
naujomis nusikaltimų sudėtimis: neteisėtos finansinės opera
cijos (326 str.), neteisėtas banko paskolos išdavimas (3261
str.); nepateisinamai rizikinga banko operacija (3262str.);
banko paskolos gavimas apgaule (3291 str.); piktybinis vengi
mas sugrąžinti paskolą (3292 str.).
Nustatyta, kad, įsigaliojus naujiems BK pakeitimams,
reglamentuojantiems kredito įstaigų veiklą, daugelis nagrinėtų

piktavališkų veikų buvo kriminalizuotos. Įstatymų leidėjo
reakcija į nepageidautinus bankų paskolų suteikimo reiškinius
pamažu davė teigiamų rezultatų. Daugelis prieš tai pasitaikiu

sių piktavališkų veikų paprasčiausiai išnyko. Didelę įtaką šiam
procesui turėjo ir bankų pasirinkta konservatyvesnė paskolų
išdavimo politika. Piktavališkų veikų kriminalizavimas suteikė

bankams galimybę ginti savo pažeistas turtines teises taikant
baudžiamųjų įstatymų normas.
Įstatymų rengėjų darbui, ypač pereinamojo laikotarpio
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šalyse, didelę įtaką turėjo politika. Neatsitiktinai ir užsienio

mokslininkai politiką laiko ne visada įveikiama kliūtimi per
tvarkant įvairių visuomenės institucijų veiklą. Tai pasakytina
ir apie teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos bankų veiklą,

nes jų apibrėžtumą ir ribotumą dažnai lėmė vienos ar kitos
partijos, Seimo daugumos politinė valia.

Apskritai užsienio mokslininkai politiką lygina su karu:
laimėtojai nepriima pralaimėjusiųjų programų, netgi jei jos yra
visiškai geros. Lietuvos įstatymų leidybos politika, taip pat ir
komercinės bankininkystės srityje, dažnai buvo trumparegė,
todėl, ypač pereinamuoju laikotarpiu, nerealu buvo tikėtis, kad

daugelis priimtų įstatymų ar kitų teisės aktų galios ilgesnį
laiką. Dažniausiai jie tapdavo tik tam tikra politine programa,
galiojusia tos partijos daugumos Seime iškovojimo laikotarpiu.
Pastebėta, kad vieno ar kito įstatymo programos įgyvendini
mas kartais trunka kelerius ar net keliolika metų. Tiesiog bū
tina, kad valdančiosios partijos sutartų dėl vieno ar kito įsta
tymo, priimto ankstesniuoju laikotarpiu, tęstinumo. Taigi ga

lima padaryti teisinei politikai labai svarbią ir praktinę reikšmę
turinčią išvadą: esminiai teisės aktai, reglamentuojantys tiek
kredito įstaigų, tiek kitų ūkio subjektų veiklą, turi būti priima

mi kiek įmanoma platesniu įvairių visuomenės ir politinių jėgų
sutarimu.
Vertinant pokyčius, įvykusius Lietuvos komercinėje
bankininkystėje nagrinėjamu laikotarpiu, reikėtų prisiminti,
kad bet kuriam priimtam įstatymui, teisiškai reguliuojančiam
to meto Lietuvos socialinį ekonominį gyvenimą, darė įtaką
įvairūs vidaus ir išorės veiksniai. Taigi, ateityje tyrinėjant
Lietuvos komercinės bankininkystės teisinės bazės raidą,
svarbu visapusiškai įvertinti ne tik vieno ar kito įstatymo kū

rimo aplinką, bet ir nustatyti tas aktyvias jėgas, kurios turėjo ir
gali turėti įtakos teisės akto rengimo procesui.

Seimo, Vyriausybės priimti teisės aktai, įvairiais as
pektais reglamentuojantys komercinių bankų veiklą, sudarė
prielaidas, kad, pokriziniu laikotarpiu nuosekliai jų laikantis,

ateityje juridiniams ir fiziniams asmenims (indėlininkams)
neatsirastų papildomų rūpesčių. Minėti teisės aktai taip pat tu
rėjo panaikinti galimybę nusikalstamu būdu gautas lėšas lega-
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lizuoti ir nusikalstamoms struktūroms skverbtis į šalies banki
ninkystę.

4.8. Išvados

L Lietuvoje, kaip ir kitose pokomunistinėse VRE bei
Baltijos šalyse, finansinių nuostolių, didesnių ar mažesnių suk
rėtimų, kurių skaudžius padarinius greitai pajuto šalies gy
ventojai ir ūkio subjektai, pirmiausia greta kredito bendrovių

1994 m. patyrė smulkieji komerciniai bankai (AB „Žemės
bankas", AB ,Xietūkis", AB „Sekundės bankas", AB „Apus",
AB „Ateitis" ir kt.). Komercinių bankų veiklos sutrikimų pra
džia sutapo su šalies ekstensyvios bankų plėtros pabaiga. Dėl
to, kad pirmiausia pradėjo bankrutuoti finansines paslaugas
teikiančios kredito bendrovės, nepasitikėjimo ir indėlių atsiė

mimo banga nukrypo į jas. Didžiųjų komercinių bankų griūtis
prasidėjo po 1-2 metų.
2.Šalies komercinių bankų veiklos sutrikimų kulmina
cija — 1995 m. gruodis, kai dviem dideliems komerciniams
bankams - AB LAB ir AB LJTIMPEKS - buvo paskelbtas
moratoriumas. Jiems tuo metu priklausė 17 proc. veikiančių
šalies bankų turto, 30 proc. visų šalies bankų lėšų apyvartos
(AB LAB dienos lėšų apyvarta 1995 m. gruodį buvo

159 mln. Lt, AB UTIMPEKS- 81 mln. Lt). AB LAIB pri
klausė apie 13 proc. visų šalies bankų aktyvų ir 13 proc. Lie
tuvos indėlių rinkos.

3.Šalyje 1994-1996 m, nors ir įvyko 2 didžiųjų bankų
bankrotai, tai nebuvo šalies bankininkystės krizė, juo labiau
finansų krizė, nes bankų griūties laikotarpiu nebuvo sutrikusi

piniginių atsiskaitymų sistema (išskyrus kai kurių bankų);
veikė šalies pinigų ir kapitalo rinka. Stambiųjų bankų griūtis,
nors ir neperaugusi į visuotinę šalies bankų krizę, vis dėlto pa
kenkė Lietuvos ekonomikos ir finansų sistemos raidai, kuriam

laikui pakirto pasitikėjimą bankais šalyje ir užsienyje.
4.Dėl komercinių bankų veiklos sutrikimų valstybės
biudžetas patyrė ženklių nuostolių (1996 m. I pusmetį sudarė
359 mln. Lt),

pasunkėjo Valstybinio socialinio draudimo
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fondo biudžeto pajamų vykdymas, komplikavosi pensijų iš
mokėjimas. Dėl to, kad atsakomybė indėlininkams dar nebuvo

tapusi juridine kategorija, šalies gyventojai patyrė didelių fi
nansinių nuostolių. Kadangi Lietuvos bankai prarado pasitikė

jimą šalyje, per pirmuosius tris 1996 m. ketvirčius gyventojų
indėliai veikiančioje bankų sistemoje sumažėjo 377,6 mln. Lt.
Praktiškai laikinai buvo sužlugdyta tarpbankinių paslaugų
rinka. Per 1996 m. I ketvirtį Lietuvos banko oficialiosios tarp
tautinės atsargos sumažėjo 15,5 proc., konvertuojamos valiu
tos atsargos (1996 m. sausį-vasarį) sumažėjo 137 mln. JAV

dolerių. Smarkiai komplikavosi ir padėtis VVP rinkoje. Iš
Lietuvos masiškai ėmė trauktis užsienio investuotojai. Buvo
prarastas pasitikėjimas šalies nacionaline valiuta — litu. Bankų
griūtis tiesiogiai paveikė apie 30 proc., netiesiogiai — iki
70 proc. ūkio subjektų. Bendros bankų sistemos restruktūri
zavimo išlaidos sudarė maždaug 2,5 proc. BVP, arba
1,2 mlrd. Lt.

5.Padėtis pagerėjo tik 1996 m. pabaigoje. Ypač tam tu
rėjo įtakos staigus bankų kapitalizacijos padidėjimas. Vienuo
likos veikiančių bankų bendras akcinis kapitalas 1996 m. pa
baigoje viršijo 700 mln. Lt, o 1995 m. šį kapitalą sudarė
220 mln. Lt. Savo kapitalą labai padidino AB Vilniaus bankas,
AB „Ūkio bankas" ir AB bankas „Hermis". 1996 m. rug
sėjo mėn. Lietuvos oficialiosios tarptautinės atsargos visiškai

atsistatė ir viršijo lygį buvusį prieš bankų griūties kulminaciją.
Smarkiai nukrito metų pradžioje pakilusios paskolų ir indėlių
palūkanos. Terminuoti indėliai litais pasiekė 1995 m. gruodžio
lygį tik 1997 m. spalio mėn., o valiuta - 1997 m. sausio mėn.
Didelį ekonomikos atsparumą patvirtino 1996 m. 4,7 proc. iš
augęs BVP, toliau mažėjantis infliacijos lygis, mažėjantis fis
kalinis deficitas, didėjantis bankų turtas.
6.Be bankų griūties neigiamų padarinių, bankų siste
mos sukrėtimai, kaip ir kitose Baltijos ir VRE šalyse XX a. de
šimtajame dešimtmetyje, turėjo ir teigiamų padarinių: sustip
rėjo šalies bankų sektorius, nes išlikę bankai pradėjo elgtis ap
dairiau, ir tokiu būdu gerokai sumažėjo blogų paskolų portfe

lis; valdžios ir valdymo institucijos sustiprino bankų priežiūrą.
7.Daugelio komercinių bankų žlugimo priežastys -
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sunkumai, kuriuos patyrė pereinamojo laikotarpio Lietuvos

ūkis: pramonės gamybos ir prekybos apimčių mažėjimas; inf
liacijos lygio, palūkanų normų svyravimai, mažėjanti bankinė
marža, didėjanti tarpbankinė konkurencija. Komercinių bankų
sistemos sukrėtimams turėjo įtakos įstatymų, taisyklių, normų,
audito, vidaus kontrolės ir bankų priežiūros institucijų veiklos
neefektyvumas. Bankų bankrotams turėjo įtakos jų vadovybės
nesugebėjimas laiku prisitaikyti prie kintančios makroekono
minės aplinkos, neprofesionalus bankų valdymas, neteisinga
paskolų politika bei prasta verslo rizikos veiksnių analizė,
Lietuvos banko, kaip paskutinio skolintojo, funkcijos apribo
jimas, buvo politinio lobizmo apraiškų.
8.Didžiausia bankų problemų priežastis- blogos pas
kolos. Vertinant pagal banko darbuotojų atsakomybės kriteri
jus, jų susidarymui įtakos turėjo Šie veiksniai: pirma, neįver
tinta rizika išduodant paskolas, nes banko darbuotojai tam ne
turėjo pakankamos kompetencijos, įžvalgumo arba tiesiog ap
siriko; antra, nusikalstamas aplaidumas („tyčiniai" atvejai):
a) paskolos be užstatų ir garantijų; b) užstatai, neprilygstantys
išmokėtoms sumoms arba už tuos pačius užstatus suteiktos
kelios paskolos; c) paskolos be verslo planų arba pateikus fik
tyvius verslo planus; d) paskolos, suteiktos bendrovėms, įmo
nėms, be paskolų departamento išvadų, remiantis asmeniniais
ryšiais, pažintimis; e) paskolos, suteiktos pažįstamiems asme
nims arba tiesiog patiems sau, dažnai grynaisiais pinigais; treČia, netipiški atvejai: a) kai paskola išduota asmeniui, kuris
paskolos nepaėmė, t. y. kai kito asmens vardu ją paėmė trečias
asmuo, pirmajam net nežinant, kad jo vardu buvo paimta pas
kola; b) kai paskola suteikta iš neįformintų banke pinigų arba
buvo atvejų, kai kokio nors asmens sąskaitoje buvo atliekamos
tam tikros operacijos asmeniui apie tai net nežinant.
9.Galiojantys komercinių bankų įstatymai bei kiti nor
miniai aktai, reglamentuojantys jų veiklą, turėjo nemažai
spragų, kurios neretai sudarė teisines prielaidas bankų dar
buotojų, jų klientų neatsakingai veiklai. Pagal tuo metu galio
jusius teisės aktus daugeliu atvejų nusikalstamai veikdamas
kaltininkas formaliai nepažeisdavo bankų teisės normų ar
bankų vidaus taisyklių. Dėl to nusikalstamos veikos išoriškai
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atrodė kaip visiškai teisėtos, o vėliau, teisminio nagrinėjimo
metu dėl šių veikų atsiradusi turtinė žala buvo teisinama
„normalia paskolų negrąžinimo rizika".
10.Komercinių bankų teisinės bazės sutvarkymas ne

galėjo būti atsietas nuo šalies teisinės politikos, kurioje taip pat
išryškėjo kardinalių sprendimų būtinumas. Tačiau tuo metu

veikiantys ir Civilinio kodekso ir Baudžiamojo kodekso įsta
tymai atsiliko nuo priimamų įstatymų, įtvirtinančių pagrindi
nes rinkos ekonomikos nuostatas, o kai kurie iš jų, net joms

kurį laiką prieštaravo. Tai galėjo būti pateisinta ir tuo, kad
daugelyje šalies gyvenimo sričių naujų įstatymų rengimas ir
leidimas tebuvo pradinėje tapsmo būklėje.
11.Lietuvos komercinės bankininkystės raida taip pat
patvirtino, kad priimtų pagrindinių teisės aktų egzistavimas
dar nereiškė, jog užkertamas kelias įvairioms nusikalstamų
veikų pasireiškimo formoms, jeigu neveikė jų teisinio regulia
vimo bei priežiūros mechanizmas. Bandymai sugriežtinti ko
mercinių bankų veiklos kontrolę, tarpe jų ir informacijos pa
teikimas teisėsaugos institucijoms apie indėlius viršijančius
50 tūkst. Lt, praktikoje nebuvo įgyvendintas.
12.Rengiant įstatymus bei kitus komercinės bankinin
kystės teisės aktus, liberaliai nusiteikusių oponentų buvo gana

daug, dėl to įstatymų leidėjams nepavyko įgyvendinti dalies
nuostatų, kurios buvo gyvybiškai reikalingos sėkmingam šio
finansų sektoriaus subsektoriaus funkcionavimui. Priimtų
įstatymų trūkumai tapo viena iš pagrindinių bankų sistemos

nestabilumo priežasčių, atvedusių 1994 m. iš pradžių į smul
kių, o 1995 m. pabaigoje ir į kelių stambiųjų bankų griūtį.
13.Vykdant 1995 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respubli
kos Seimo nutarimą „Dėl neatidėliotinų priemonių bankinin
kystės problemoms spręsti", buvo parengti teisės aktai dėl gy

ventojų indėlių bei įmonių lėšų išsaugojimo, dėl bankų rest
ruktūrizavimo. Taip pat padaryti atitinkami Civilinio kodekso,

Baudžiamojo kodekso ir Administracinio kodekso straipsnių
pakeitimai bei papildymai dėl bankų griūties kaltų asmenų iš
aiškinimo ir patraukimo baudžiamojon ar administracinėn at
sakomybėn.
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14.Nors aptariamu laikotarpiu pagrindiniai įstatymai ir
juos papildantys aktai, reglamentuojantys komercinių bankų
veiklą, buvo priimti, tačiau komercinė teisė vis dar liko nesta
bili. Galiojantys teisės aktai buvo nepakankamai išsamūs ir iš

baigti, jie vėlesniais metais nuolat buvo keičiami, papildomi,
kartais netgi nesuderinus jų tarpusavyje. Buvo įprasta, kad be

veik kiekvieną komercinių bankų įstatymą lydėjo Vyriausybės
ir Lietuvos banko valdybos nutarimai, kuriuose buvo patei
kiamos įvairios tvarkos instrukcijos, išaiškinimai, rekomenda
cijos ir pan.

15.Galima padaryti apibendrinančią išvadą, kad apta
riamu laikotarpiu Lietuvos šiuolaikinės bankininkystės teisinė
bazė buvo kuriama stokojant konceptualaus pagrindimo. Tei
sės aktų priėmimas atsiliko nuo bankininkystės raidos, o ko
merciniai bankai kūrėsi sparčiau negu įstatymai, kūnais buvo
reglamentuojama jų veikla. Tačiau ir po bankų griūties komer
cinės teisės bazė liko nepakankamai susisteminta ir tebebuvo
tolesnės raidos stadijoje.
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5. ŠALIES BANKININKYSTĖS RAIDA VĖLESNIUOJU
LAIKOTARPIU (1996-2004 m.)

5.1. Šalies bankininkystės raidos strategijos pokyčiai
Po bankų sistemos sukrėtimų kulminacijos vienas iš

svarbiausių Lietuvos banko uždavinių buvo laiku užkirsti kelią
galimoms finansų krizėms šalyje ir siekti komercinių bankų
veiklai sudaryti sąlygas, atitinkančias tarptautinius bankų
veiklos standartus.

1996 m. pradžioje Seime analizuojant bankų griūties
priežastis, buvo keliamas konkretus klausimas: dėl ko kaltas
Lietuvos bankas? Buvo teigiama, kad Lietuvos bankui būtinai

reikėjo tikrinti komercinių bankų įstatinio kapitalo kaupimo
šaltinius. Tuo tarpu jis nekvalifikuotai atliko šią savo
priedermę. Seimo narys V. Bulovas teigė: „Labai keista, kad
tos piramidinės struktūros, kurios buvo „Egio" tipo, „Sekun
dės banko" tipo, t. y. klasika, bankų vadovėlių klasika, bet
niekam nekilo įtarimas, kad jos laikui bėgant bankrutuos1^ [1,
p. 24]. Buvo reikalaujama, kad Lietuvos bankas nedelsdamas
darytų reikiamas išvadas iš savo klaidų.
1996 m. sausio 9 d. Seimas neeilinėje sesijoje pradėjo
svarstyti Lietuvos banko įstatymo pakeitimo ir papildymo įsta
tymo projektą, kuris buvo parengtas remiantis Seimo 1995 m.
lapkričio 30 d. ir gruodžio 29 d. priimtais nutarimais [1, p. 4748]. Diskusijose kalbėję Seimo nariai (V. Petrauskas, P. Miš
kinis, A. Baležentis, K. Kuzminskas, J. Veselka) pripažino,

kad iki didžiųjų bankų griūties Lietuvos bankas neturėjo
galimybių būti paskutiniu likvidumo šaltiniu bankų sistemoje.
VVM taikymas lėmė ribotas Lietuvos banko funkcijas ir po
veikio galimybes bankų griūties laikotarpiu. 1996 m. kovo

12 d. Seimui priėmus pateiktas pataisas, Lietuvos banko, kaip
paskutinio skolinimo institucijos, funkcija buvo atnaujinta.
Vienas iŠ pagrindinių uždavinių buvo sukurti stiprų
Lietuvos banką, kuris būtų kiek galima mažiau priklausomas
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nuo šalies politinių jėgų, nes ankstesniais metais (iki bankų
griūties) vykęs nuolatinis besikeičiančių politinių jėgų
kišimasis į Lietuvos banko veiklą, dažnas valdybos narių ir
pirmininko keitimas ne tik silpnino centrinio banko nepriklau
somumą, bet ir jo veiklos veiksmingumą.
1996m. vasario 15 d. Seimas Lietuvos banko valdybos

pirmininku paskyrė R. Šarkiną (iki tol buvusį finansų mi
nistrą). 1996 m. kovo mėn. sudaryta nauja Lietuvos banko
valdyba: pirmininkas — R. Šarkinas; pirmininko pavaduotojai:
J. Niaura, K. V. Bublys ir A. Misevičius; nariai: V. Greičiūnas,
B. Grikinytė, J. Kraujelis, S.Kropas, V.Latvienė, G.Morkū
nas, M. Rondomanskas, K. Šerpytis, A. Šeštakauskas ir
E. Vilkelis. Nors vėliau dalis valdybos narių pasikeitė, tačiau
Lietuvos banko valdybos pirmininkas šias pareigas ėjo visą
nagrinėjamą laikotarpį.
1997m. sausio 16 d. Lietuvos banko valdyba patvirtino

trijų pakopų Lietuvos banko pinigų politikos programą 19971999 m. [2]. Programoje Lietuvos bankas paskelbė, kad
pereina nuo valiutų valdybos prie klasikinio centrinio banko
modelio. Tai siejosi su Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1997-2000 metų veiklos programa, kurioje numatoma pamažu
atsisakyti VVM ir nuosekliai plėtoti Lietuvos banko pinigų
politikos funkciją ir priemones [3].
Lietuvos banko pinigų politikos programoje buvo nu
matyta, kad pinigų politikos funkcija ir priemonės bus plėto
jamos trimis etapais:
1.Egzistuojant valiutų valdybai.
2.Pakeitus ir papildžius Lietuvos Respublikos lito

patikimumo įstatymą ir perėjus prie diskretiškai reguliuojamos
pinigų emisijos (prognozuotina - ne anksčiau kaip 1997 m.

antrąjį pusmetį);
3.Įdiegus numatytas pinigų politikos priemones ir sta
bilizavus padėtį paskolų bei valiutos rinkoje (prognozuotina 1999 m. pirmajame pusmetyje).

Apskritai vertinant 1994-2000 m. laikotarpį, valiutų
valdybos įvedimo priežastys atrodo gana aiškios:
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1.Fiksuotas valiutos kursas ir visas pinigų bazės paden
gimas aukso ir konvertuojamos valiutos rezervais eliminavo

kurso riziką ir garantavo infliacijos ir palūkanų normos kritimą
(žiūrint teoriškai valiutų valdyba arba valiutos kurso fiksavi
mas gali būti ir infliaciją ir defliaciją skatinanti priežastis.
Taigi vienareikšmis teiginys, ką bandė daryti kai kurie šalies
ekonomistai, kad ji padidina ar sumažina infliaciją, atrodo
netikslus).

2.Lito susiejimas su JAV doleriu gyventojų ir ūkio
subjektų požiūriu buvo neginčytina stabilumo garantija.

3.Fiksuotas lito kursas baigė beįsiplieskiančias disku
sijas apie jo „teisingumą" ir atšaldė kai kurių pramonininkų
grupių įkarštį reikalauti kurso korekcijų (dažniausiai lito nu
vertinimo).

4.Diskretinės pinigų politikos atsisakymas sužlugdė vi
sas Vyriausybės viltis „ypatingomis aplinkybėmis" gauti tie

sioginių centrinio banko kreditų, o tai neabejotinai padėjo ge
rinti mokesčių mokėjimo kontrolę.
5.Lietuvos bankas tuo metu neturėjo pakankamai kvali

fikuotų pinigų politikos specialistų, kurie galėtų veiksmingai
vykdyti aktyvią pinigų politiką, todėl jos „automatizacija" tuo
metu buvo protinga alternatyva.
Bankų sistemos problemos (1994—1996 m.) paskatino
galvoti apie valiutų valdybos ribotumą ir būtinumą sugrąžinti
Lietuvos bankui šiuolaikinio centrinio banko funkcijas. Api
bendrinant sukauptą patyrimą, galima nurodyti tokius valiutų
valdybos trukumus:
1.Valiutų valdybos mechanizmas, praktika rodo, yra
per daug inertiškas stabilizuojant padėtį, pasireiškus nomina
liems šokams, ir toleruoja ne visada priimtinus ciklinius ir

atsitiktinius nuokrypius nuo pagrindinių veiksnių sąlygojamų
pinigų rinkos tendencijų.
2.Įdiegus valiutų valdybą Lietuvoje, pinigų rinkos pa
lūkanų reguliavimo funkciją iš centrinio banko, kaip pasyvaus
pinigų rinkos stebėtojo, perėmė Vyriausybė, platindama savo
vertybinius popierius aukcionuose. Tačiau orientuodamasi tik į
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biudžeto deficito finansavimo reikmes, ji sukėlė didelius palū
kanų normos svyravimus, kuriems neutralizuoti Lietuvos ban
kas pakankamai neturėjo svertų.

3. Valiutų valdybos trūkumai ypač atsiskleidžia bankų
bankrotų metu, nes ji neužkerta kelio krizei plisti iš

nelikvidžių ir nemokių bankų į nelikvidžius, tačiau mokius
bankus.

Trijų pakopų Lietuvos banko pinigų politikos programa
1999 m. buvo atidėta vykdyti, o vėliau apskritai jos atsisakyta.
1999 m. liepos 1 d. buvo patvirtintos Lietuvos banko pinigų

politikos priemonių taikymo kryptys [4]. Šiame dokumente
apibrėžtos Lietuvos banko pinigų politikos priemonių taikymo
kryptys, nusakyti tikslai, sąlygos ir ribos, esant fiksuoto lito

kurso režimui, bei numatyta tobulinti pinigų politikos priemo
nes, atsižvelgiant į ekonominės aplinkos pokyčius bei Lietuvos
siekį tapti ES nare, o vėliau atitikti narystei Ekonominėje ir pi
nigų sąjungoje (EPS) keliamus reikalavimus. 2000 m. pra
džioje Lietuva, pasirašiusi naują memorandumą su TVF, įsipa

reigojo išsaugoti VVM ir sugriežtinti iždo politiką. Iš šalies
centrinio banko atstovų pasisakymų šiuo klausimu 2001 m.
pradžioje buvo matyti, kad Lietuvoje VVM bus taikomas iki
visiškos jos narystės EPS [5, p. 141-148].
Atsižvelgdamas į Lietuvos ekonomikos raidą, Lietuvos
bankas patvirtino strateginį savo veiklos planą, kuris buvo
orientuotas į Lietuvos narystę ES. Lietuvos bankas nuo
1997 m. vykdė šiuos uždavinius: stiprino ir tobulino bankų ir

kitų kredito įstaigų priežiūrą; stiprino pinigų politikos
nepriklausomumą; toliau kūrė informacinę sistemą ir
statistinių duomenų bazę ir kt. [6, p. 5].
Nagrinėjamu laikotarpiu Lietuvos bankas daugiau
dėmesio skyrė finansinės drausmės stiprinimui ir paskolų
kokybės gerinimui komerciniuose bankuose. Nepakankama
įmonių ir bankų finansinė drausmė bei labai žema bankinių
paslaugų kokybė - tai pastabos, kurias išsakė Europos
Komisija (EK), vertindama Lietuvos galimybes būti pakviestai
deryboms dėl narystės ES. Siekiant užtikrinti, kad bankai
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įsisavintų pažangią rizikos valdymo praktiką, pagrįstą
veiksminga vidaus kontrolės sistema, buvo patvirtintos Banko
vidaus audito organizavimo bendrosios nuostatos. Vadovau

jantis ES direktyvų reikalavimais ir Bazelio bankų priežiūros
komiteto nuostatomis, patikslinti ir sugriežtinti bankų veiklos
riziką ribojantys normatyvai.

Užsienio mokslininkų darbų analizė patvirtino ir tarp
tautinė pinigų teorija bei praktika įrodė, jog, siekiant naciona
linės valiutos stabilumo, būtina užtikrinti šalies centrinio
banko statusą, padidinti jo nepriklausomumą (institucinį, as
meninį ir finansinį) ir atsakomybę, sustiprinti jo pajėgumą.

Įvairių šalių politikai neturi kištis į pinigų politikos forma
vimą, nes jų pažiūros yra subjektyvios, o siekiai trumpalaikiai.
Atskirų šalių nepriklausomumo laipsnis yra skirtingas.
Labiausiai priklausomi nuo valstybės institucijų, imant išplė
totos rinkos ekonomikos šalis, yra Prancūzijos ir Italijos
centriniai bankai, kur įstatymiškai yra įteisinta vyriausybės
teisė kištis į centrinių bankų veiklą. D. Britanijos, Japonijos,
Olandijos įstatymuose yra tiksliai nustatyta valstybės
institucijų teisė atšaukti centrinio banko sprendimus, taip pat
teikti centriniam bankui nurodymus. Labiausiai nepriklausomi
yra Vokietijos ir Švedijos bankai. Šių šalių įstatymuose nėra
nuostatų, leidžiančių vyriausybei kištis į centrinio banko vyk

domą pinigų ir kredito politiką [7].
Lietuvos bankui rengiantis narystei Europos centrinių

bankų sistemoje (ECBS), 2000 m. Seimui vėl buvo pateiktas
Lietuvos banko įstatymo pakeitimo įstatymo projektas.
Lietuvos bankas šiame projekte siūlė (buvo siūloma naikinti,

patikslinti ar papildyti iki tol galiojusio 1994 m. Lietuvos
banko įstatymo nemažai straipsnių, dalių ir punktų) įtvirtinti
Lietuvos

banko

nepriklausomumo

nuostatas,

kurios

prisiderintų prie Europos Bendrijos steigimo sutarties bei
Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos
centrinio banko (ECB) statuto [8, p. 23]. Naujojoje Lietuvos

banko įstatymo redakcijoje buvo visiškai įvertinti šios acąuis
dalies principai, todėl, priėmus šį įstatymą (2001 m.) [9], buvo

padarytas svarbus žingsnis stiprinant Lietuvos bankininkystės

gebėjimą prisiimti narystės EPS įsipareigojimus.
Lyginant aptariamo laikotarpio šalies bankininkystės
plėtros kai kuriuos rodiklius su kaimyninių šalių— Latvijos ir
Estijos- bankininkystės pasiekimais, nustatyta, kad per
1998 m. Lietuvos bankų turtas didėjo labai greitai - net
23,5 proc., Estijos bankų turtas - tik 1 proc., o Latvijos
sumažėjo apie 2,6 proc., tačiau Lietuvos bankų valdomas
turtas vis dėlto buvo mažesnis nei kaimyninių šalių bendras
bankų turtas. 1999 m. pradžioje šalies bankai valdė
10 314mlrd. Lt, Estijos- 12 249mlrd.Lt ir Latvijos-

12 696 mlrd. Lt. Šiuos skaičius palyginus su šalių gyventojų
skaičiumi, Lietuvos bankai daugiau kaip 2,5 karto atsiliko nuo
Estijos bankų. Palyginti mažas Lietuvos bankų aktyvumas, be
kitų priežasčių, paaiškinamas labai didele valstybinės
bankininkystės dalimi, kas tuo metu jau buvo nebūdinga

Latvijai ir Estijai.
Kita svarbi Baltijos šalių bankų sektoriaus plėtros ypa
tybė - labai ryški jo konsolidacija. Visose trijose šalyse tai
pasireiškė panašiai. Po nepriklausomybės atkūrimo visose

Baltijos šalyse iŠ pradžių vyko kiekybinis bankų plėtros
bumas, o 1999 m. veikiančių bankų skaičius, palyginti su
1993 m., buvo daugiau kaip 2,5 karto mažesnis (Lietuvoje ir
Estijoje). 1999 m. Estija turėjo tik 6 komercinius bankus, iš jų
2 didžiausi - „Hansą" ir „Uhispanka" - valdė 85 proc. šalies
bankų rinkos. Lietuva turėjo 10 komercinių bankų, du
didžiausi - AB LTB ir AB Vilniaus bankas - valdė 58 proc.
bankų rinkos. Latvijoje buvo 28 komerciniai bankai. Tačiau ir
čia jau ryškėjo 2 bankų rinkos lyderiai, tai — „Parėks" ir
„Unibankas", jie kartu valdė apie 37 proc. bankų rinkos [10,
p. 7].
Konsolidacijos procesai bankų rinkoje vyko ir toliau.
Įvyko 2 didelių Lietuvos bankų (AB Vilniaus ir AB ,.Hermio"
bankų) susijungimas. Konsolidacijos procesai peržengė
valstybės sienų ribas, pradėjo kurtis bendra Baltijos šalių
bankų rinka. Švedijos AB „Skandinaviška Enskilda Banken"

strateginės investicijos į 3 skirtingų šalių bankus, pasirašiusius
Bendradarbiavimo sutartį (Estijos „Uhis", Latvijos „Uni" ir
Lietuvos AB Vilniaus bankas), labai paspartino Baltijos rinkos
konsolidacijos procesus. Didelės „Swedbank" investicijos į
„Hansabanką" taip pat buvo svarbus žingsnis bankų rinkos
koncentracijos ir konsolidacijos procesams. Lietuvos ir

Baltijos šalių bankų konsolidacija rodė bendras Europos bankų
rinkos plėtros tendencijas, kurių svarbiausias bruožas - bankų
stambėjimas.

5.2. Užsienio kapitalo įsiliejimas į šalies bankininkystę
Vienas iš charakteringiausių aptariamo laikotarpio
Lietuvos ekonomikos raidos bruožų buvo užsienio kapitalo
pritraukimas. Pokomunistinių valstybių, pertvarkančių buvusios
komandinės planinės ekonomikos ūkį rinkos sąlygomis,
praktika parodė, kad geriausių rezultatų buvo pasiekiama ten,
kur sudaromos palankios sąlygos pritraukti užsienio investicijas.

Lietuva, įveikusi bankų griūties reiškinius ir siekianti įtvirtinti
savo politinę ir ekonominę nepriklausomybę, tapo patraukli
užsienio investuotojams.
Autoriaus nuomone, tai lėmė šios sąlygos: 1) šalyje buvo
pakankamai

daug

investicijoms

perspektyvių

įvairios

gamybinės ir paslaugų srities objektų; intensyviai kūrėsi
privatus sektorius, 1997 m. jis sudarė apie 70 proc. BVP;
prasidėjo antrasis privatizavimo etapas; 2) buvo daug santykinai
nebrangios kvalifikuotos darbo jėgos, gebančios išmokti ir
taikyti naujus gamybos organizavimo ir valdymo metodus;
3) buvo gerai išplėtotos transporto ir ryšių sistemos tiek šalies
viduje, tiek su Rytų ir Vakarų Europa; 4) Lietuvos teisės aktai
garantavo užsienio investicijų teisinę apsaugą, teikė mokesčių
lengvatas

vienodomis

sąlygomis

užsienio

ir

vidaus

investuotojams; 5) buvo gerai išplėtota paslaugų srities inf
rastruktūra; 6) Lietuvos geopolitinė padėtis suteikė inves

tuotojams galimybę priartėti prie eksportui potencialios didelės
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NVS rinkos.

Iki 1994 metų užsienio investicijos Lietuvoje buvo gana
kuklios. Pradžią davė užsienio bendrovės, užsienio valiuta

įsigijusios Klaipėdos tabako fabriką ir pieno kombinatą,
Vilniaus .Audėją" ir Kauno konditerijos fabriką. 1997 m.
pabaigoje šalyje jau buvo 5 020 įmonių, į kurias investavo
užsieniečiai. Gerokai išsiplėtė geografija, aktyviausi buvo JAV,
Švedijos, Vokietijos, Anglijos investuotojai. Daugiausia
investuojama į apdirbamąją pramonę (37,8 proc.), prekybą
(31proc.), pašto ir ryšių paslaugas (8,4 proc.). 2000 m.

pabaigoje Lietuvoje jau buvo įregistruotos 7 125 Lietuvos ir
užsienio kapitalo įmonės. Jų bendras įregistruotas įstatinis
kapitalas sudarė 10 536,2 mln. Lt, iš jų 5 295 mln. Lt (50 proc.)
buvo užsienio kilmės [11, p. 11].

Kaip minėta, 1995 m. šalyje, palyginti su kitomis Rytų
Europos šalimis, buvo mažai tiesioginių užsienio investicijų,
nemažai kapitalo „išplaukė" iš Lietuvos, o atsiskaitymų su
užsieniu ir kiti poreikiai dažniausiai buvo tenkinami užsienio
paskolomis. Bendrosios užsienio investicijos Lietuvoje per
1995 m. padidėjo 2,58 mlrd. Lt. Palyginti su 1994 m., jos
padidėjo beveik du kartus. Tačiau, pabrėžtina, kad iš užsienio
gautos paskolos ekonomikai stabilizuoti sudarė 76,8 proc. visų
kapitalo investicijų padidėjimo [12]. 1996 m. visos užsienio

investicijos Lietuvoje vėlgi padidėjo 3,5 mlrd. Lt. Tačiau kaip ir
anksčiau didžiausią šio padidėjimo dalį, net 58,4 proc., sudarė
užsienio paskolos [13].
1996 m., kai Lietuvos ekonomika po truputį pradėjo atsi
gauti, tarp valdžios atstovų ir mokslininkų buvo plačiai nagrinė
jama investicijų problema. Plačiai rašoma taip pat ir apie
juridinius bei fizinius asmenis, laikančius pinigus užsienio
bankuose, tačiau nenorinčius vėl, po 1994-1996 m. griūties,
investuoti Lietuvoje. Jų investicijos būtų galėjusios grąžinti

sumažėjusį šalies pasitikėjimą, kilusį dėl bankų griūties, ir
paskatinti tolesnį, spartesnį ekonomikos augimą. Minėtąsias
galimas investicijas Lietuvoje stabdė valdžios patvirtintas
reikalavimas deklaruoti pajamas ir įrodyti mokesčių inspekcijai,
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kad iki 1994 m. ūkio subjektų uždirbti pinigai yra teisėti,
mokesčiai sumokėti. Anot prof. K. Glavecko, užsienio šalių
bankuose teoriškai turėjo būti saugoma apie 2mlrd. JAV

dolerių (8 mlrd. Lt), priklausančių Lietuvos verslo subjektams ir
jų pinigai į Lietuvą negrįžo tik dėl reikalavimo juos deklaruoti
atgaline data [14, p. 13]. Tai pinigai buvo išvežti hiperinfliacijos
laikais. Savaime suprantama, kad dalis Šveicarijos, Vokietijos ir

kitų Vakarų valstybių bankuose laikomi lietuvių pinigai,
uždirbti daugiausia reeksportuojant iš Rusijos į Vakarų šalis,
nėra „švarūs", tačiau, kita vertus, Lietuvai ekonominiu požiūriu
būtų palankiau susigrąžinti minėtus pinigus investicijų pavidalu.

Užsienio kapitalo įsiliejimas į šalies ekonomiką bei jo
persipynimas su vietiniu kapitalu reiškėsi ir bankų rinkoje.
Apžvelgiamu laikotarpiu prasidėjęs intensyvus Lietuvos ban

kininkystės įsiliejimas į jau veikiančią pasaulio finansų sistemą
buvo neišvengiamas procesas.

Norėdami padidinti savo akcinį kapitalą iki 10 mln. Lt
(iki 1995 m. liepos 1 d. tai buvo Lietuvos banko reikalavimas)
[15], komerciniai bankai jau ankstesniais metais bandė
pritraukti užsienio investuotojus, nors ne visada tai pavykdavo
padaryti sėkmingai. Dar 1995 m. AB „Senamiesčio bankas"
intensyviai ieškojo užsienio investuotojų, o AB „Ancorobank"
nupirko 5 Airijos, Liuksemburgo ir Lietuvos bendrovės bei
grupė fizinių asmenų. 1996 m. privačiais šalies bankais
susidomėjo užsienio investuotojai. Jie įsigijo nemažus
AB „Hermis", AB Vilniaus ir AB „Ūkio banko" akcijų paketus.

1997 m. pastebimai padidėjo užsienio kapitalo įtaka: iš viso
užsieniečiai valdė apie 33 proc. veikiančių bankų akcinio
kapitalo. Trijuose bankuose (AB Vilniaus bankas, AB bankas

„Hermis" ir AB LTTIMPEKS bankas) užsieniečiams priklausė
daugiau kaip 79 proc. akcinio kapitalo, AB „Ūkio banke" - apie
70 proc., AB Šiaulių banke - 24 proc. akcinio kapitalo.
Viena iš veiksmingiausių užsienio kapitalo pritraukimo
formų buvo leidimas veikti užsienio bankams per jų filialus,
tačiau Lietuvoje iki 1996 m. tai buvo draudžiama. Tuo metu 4
užsienio bankai jau buvo gavę Lietuvos banko leidimus atidaryti
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savo atstovybes Lietuvoje. 1996 m. veikė 2 Lenkijos bankų
(„Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Grapa PEKAO S.A." ir
„Kredyt bank S.A.", pastaroji veikė iki 1998 m. spalio tnėn.,
vėliau - skyrius) bei 1 Rusijos banko (akcinio komercinio
banko „Kontakt") atstovybės. Leidimą pradėti veiklą Lietuvoje
buvo gavęs ir Škotijos karališkasis bankas „The Royal Bank of
Scotland Plc." (D. Britanija), tačiau jis delsė įsiregistruoti ir

pradėti veiklą (1997 m. birželį Lietuvos banko valdyba leidimą
atšaukė). Tų pačių metų liepos mėn. Lietuvos bankas įregistravo
ketvirtąją užsienio banko (Austrijos akcinės bendrovės
Creditanstalt Investment Bank) atstovybę Vilniuje [16, p. 75,

78].
1996 m. sausio 16 d. Seimo posėdyje svarstant Komerci

nių bankų įstatymo pakeitimo ir papildymo projektą, buvo pa
teiktas alternatyvus Seimo nario G. Vagnoriaus parengtas įsta
tymo projektas, kuriame rekomenduota Lietuvoje leisti veikti
užsienio bankams per jų filialus. Projekto autoriaus nuomone,
pribrendo laikas leisti užsienio bankams ateiti į Lietuvą, nes tai
turėjo reikšti kartu ir stambaus užsienio kapitalo atėjimą. Pagal
Komercinių bankų įstatymą, priimtą 1994 m., užsienio bankai

Lietuvoje galėjo steigti tik antrinį banką, atidaryti savo
atstovybę, įsigyti veikiančio banko akcijų ar kontrolinį akcijų
paketą, tačiau užsienio banko filialo steigimo galimybė šiame
įstatyme nebuvo numatyta. Užsienio bankai, didindami
konkurenciją ir diegdami naujas technologijas bei žinias vidaus

finansų rinkoje, gerino finansinių paslaugų kokybę ir
prieinamumą, kartu jų atėjimas į šalies bankų rinką turėjo
sumažinti vietinių bankų pelną. Matyt, dėl pastarosios
priežasties šio įstatymo priėmimas Seime užsitęsė. Tik 1996 m.
birželio 4 d. šis įstatymas buvo priimtas: „už" balsavo 76,
„prieš" nebuvo, susilaikė 4 Seimo nariai [17, p. 5].
1996 m. birželio mėn. priimtos Komercinių bankų įsta
tymo pataisos sudarė sąlygas steigtis užsienio bankų filialams
Lietuvoje. įstatymo pakeitimuose numatyta, kad filialus Lietu

voje galėjo steigti bankai tų užsienio valstybių, su kuriomis
buvo pasirašytos kapitalo investicijų apsaugos ir teisinės pa-
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galbos sutartys. Indėlius iš gyventojų užsienio banko filialas
galėjo priimti tik tuo atveju, jei jo valstybės įstatymais buvo
įteisintas indėlių kompensavimas banko filialų, esančių užsie
nyje, indėlininkams. Užsienio bankas, pageidaujantis Lietuvos

Respublikoje steigti filialą (skyrių), privalėjo gauti Lietuvos
banko leidimą. Jis buvo išduodamas vadovaujantis patvirtintais
kriterijais - įvertinamas, ar yra patikimas [18].
Priėmus Komercinių bankų įstatymo pataisas, dar labiau

padidėjo užsienio šalių investuotojų domėjimasis Lietuvos
bankų sektoriumi. 1997 m. rugsėjo 12 d. šalyje pradėjo veikti
pirmasis užsienio banko - Lenkijos „Kredyt Bank PBI S. A." -

skyrius Vilniuje. 1998 m. jo valdomas turtas padidėjo nuo
23,8 mln. Lt iki 187 mln. Lt ir jau galėjo sudaryti konkurenciją
kai kuriems Lietuvos bankams. 1998 m. birželio mėn. veiklą
pradėjo antrasis užsienio banko - Prancūzijos AB banko
„Sociėtė Genėrale" - Vilniaus skyrius, jis turėjo teisę atlikti
visas Lietuvos Respublikos komercinių bankų įstatymo
numatytas operacijas, išskyrus fizinių asmenų indėlių priėmimą
ir operacijas su vertybiniais popieriais.
Apžvelgiamo laikotarpio pradžioje atsiradęs užsienio
bankų investuotojų susidomėjimas šalies komercinių bankų ak
cijomis kasmet didėjo. Vien per 1998 m. užsieniečių valdomo
akcinio kapitalo dalis padidėjo nuo 31,6proc. iki beveik
38 proc. Užsieniečiai valdė daugiau kaip 50 proc. 5 komercinių
bankų akcinio kapitalo. Strateginiai užsienio investuotojai

1998 m. įsigijo dviejų komercinių bankų (AB Vilniaus bankas ir
AB bankas „Snoras") akcijų. Liuksemburgo akcinei bendrovei
„Incorion Investment Holding Company" buvo suteiktas leidi

mas tiesiogiai įsigyti ir valdyti nuo 1/3 iki 1/2 AB banko „Sno
ras" akcinio kapitalo ir buvo įregistruotas padidintas 49 mln. Lt
nominaliosios vertės akcinis kapitalas (22 mln. Lt akcijų emi

sija). Analogišką leidimą Lietuvos banko valdyba suteikė Šve
dijos bankui „Skandinaviška Enskilda Banken AB", pareišku

siam pageidavimą įsigyti AB Vilniaus banko akcijų paketą, ir
įregistravo akcinio kapitalo padidinimą iki 150 mln. Lt
(48 mln. Lt nominaliosios vertės akcijų emisija). Kad užsienio
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bankų (ir jų skyrių) įtaka šalies bankų rinkai buvo daug didesnė,
rodė tai, kad 1998 m. rugsėjį įmonėms tiesiogiai iš užsienio su
teiktų paskolų suma buvo didesnė kaip 759 mln. JAV dolerių ir
sudarė pusę visų įmonių gautų paskolų sumos.

Nagrinėjamu laikotarpiu keletas užsienio bankų atidarė
ne tik vietinius filialus (skyrius) ir atstovybes, bet ir antrinius
bankus. 1999 m. gegužės mėn. Lietuvoje veiklą pradėjo Estijos
banko „Hansapank" antrinis bankas AB „Hansabankas", kurio

akcinis kapitalas sudarė 33 mln. Lt. 1999 m. jis įsteigė 2 naujus
filialus. 1999 m. spalio mėn. pakeista šio banko licencija, t. y.
išduotas leidimas atlikti Lietuvos Respublikos komercinių
bankų įstatyme ir banko statute nustatytas operacijas (įskaitant

operacijas su vertybiniais popieriais), išskyrus pirkti ir parduoti
tauriuosius metalus.

2000 m. toliau didėjo užsienio bankų plėtra šalyje. Balan
džio mėn. Lietuvos banko valdyba įregistravo Suomijos
Respublikos banko Merita Bank PLC, priklausančio Skandi
navijos bankų grupei „Merita Nordbanken Group", Vilniaus

skyrių, kuris nupirko finansinių paslaugų teikimo verslą iš
Prancūzijos banko „Sociėtė Genėrale" ir pradėjo veiklą Lietu
voje. Gegužės mėn. Lietuvos banko valdybos sprendimu buvo
įregistruota nauja užsienio banko atstovybė, kurią įsteigė Vo

kietijos bankas VEREINS-UND \VESTBANK AG. Metų pa
baigoje šis bankas pateikė Lietuvos bankui prašymą ir atitin
kamus dokumentus dėl leidimo skyriaus veiklai. 2001 m. sausio

mėn. buvo leista steigti VEREINS-UND WESTBANK AG
skyrių Vilniuje. Dar 2000 m pradžioje Lietuvos banko valdyba
davė leidimą Latvijos juridinių ir fizinių asmenų grupei, į kurią
įėjo AS „Parekss-banka", įsigyti ir (ar) valdyti daugiau kaip 2/3
AB Industrijos banko akcijų paketo. Įvykdžius sandorį
AB Industrijos bankas tapo visiškai užsienio investuotojams
priklausančiu banku. 2000 m. spalio mėn. naujų akcininkų
sprendimu AB Industrijos bankas pavadintas AB PAREX
banku.

2000 m. rugsėjo mėn. pasikeitė Lietuvos vystymo banko
(LVB) statusas. LVB buvo įsteigtas vietoj buvusio Lietuvos
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investicijų banko. Jį įsteigė Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
kuri valdė 64 proc. akcijų kartu su Europos rekonstrukcijos ir
plėtros banku, šis valdė 36 proc. akcijų. LVB steigimo sutartis
buvo pasirašyta 1994 m. rugpjūčio 16 d. Tai pirmasis bankas
Lietuvoje, kuris buvo kuriamas dalyvaujant užsienio kapitalui.
Banko įstatinį kapitalą sudarė 5 mln. ekiu. Europos rekonst
rukcijos ir plėtros bankas investavo 1,8 mln. ekiu. Lietuvos

Vyriausybės indėlio dalį sudarė bankui perduotas pastatas bei
2 mln. ekiu. Pagrindinis banko tikslas - skatinti Lietuvos eko

nomikos plėtojimąsi tiesiogiai teikiant vidutinės trukmės ir il
galaikes paskolas privačioms mūsų šalies smulkaus ir vidutinio
verslo įmonėms. 1994 m. pabaigoje Lietuvos bankas išdavė

banko veiklos licenciją LVB. Estijoje ir Latvijoje buvo įkurti
analogiški bankai, kurie rėmė smulkų ir vidutinį verslą. Estijoje
šalies vystymo bankas buvo įkurtas anksčiausiai.
Sis bankas kreditavo ilgalaikius investicinius privataus
sektoriaus projektus. Anksčiau veikęs pagal atskirą įstatymą,
pasikeitus LVB statusui, jis tapo komerciniu banku su
41,04 mln. Lt akciniu kapitalu, turinčiu teisę atlikti Lietuvos
Respublikos komercinių bankų įstatymo ir banko statuto nu
matytas operacijas, išskyrus operacijas su vertybiniais popie
riais, bei pirkti ir parduoti tauriuosius metalus. LVB pavyko
rasti strateginį investuotoją- Suomijos draudimo bendrovę

„Sampo Oyj", kuri kreipėsi į Lietuvos banką dėl leidimo įsigyti
ar (ir) valdyti daugiau kaip 2/3 LVB akcijų paketo. Lietuvos
bankas tokį leidimą minėtai bendrovei davė gruodžio mėn. Iki
2000m. pabaigos bendrovė „Sampo Oyj" supirko iš ankstesnių

akcininkų jų turėtas akcijas (valstybė pardavė jai priklausiusį
59,3 proc. akcijų paketą) ir tapo vienintele šio banko savininke.
2001m. sausio mėn. įvykusiame susirinkime išrinkta nauja

taryba ir valdyba bei priimtas sprendimas pakeisti banko
pavadinimą į UAB Sampo bankas [19, p. 63].

Nuo 2000 m. užsienio bankų filialų veikla Lietuvoje dar
labiau išsiplėtė. Jie jau galėjo steigti savo investicines, lizingo ir
kitas finansines paslaugas teikiančias bendroves, taigi dar labiau
didinti konkurencijos lygį Lietuvos finansinių paslaugų rinkoje.
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Užsienio bankais vadinami bankai, kuriuose užsieniečiai
valdo daugiau kaip 50 proc. akcinio kapitalo, ir užsienio bankų
skyriai. 2000 m. viduryje Lietuvos užsienio bankai sudarė
67 proc. bendro bankų skaičiaus (neskaitant specialios paskirties
bankų). Užsienio investuotojai valdė 53 proc. komercinių bankų
akcinio kapitalo, o užsienio bankų turto dalis- 56,1 proc.
bendro bankų turto. Numatomų privatizuoti AB LŽUB ir
AB LTB valdoma turto dalis 2000 m. viduryje sudarė 41,4 proc.
bendro bankų turto.

2002 m. užsienio bankų skyriai pradėjo veikti ne tik Vil
niaus mieste, bet ir kituose didžiuosiuose miestuose, tačiau

jiems nepavyko išplėsti rinkos dalies, nes didžiųjų bankų rinkos
dalį perėmė mažesni bankai.

2002 metais ženkliai padidėjo užsienio kapitalo dalis
bankų sektoriuje, kai strateginiai Švedijos investuotojai (SEB ir
Swedbank) įsigijo du didžiausius bankus, o paskutinis vals
tybinis bankas — Lietuvos žemės ūkio bankas - 2002 m.
I ketvirtį buvo parduotas Vokietijos bankui (Nord/LB). Metų

pabaigoje Lietuvoje veikė 10 bankų ir 4 užsienio bankų skyriai,
kurie turėjo 119 filialų (skyrių), 2 užsienio bankų atstovybes. 7
iš 10 veikiančių komercinių bankų užsienio investuotojai valdė
daugiau kaip 50 proc. įregistruoto akcinio kapitalo. Dėl šių
užsienio investicijų ir toliau augo mažmeninės bankininkystės
paslaugos, sparčiai plėtojosi elektroninė bankininkystė, tobulėjo
infrastruktūra. 2002 m. pabaigoje Lietuvos bankų sektoriuje
užsienio investuotojai valdė apie 88 procentus turto. Dėl
tiesioginių užsienio investicijų Lietuvos komerciniai bankai
tapo integruoto užsienio bankų tinklo dalimi [20].

Taigi galima padaryti apibendrinančią išvadą, kad šalies
bankų rinkos patrauklumą teigiamai vertino ir užsienio bankai,
steigdami Lietuvoje savo skyrius bei kitus padalinius arba tie
siog investuodami į šalies bankų akcinį kapitalą. Užsienio in
vesticijos į Lietuvos bankus sustiprino jų konkurencingumą ir
tiesiogine prasme, nes padidėjo bankų akcinis kapitalas, tiek ir
netiesiogiai- užsienio investuotojų atstovai tapo bankų val
dymo organų nariais ir galėjo aktyviau bendradarbiauti su už-

sienio pinigų fondais. I Lietuvą atėję užsienio bankai ne tik at
nešė kapitalo bei didesnių ir pigesnių finansinių išteklių, bet
kartu pristatė naujas finansines paslaugas, perteikė savo patirti ir
žinias, į Lietuvos bankų sistemą įnešdami stabilumo.

5.3. Probleminių bankų restruktūrizaviinas,

valstybinių bankų privatizavimas
Kadangi nagrinėjamu laikotarpiu valstybė neturėjo fi
nansinių galimybių gelbėti visų kritinėje situacijoje atsidūru
sių bankų, buvo svarbu suteikti paramą tiems bankams, kurie

buvo reikšmingi visai kredito sistemai ir galėjo turėti įtakos
atsiskaitymų stabilumui.
Vadovaujantis jau minėtu 1995 m. gruodžio 29 d.
Seimo nutarimu „Dėl neatidėliotinų priemonių bankinin
kystės problemoms spręsti", buvo nutarta restruktūrizuoti

4 probleminius bankus: AB LAIB, AB LITIMPEKS, AB
„Vakarų banką" ir AB „Aurabanką". Tam buvo numatyta
skirti 1 mlrd. Lt vertės VVP.
1996 m. sausio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė
ir Lietuvos bankas priėmė nutarimą ,,Dėl akcinės bendrovės
„Aurabankas" akcijų paėmimo (rekvizavimo)" ir parengė

įstatymo projektą, kad būtų kapitalizuojamos lėšos
AB „Aurabanke" ir AB Vakarų banke. 1996 m. sausio 9 d.

Seimui pateiktas Valstybės investicijų į komercinių bankų
akcinį kapitalą įstatymo projektas. Pranešėjas — finansų mi
nistras R. Šarkinas. Projekte buvo siūloma esamus indėlius

AB „Aurabanke" ir AB Vakarų banke įskaityti į šių bankų
kapitalą. Jau anksčiau Seimas buvo priėmęs sprendimą dėl
akcijų AB „Aurabanke" perėmimo, nes 10 mln. Lt šiame
banke buvo valstybės biudžeto indėlis, o kitos lėšos - iš spe

cialių aukcionų. Atlikus šiuos veiksmus, banke turėjo būti
visas valstybės kapitalas ir toliau galėjo būti sprendžiamas jo

likimas: jį likviduoti ir perduoti blogas paskolas atskirai tur
to valdymo įmonei. AB „Vakarų banke" valstybės kapitalas
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turėjo išlikti apie 30 mln. Lt, o tai sudarytų truputį mažiau
kaip 50proc. viso akcinio kapitalo. Lietuvos Respublikos
valstybės investicijų į komercinių bankų akcinį kapitalą
įstatymas buvo priimtas: „už" balsavus 27, „prieš" - 15, su

silaikė 8 [21, p. 19].
1996 m. birželio 4 d. Seimui priėmus Lietuvos Res
publikos AB „Aurabankas" reorganizavimo įstatymą, šis
bankas buvo reorganizuotas į turto valdymo įmonę- AB
Turto banką. Šiame banke buvo kapitalizuotos laikytos
valstybės biudžeto lėšos, 1996 m. sausio 1 d. jos sudarė
64,2 mln. Lt. Naujasis bankas pradėjo veiklą 1996 m. rugp

jūčio 22 d. Seimui priėmus Lietuvos Respublikos AB Turto
banko įstatų patvirtinimo įstatymą. Bankas perėmė visas AB
„Aurabankas" teises ir prievoles. Per šį banką Vyriausybė
turėjo galimybę dalyvauti bankų aktyvų restruktūrizavimo ir
kapitalo atstatymo procese, panaudodama specialius ilgalai
kius VVP.
Ketvirtas pagal dydį šalies komercinis bankas — AB
LAIB - užėmė svarbią vietą nacionalinėje bankų sistemoje.
Iš pradžių buvo manoma jį nacionalizuoti. Suvalstybinus
banką turėjo būti formuojamas naujas akcinis kapitalas, o

bankui pradėjus veiklą jis turėjo būti jungiamas su kitu arba
privatizuojamas. Tačiau šių planų įgyvendinti nepavyko.

1996 m. AB LAIB situacija dar labiau pablogėjo. Lėtai buvo
susigrąžinamos paskolos - per metus išieškota 69,8 mln. Lt
paskolų, t. y. 14 proc. viso paskolų portfelio. 1997 m. sausio
1 d. specialieji atidėjimai buvo sukaupti 98 proc. suteiktų
paskolų. Anuliavus 42,2 mln. Lt akcinį kapitalą, nepadeng
tas einamųjų metų nuostolis sudarė 70,3 mln. Lt, o bendras
finansinės veiklos nuostolis - 418,6 mln. Lt. 1997 m. sausio
1 d. duomenimis, šiame banke buvo 722 mln. Lt valstybės

valdymo ir kitų valstybės institucijų lėšų (beveik 40 proc.
atitinkamų visos bankų sistemos lėšų), kurios sudarė beveik

3/4 (73 proc.) visų banko įsipareigojimų.
Viena iš pagrindinių priežasčių, lėmusių daugumą
AB LAIB problemų, buvo bloga banko paskolų portfelio

kokybė. Ši problema buvo būdinga ir kitiems bankrutavu
siems bankams. AB LAIB atidėjimų paskoloms bei garanti
joms ir viso paskolų bei garantijų portfelio santykis sudarė
43 proc., tuo tarpu veikiančių bankų sistemos šio santykio
vidurkis buvo 20 proc. Šio banko probleminės paskolos (t. y.

tokios, kurioms reikalingi atidėjimai) siekė net 56 proc. pas
kolų portfelio. Bloga banko paskolų portfelio kokybė nulė
mė ir nuostolingą banko 1996 m. pabaigos — 1997 m. pra
džios veiklą.

Matydama, kad AB LAIB tebėra nemokus ir jo atgai
vinti nepavyks, 1997 m. vasario mėn. Vyriausybė pritarė Fi
nansų ministerijos parengtam AB LAIB likvidavimo įsta
tymo projektui, valstybei perimant šio banko įsipareigoji
mus. Lietuvos Respublikos Seimas 1997 m. balandžio 22 d.
priėmė „Lietuvos Respublikos AB Lietuvos akcinio inovaci

nio banko prievolių banko kreditoriams įvykdymo bei jo
turto perėmimo įstatymą", galutinai įteisinusį šio banko lik
vidavimą. Valstybė, likviduodama šį banką, perėmė ir banko
įsipareigojimus. 1997 m. gegužės mėn. Lietuvos Respubli

kos Vyriausybė priėmė nutarimą, kuriuo AB LAIB likviduotoju buvo skiriamas AB Turto bankas. Jis perėmė šio
banko laikinojo administratoriaus įgaliojimus ir visą banko
turtą.

AB LITIMPEKS bankas nuo pat moratoriumo paskel
bimo 1995 m. gruodžio 21 d. savarankiškai sprendė kilusias
problemas. Bankui įvykdžius Lietuvos banko reikalavimus,
moratoriumas buvo atšauktas. 1996 m. birželio 10 d. AB
LITIMPEKS banko veikla atnaujinama. Tačiau po nesėk

mingo bandymo išplatinu akcijų emisiją 1996 m. pabaigoje
AB LITIMPEKS banko akcininkai nusprendė sumažinti
banko įstatinį kapitalą 10 kartų- iki 4,1 mln. Lt ir išplatinti
naują 60 mln. Lt akcijų emisiją. Šį kartą emisija sulaukė in
vestuotojų dėmesio. 1997 m. lapkričio 27 d. akcininkų susi
rinkime AB LITIMPEKS bankas priėmė nutarimą dėl
150 mln. Lt akcijų emisijos ir pareiškė norą tapti investiciniu
banku. Pagrįstai buvo manoma, kad, padidinus akcinį kapi-
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talą, padidės banko patikimumas ir bankas atgaus prarastą
dalies savo buvusių klientų pasitikėjimą. Tačiau šio banko

kolektyvui sunkiai sekėsi. Nepadėjo ir užsieniečių investi
cijos, kurios 1999 m. sudarė 70 proc. banko akcinio kapitalo.
1999 m. Lietuvos banko valdyba, atsižvelgdama į AB

LITIMPEKS banko nemokumą, inicijavo šio banko bank
roto procedūrą. Rugsėjo mėn. buvo atšaukta ir šio banko
veiklos licencija.

Tuo didžiųjų bankų veiklos sutrikimai nesibaigė.
1997 m. pradžioje išryškėjo AB „Tauro" banko veiklos
problemos. Banko pateiktų finansinių ataskaitų duomenimis,
1997 m. sausio 1 d. bankas turėjo 27 mln. Lt vertės kapitalą.
Lietuvos bankui nerimą kėlė tai, kad tarptautinė audito firma
„Price Waterhouse", atlikusi banko 1996 m. finansinių
ataskaitų auditą, nepareiškė nuomonės apie jų kokybę

(1995 m. banką auditavusi bendrovė KPMG apie jo fi
nansinę būklę pareiškė tik sąlyginę išvadą). Tai sukūrė
neigiamą banko įvaizdį, dėl to 1997 m. sausio-gegužės mėn.
lėšų klientų atsiskaitomosiose sąskaitose ir indėlių iki parei
kalavimo sumažėjo 55,2 proc., o gyventojų terminuotųjų in
dėlių- 47,5 proc. Tai savo ruožtu lėmė staigų banko lik

vidžių lėšų mažėjimą ir likvidumo situacijos paaštrėjimą. Be
to, bankui laiku nebuvo grąžintos kai kurios išduotos didelės
paskolos, nebuvo laiku mokamos palūkanos. Visa tai trikdė
pinigų srautus ir kėlė likvidumo problemų. Kaip parodė
Lietuvos banko atliktų inspektavimų rezultatai, AB „Tauro"

bankas nesugebėjo tinkamai valdyti likvidžių lėšų, jame
buvo nustatytas pinigų srautų nesubalansuotumas. { tai ne
kartą buvo atkreiptas banko vadovų dėmesys, tačiau pagrin
dinis AB „Tauro" banko savininkas G. Konopliovas ir banko
valdyba paviršutiniškai vertino galimas likvidumo proble
mas.
Atsižvelgdama į tai, kad AB „Tauro" bankas negalėjo
laiku atsiskaityti su banko indėlininkais, kitais banko
kreditoriais, Lietuvos banko valdyba 1997 m. birželio 12 d.
sustabdė AB „Tauro" banko tarybos pirmininko įgaliojimus,
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nušalino valdybos narius ir uždraudė vykdyti svarbias
bankines operacijas. Be to, buvo nuspręsta atlikti banko
finansinės veiklos patikrinimą.
1997 m. birželio 1 d. duomenimis, sugrupavus
paskolas pagal Lietuvos banko patvirtintą metodiką,
nustatyta, kad specialiuosius atidėjimus paskoloms ir

sukauptoms pajamoms reikėjo padidinti beveik 60 mln. litų,
todėl banko įsipareigojimai 39,6 mln. Lt viršijo banko turto
grynąją vertę, t. y. bankas buvo nemokus. Nustačius
nemokumo faktą, Lietuvos bankas inicijavo banko bankroto
procedūrą, o Vilniaus apygardos teismas Lietuvos banko
reikalavimu nemokiam AB „Tauro" bankui 1997 m. liepos

8 d. iškėlė bankroto bylą [16, p. 30-31].
AB „Tauro" bankas ir anksčiau turėjo problemų. Dar
1993 metais tuometinė Lietuvos banko valdyba rengėsi
skelbti UAB „Tauro" banko bankrotą. Tuo pačiu metu ji
ketino įgyvendinti užsienio ekspertų parengtą valstybinių
bankų privatizavimo programą ir stambinti komercinius

bankus, reikalaudama iš jų padidinti įstatinį kapitalą. Šie
tuometinės Lietuvos banko valdybos žingsniai nesutapo su
EBSW koncerno, UAB „Tauro" banko prezidento
G. Konopliovo bei smulkių komercinių bankų vadovų
interesais.
Viena iš nagrinėjamo laikotarpio Lietuvos bankų
sektoriaus raidos ypatybių- vis dar gana didelė išlikusi

valstybinių bankų dalis. Apžvelgus valstybės valdomų
bankų turto dalies dinamiką, matosi, kad, nors valstybės
valdomo šalies bankų turto dalis po truputį mažėjo (1997 m.
pradžioje ji sudarė 55 proc. viso šalies bankų turto, 1999 m.
pradžioje - 45 proc.), tačiau vis dar išliko labai didelė.

Palyginimui - Estijoje ir Latvijoje valstybės kontroliuojamų
bankų turto dalis visame bankų sektoriuje tuo metu sudarė
apie 9 proc.
Galima teigti, kad tolesnė sėkminga bankų sistemos
plėtra šalyje nemažai priklausė nuo to, kaip pavyks išspręsti

3 valstybinių bankų (AB LŽŪB, AB LTB ir AB LVKB),
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kuriuose 1997 m. sausio 1 d. valstybei priklausė daugiau
kaip pusė akcinio kapitalo, restruktūrizavimo ir privatiza
vimo problemas. Minėti bankai turėjo didžiausią įtaką bankų
ir mokėjimų sistemoms.
1997 m. priimtas Lietuvos valstybinio komercinio
banko ir Lietuvos žemės ūkio banko privatizavimo

įstatymas, kuris leido Vyriausybei organizuoti ir vykdyti
minėtų bankų privatizavimą [22]. Buvo numatyta privati
zuoti bankus skelbiant viešą konkursą, kuriame galėjo
dalyvauti Lietuvos Respublikos ir užsienio bankai bei kitos
finansų institucijos. Gautas lėšas buvo numatyta panaudoti
bankų restruktūrizavimo išlaidoms padengti, {gyvendinus
šias priemones, valstybės kontroliuojamų bankų turto dalis
turėjo sumažėti. Buvo manoma, kad naujieji savininkai

stengsis, jog jų investicijos atsipirktų, todėl šių bankų veikla
bus pelninga.
Lietuvos valstybinis komercinis bankas pirmas iš

valstybinių bankų buvo įtrauktas į privatizuojamų objektų
sąrašą. 1998 m., pakartotinai neatsiradus pirkėjo, valdžios
institucijų sprendimu bankas buvo likviduotas, perduodant
veiksnius aktyvus AB LTB, o neveiksnius aktyvus- AB
Turto bankui [23, p. 112]. Taigi minėto banko turtas, kaip ir
anksčiau, liko valstybės valdomas.
Tuo pačiu metu prasidėjo pasirengimas privatizuoti 2
likusius valstybinius komercinius bankus - AB LTB ir AB
LŽŪB. Tačiau pirmasis AB LŽŪB privatizavimo konkursas
(1998 m. rugsėjį) buvo nesėkmingas, nes Valstybės turto
fondas realiai nepasirengė banko privatizacijai, poten
cialiems akcininkams palikdamas mažai likvidų banko turtą
bei „sunkius" anksčiau prisiimtus įsipareigojimus. 1999 m.
kovo mėn. vėl įvyko Šio privatizavimui besirengiančio
banko kapitalo bazės pertvarkymas. Bankas, turėjęs

didžiausią akcinį kapitalą, jį sumažino nuo 189,4 iki
102,8 mln. Lt, taip padengdamas ankstesnių metų nuostolius

(86,6 mln. Lt). Valdžios institucijos vėl pradėjo rengtis
skelbti naują Šio banko privatizavimo konkursą. Taip pat

Vyriausybė paskelbė apie savo ketinimus parduoti iki tol
neprivatizuotą valstybinį banką- AB LTB. Abiejų minėtų
valstybės kontroliojamų bankų turtas sudarė daugiau kaip
50 proc. visos komercinių bankų sistemos turto.

Nesėkmingas valstybinių bankų privatizavimas lėmė
lėtą šalies finansų sistemos, gamybos įmonių raidą, nes

valstybiniai bankai buvo pajėgūs teikti paskolas už
nepagrįstai mažas palūkanas, mažai kreipdami dėmesio į
įmonių finansinę būklę, o tai sukūrė „iškreiptą" konkuren
cinę erdvę kitiems šalyje veikiantiems bankams. Taigi buvo
dirbtinai palaikomos neperspektyvios įmonės, nepakankamai
skatinamas jų restruktūrizavimas, naujų produktų ir
pardavimo rinkų paieška. Tuo pat metu kiti šalies bankai dėl
„iškreiptos" konkurencinės aplinkos dažnai vykdė pražū

tingą palūkanų politiką ir nepaisė bankų rizikos valdymo
reikalavimų.
2000-2002 m. baigėsi Lietuvos bankų sistemos res
truktūrizavimo procesas. 2000 m. pabaigoje parduotas LVB,
2001 m. pradžioje- AB LTB. 2001 m. parduotas paskutinis
valstybinis bankas - AB LŽŪB, turėjęs 13,6 proc. viso
bankų sektoriaus turto. Valstybinių bankų privatizavimas
šalyje buvo baigtas.

5.4. Komercinių bankų veiklos plėtra

1996 m. pabaigoje Lietuvoje veikė 16 bankų, 15 iš jų —
komerciniai. Kaip vyko jų plėtra po bankų griūties, kuo šalies
bankai buvo patrauklūs užsieniečiams, kokios galimybės

buvo konkuruoti su užsienio bankais, kiek jų liko tiriamo
laikotarpio pabaigoje?
Kaip jau minėta, 1996 m. sausio 9 d. Seime buvo
svarstomas Lietuvos Respublikos komercinių bankų įstatymo

pakeitimo ir papildymo projektas. Analizuojant komercinių
bankų griūties priežastis ir kalbant apie anksčiau priimtus
komercinių bankų įstatymus, jų evoliuciją ir raidą, Seime
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buvo konstatuota, kad „dėl Lietuvos bankų krizės didžiausi
kaltininkai yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos
Respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė
tokius bankų įstatymus, kokius teikė Vyriausybė ir Lietuvos
bankas. Įstatymuose palikta daug landų nusikalstamų
elementų veiklai" [1, p. 30]. Seimo priimti Komercinių

bankų įstatymo straipsnių pakeitimai ir papildymai numatė
komercinių bankų vadovybės, akcininkų atsakomybę už

jiems patikėtų pinigų skolinimą (14, 20str.); suteikė teisę
komerciniams bankams teikti visuomenės informavimo
priemonėms informaciją apie paskolos gavėjo, negrąžinusio
visos ar dalies paskolos, nepatikimumą (30 str.), ir pan.
Padaryti Lietuvos Respublikos komercinių bankų

įstatymo pakeitimai davė realų pagrindą tolesnei sėkmingai
bankų veiklai. Jau 1996 m. veikiančių bankų finansinių

rodiklių analizė rodė, kad situacija bankininkystės srityje
ėmė normalėti.
Nors intensyvus bankų kūrimosi laikotarpis Šalyje ir
baigėsi, tačiau 1996 m. pabaigoje įregistruotas dar vienas
naujas bankas - UAB Industrijos bankas, kuris 1998 m.
vasarą pakeitė statusą - persiregistravo iš UAB į atvirojo tipo
bendrovę. Pagrindinė banko akcininke - UAB „Viachema",
valdanti 23,8 mln. Lt vertės, arba 88,2 proc, banko akcijų.
1997 m. sausio 1 d. šalyje veikė 12 komercinių bankų,
taip pat du specializuoti bankai, kurių veiklą reglamentavo
specialūs įstatymai, tai AB Turto bankas ir LVB. Veikiantys
komerciniai bankai turėjo 246 filialus (skyrius) ir 5 atstovybes,
t. y. 20 filialų (skyrių) ir 36 atstovybėmis mažiau nei prieš
metus. Tai galima paaiškinti tuo, kad bankai keitė
organizacinę struktūrą siekdami mažinti valdymo išlaidas ir
atsisakyti nerentabilių filialų. Be to, bankrutuojantys ir
likviduojami bankai buvo priversti apriboti savo veiklą. Bankų
sistemos sukrėtimus patyrė visos pokomunistinės šalys. Kaip
kito komercinių bankų skaičius, keičiantis ekonomikai
buvusiose Tarybų Sąjungos respublikose, rodo 14 lentelės
duomenys.
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14 lentelė
Buvusių Tarybų Sąjungos respublikų bankų skaičius
1994-1997 m. (metų pabaigoje)
Šalis
Armėnija
Azerbaidžanas
Baltarusija
Estija
Gruzija
Kazachstanas
Kirkizija
Latvija
Lietuva
Moldavija
Rusija
Tadžikistanas
Turkmėnistanas
Ukraina
Uzbekistanas
Iš viso
*

1994

1995
35

1996
33

1997
30

180

136

102

40

38

37

18
101
130

14
61
101

12
53

18

26

18
40
15
27

2,517
16

2,295
19

226

230

26

18
3,167

52
211
47

23
229
191

18
57
22

3,666

33
12
21
2,030
23
15
228"
29
2,792

98
20
32

11
22
1,764
26
225"*
29
2,526

Kartu su 52 buvusio Agropramoninio banko skyriais.

** 188 veikiantys.
*** 189 veikiantys.

Šaltinis: [24, p. 49].
Nepaisant kai kurių bankų problemų, veikiančių bankų

turtas šalyje po bankų griūties pradėjo po truputį didėti, nes
bankai atsisakė rizikingų veikios krypčių, o tai leido progno
zuoti, kad ateityje vyks stabilus jų plėtros procesas. Bankų soli
dumą ir galimybę amortizuoti nuostolius rodė turto, kapitalo
pokyčiai, kapitalo pakankamumas. Bankų disponuojamas turtas
1996m. padidėjo 17 proc., indėlių apimtis - 15,6 proc., suteiktos
paskolos - 3,6 proc., akcinis kapitalas - 2,1 karto. Per pirmąjį
1997m. pusmetį bankų turtas padidėjo 10,5 proc. 1997 m. liepos
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1 d. AB Vilniaus banko turtas jau buvo daugiau kaip 1 mlrd. Lt

(kiek anksčiau šią ribą jau buvo pasiekę AB LŽŪB ir AB LTB)
[6, p. 26].

Apžvelgiamu laikotarpiu šalies bankų veiklos pagrindu iš
liko klasikinė kreditavimo veikla - paskolų teikimas (paskolų
portfelis sudarė apie pusę veikiančių bankų turto) ir tradicinės
paslaugos (pinigų pervedimas, kelioninių čekių išdavimas ir
tvarkymas, indėlių priėmimas ir pan.). Paskolų teikimas ūkio

subjektams ir toliau liko rizikinga bankų veiklos sritis.
Rimtos bankų problemos kilo dėl kai kurių bankų nesuge

bėjimo ar nenoro pripažinti blogėjančios paskolų kokybės ir
laiku sudaryti reikiamo dydžio specialiuosius atidėjimus.
Komerciniai bankai, atsižvelgdami į Lietuvos banko
reikalavimus ir rekomendacijas, vengdami didelės rizikos
pradėjo vykdyti atsargesnę kreditavimo politiką. Bankuose buvo
sustiprintos vidaus kontrolės tarnybos, sugriežtinti paskolų
teikimo reikalavimai. Paskolų gavėjo patikimumo vertinimą
palengvino 1996 m. Lietuvos banko iniciatyva pradėjusi veikti
paskolų rizikos duomenų bazė, kurioje buvo kaupiama
informacija apie konkretaus paskolos gavėjo įsiskolinimą
kitiems bankams, jo negrąžintas paskolas.

Nagrinėjamo laikotarpio pabaigoje šalies bankai paskolų
teikimo srityje pradėjo dirbti daug lanksčiau. Klientams buvo
siūloma įvairesnių paskolų, buvo taikoma užsienio bankų
sukaupta patirtis. Lietuvos bankai vis labiau pradėjo taikyti
sindikuotą skolinimą. 1998 m. 4 Lietuvos bankai suteikė
sindikuotą 90 mln. Lt paskolą vienai šalies naftos bendrovei, o
kitai didelei įmonei, pritraukiant užsienio kapitalą, buvo suteikta
300 mln. Lt sindikuota paskola [16, p. 116].
Lietuvos komerciniai bankai bandė aktyviau verstis
investicine veikla. Šioje srityje taip pat buvo sekama užsienio
bankais, kurie tarptautinę investicinę veiklą laikė vienu iš
pagrindinių pelno prieaugio šaltinių. Aktyviausiai Lietuvos

bankų rinkoje šiuo požiūriu dirbo AB Vilniaus bankas, kuris
1996 m. pabaigoje kartu su „Nomuros" (Japonija) investiciniu
banku parengė ir užsienyje išplatino Biržų akcinės pieno
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bendrovės 6 mln. JAV dol. akcijų emisiją. 1997 m. viduryje
AB Vilniaus bankas su LVB pasirašė 3,8 mln. JAV dol.
paskolos (15,2 mln. Lt) bendrovei „Medienos plaušas"
dokumentus. Tai buvo pirmas bendras dviejų šalies bankų
kreditavimo projektas Lietuvoje [26, p. 182].

Nagrinėjamu laikotarpiu šalies bankai padarė didelę pa
žangą gerindami savo turto kokybę. Pavyzdžiui, 1996 m. pra

džioje specialiųjų atidėjimų dalis bankų paskolų portfelyje
sudarė 20 proc., o 1999 m. pradžioje — tik 6 proc.

Nuo 1997 m. pamažu ėmė didėti pasitikėjimas šalies
bankais. Tačiau šalies gyventojai, pirmiausia indėlininkai,

įbauginti buvusių bankų bankrotų, ypač domėjosi bankų
patikimumu.

1997 m.

birželio

16-22 d.

Socialinės

informacijos centras šiuo klausimu atliko tyrimus. Duomenys
pateikti 15 lentelėje. Mokslininkai, tyrę šį reiškinį, nustatė,
kad, vertindami bankus, Lietuvos gyventojai pirmiausia
vadovavosi šiais kriterijais: patikimumu (nurodė 77 proc.

apklaustųjų); palūkanomis už indėlius (63 proc.); banko
pelningumu (60 proc.). Pagrindinis kriterijus, nulėmęs LTB ir
LZŪB aukščiausią įvertinimą, buvo ne tiek jų veiklos
rezultatai, kiek pasitikėjimas valstybe, kuriai priklausė bankai.

15 lentelė
Lietuvos bankų patikimumas
Paminėjo
(proc.)

Bankas
AB Lietuvos taupomasis bankas

64

AB Lietuvos žemės ūkio bankas

38

AB bankas „Hermis"

30

AB Vilniaus bankas

17

AB „Ūkio bankas"

14

AB bankas „Snoras"
AB Šiaulių bankas

9
3
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AB „Tauro" bankas

3

UAB Medicinos bankas

2

AB Lietuvos valstybinis komercinis, AB LITIMPEKS ir
UAB Industrijos bankai*.
• Nurodydami patikimiausius šalies bankus, respondentai

beveik neminėjo tuo metu veikiančių šių bankų
Šaltinis: [27].
Esant vienodoms veiklos sąlygoms, konkrečių bankų
pasiektas rezultatas iš esmės priklausė nuo banko valdybos ir
tarybos kūrybingos veiklos. Kokia buvo padėtis Lietuvos ko

mercinėje bankininkystėje 1998 m. pradžioje? Apie tai - pla
čiau, nes daugelis bankų tęsia savo veiklą ir šiandien.
AB Vilniaus bankui tuo metu jau teko 21,8 proc. šalies
bankų turto. Jis buvo 1997 m. pelningiausiai dirbęs šalies ban
kas. Bankas aktyviai dirbo šalies vertybinių popierių rinkoje,
investavo į savo antrinę bendrovę „VB lizingas", domėjosi
privatizacija, planavo kurti filialus bei atstovybes užsienyje.
1997 m. birželio mėn. reitingų agentūra „Thomson Bank

Watch" bankui suteikė ilgalaikių įsipareigojimų reitingą BB.
AB „Hermio" bankui teko 13,8 proc. šalies bankų turto ir pa
gal turimą nuosavą kapitalą 1998 m. sausio pabaigoje
(166,0 mln. Lt) nedaug atsiliko nuo AB Vilniaus banko
(180,2 mln. Lt). AB bankas „Hermis" tuo metu buvo sparčiau
siai besiplėtojantis šalies bankas. AB „Ūkio bankas", 1996 m.
pabaigoje išplatinęs 18 mln. Lt akcijų emisiją, tapo trečiuoju
šalies banku, kuriame daugiau kaip 50 proc. kapitalo valdė už
sieniečiai. Bankas akcijų emisiją išplatino netgi turėdamas di
delių kasmetinių nuostolių dėl blogų paskolų. 1997 m. pabai
goje išplatinta dar viena 18 mln. Lt akcijų emisija. Akcijos,
kurių nominalioji vertė 12 Lt, buvo parduotos po 24 litus.
Bankas užėmė patogią strateginę vietą (centras buvo įsikūręs
Kauno mieste), kuri sudarė galimybę pritraukti nemažai naujų
ir buvusių klientų, esančių šiame regione. Pagrindinė veiklos

sritis- šalies ūkio subjektų kreditavimas. Bankas dalyvavo
bankų dvynių programoje su Olandijos ING ir Danijos „Unibank". 1997 m. pradėjo veikti AB „Ūkio banko" antrinė li
zingo bendrovė, pradėta platinti ir aptarnauti „Globus" siste
mos plastikines mokėjimo korteles, o 1998 m. - tarptautines
kredito korteles. AB „Snoro" banko veiklos pagrindinė sritis -

investicijos NVS šalyse ir klientų, dirbančių su partneriais
šiose šalyse, aptarnavimas, taip pat taupomųjų kasų tinklo kū
rimas Lietuvoje. Bankas, turėdamas gana nedidelį kapitalą ir
užsiimdamas rizikinga veikla, pritraukė nemažai indėlių, nes
jo mokamos palūkanos buvo vienos iš didžiausių Lietuvoje.
AB „Snoras" platino ir „Impar card" kortelę. AB Šiaulių ban

kas 1997 m. padidino akcinį kapitalą ir užsieniečių kapitalo
dalį. Didelę šio banko akcijų dalį valdė AB bankas „Hermis",
kuris buvo gavęs Lietuvos banko leidimą įsigyti daugiau kaip
50 proc. AB Šiaulių banko kapitalo. Kadangi banko centras
buvo Šiauliuose, tai ir banko planai labiausiai buvo susiję su
miesto ekonomikos plėtra [26, p. 181-182].
Viena esminių Lietuvos bankų priežiūros permainų
buvo susijusi su reikalavimu pradėti bankams vertinti ne tik
kliento, bet ir šalies riziką, taip pat sudaryti specialiuosius
atidėjimus rizikingose šalyse esantiems banko aktyvams.
Bankų investicinė, veiklos ir kita rizika buvo apribota banko
veiklos riziką ribojančiais normatyvais. Is jų svarbiausias —
patobulintas kapitalo pakankamumo normatyvas, kuris leido
įvertinti bankų disponuojamo turto, taip pat nebalansinių
straipsnių kokybę ir įpareigojo juos turėti atitinkamą nuosavo
kapitalo kiekį galimiems veiklos nuostoliams atlyginti.
Remiantis šiais reikalavimais, komercinių bankų balansinis ir
nebalansinis turtas, susijęs su Rusija ir kitomis NVS šalimis,
buvo vertinamas didžiausia (100 proc.) rizika. Todėl bankų

investicijos į Rusiją ir kitas NVS šalis negalėjo būti didesnės
negu jų turimas kapitalas.
Rusijos finansų krizė, kilusi 1998 m. rugpjūčio 17 d.,

įrodė, kad Lietuvos bankų sistema yra pakankamai stabili ir
sugeba apsisaugoti nuo nepageidaujamų makroekonominių
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reiškinių. Dėl Rusijos rublio devalvacijos ir staigaus infliacijos
šuolio sumažėjusi Rusijos vidaus paklausa labai sumažino
Lietuvos prekių eksportą į šią šalį, o sutrikę tarpusavio
atsiskaitymai- konkrečių ekonominių veiklų aktyvumą
Lietuvoje. Tačiau tiesioginė Rusijos krizės įtaka Lietuvos,

kitaip negu Latvijos ir Estijos (šiose valstybėse dėl krizės
keliems bankams buvo iškeltos bankroto bylos), bankams
buvo mažai juntama, nes minėti apribojimai sudarė prielaidas

išvengti neigiamų šios krizės padarinių. Pažymėtina, kad šalies
bankai buvo mažai investav^ į Rusijos rinkas. Visų veikiančių
Lietuvos bankų lėšos Rusijos kredito įstaigose ir investicijos į
Rusijos vertybinius popierius sudarė apie 1,4 proc. viso
veikiančių bankų turto (po metų- 1,1 proc. viso veikiančių
bankų turto). Bendra veikiančių bankų atviroji pozicija Rusijos
rubliais sudarė tik apie 0,1 proc. bankų kapitalo.
Kita vertus, Lietuvos bankai, pasimokę iš savo klaidų,

vykdė daug griežtesnę ir atsargesnę kreditavimo politiką, kuri
pasiteisino Rusijos finansų krizės atveju. Be to, siekdami apsi
drausti nuo šios krizės padarinių, komerciniai bankai 1998 m.

antrojoje pusėje pradėjo sudaryti specialiuosius atidėjimus
bendrai paskolų portfelio rizikai sumažinti. Tokia atsargi ir
konservatyvi šalies bankų politika leido bankams padėti savo
klientams pamažu perorientuoti savo verslą į stabilesnes rinkas
ir ieškoti bendradarbiavimo partnerių Vakarų šalyse. 1998 m.,
palyginti su 1997 m., prekių eksportas į Rusijos rinką
sumažėjo beveik 44 procentais, o lyginant laikotarpi iki
Rusijos finansų krizės ir 2000 m., atitinkamai sumažėjo nuo
46 proc. iki 16 proc. [28].
Remiantis nepriklausomų auditorių patvirtintomis
1998 m. finansinėmis ataskaitomis, visi 10 šalies komercinių
bankų dirbo pelningai ir gavo 90,9 mln. Lt pelno, kartu su 2
užsienio bankų filialais - 88,6 mln. Lt. Dar vienas svarbus
įvykis - 1998 m. rugsėjo 1 d. visi šalies komerciniai bankai

pirmą kartą per visą šalies bankininkystės istoriją (po Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo) laikėsi visų Lietuvos banko
nustatytų veiklos riziką ribojančių normatyvų.
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Lietuvos bankai pamažu įsijungė į pasaulines mokėjimo
sistemas. 1999 m. šalies bankai jau buvo netiesiogiai

prisijungę prie Europos kliringo sistemos. Tai sudarė galimybę
prisitaikyti prie tarptautinių mokėjimų sąlygų. Tačiau buvo
akivaizdu, kad, siekdami išlikti konkurencingi tarptautinių

mokėjimų srityje, šalies bankai privalėjo daugiau dėmesio
skilti automatizavimo galimybėms tobulinti. Taigi AB
Vilniaus bankas nemažai savo gautų pajamų skyrė investici

joms į banko kompiuterinę ir programinę įrangas [10].
Pažymėtini ir kiti komercinių bankų sistemos pokyčiai,

susiję tiek su didėjančia bankų konkurencija ir konsolidacija,
tiek su bankų paslaugų plėtra. Buvo pradėtos teikti tokios
bankų paslaugos kaip lizingas (išperkamoji nuoma). Lietuvoje
pirmasis lizingo paslaugas dar 1993 m. bandė teikti AB LAIB.
1994 m. pakoregavus Komercinių bankų įstatymą, 1995 m.

šalyje pradėjo veikti pirmoji spacializuota įmonė UAB „VB
lizingas". Vėliau tokios įmonės steigėsi aktyviau: UAB
„Hanza lizingas" - 1996 m. rugsėjį; UAB ,.Hermis lizingas" -

1997 m. vasarį; UAB „LTB lizingas" ir UAB „Ūkio banko
lizingas" - 1997 m. rugsėjį. AB Vilniaus bankas ir AB bankas
„Hermis" turėjo po dvi kapitalo rinkoje veikiančias antrines
bendroves, iš jų ypač svarbią vietą užėmė UAB „VB Vilfima",
kuriai 1999 m. teko 60 proc. šios rinkos.
Lietuvos bankai jau veikė rinkoje, kuri nebuvo apribota
šalies valstybinėmis sienomis. Būtinybė ir sugebėjimas konku
ruoti tarptautinėje rinkoje tapo komercinių bankų kasdieninės
veiklos realijomis, į kurias buvo būtina atsižvelgti dirbant
šalies bankų sistemoje. Komercinių bankų susijungimų ir
pirkimų banga buvo vienas iš svarbiausių bankų struktūros

pokyčių pasaulio bankininkystėje. Šioje srityje nebuvo galima
išskirti ir Lietuvos, jos finansų rinkai turėjo įtakos užsienio

kapitalo atėjimas į bankų sektorių, taip pat prasidėjęs šalies
bankų jungimasis (stambius finansinius vienetus.
Pagreitėjus konsolidacijos procesui šalies bankų
sektoriuje, 1999 m. gegužę Lietuvos bankas nustatė bankų
susiliejimo ir įsigijimo taisykles.
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Pirmieji

derybas dėl

susijungimo pradėjo AB bankas „Hermis" ir AB Vilniaus
bankas. Toks šių dviejų bankų žingsnis buvo naudingas
Lietuvos ekonomikos, finansų sistemos plėtrai ir valstybės

įvaizdžiui, nes didelis bankas visada turi daugiau galimybių
investuoti į didelius projektus, jam lengviau konkuruoti bankų
rinkoje. 1999 m. birželio 8 d. AB Vilniaus banko valdybos
pirmininkas J. Niedvaras ir AB banko „Hermis" valdybos

pirmininkė N. Novickienė pasirašė sutartį dėl galimo abiejų
bankų susijungimo sąlygų ir tvarkos.

1999 m. rugsėjo viduryje Lietuvos banko valdyba leido
AB Vilniaus bankui įsigyti bei valdyti nuo 2/3 iki 100
procentų AB banko „Hermis" akcijų. Tačiau AB Vilniaus
bankui dar reikėjo gauti Konkurencijos tarnybos sutikimą.
Anksčiau, Lietuvos banko valdyba nenorėjo duoti leidimo
AB Vilniaus bankui įsigyti bei valdyti AB banką „Hermis",
bet buvo atsižvelgta į tai, jog per metus padėtis šalies
bankininkystėje pasikeitė — agresyviai pradėjo plėsti savo
veiklą

AB „Hansabankas",

buvo

gautas

Vokietijos

„Norddeutsche Landesbank Girozentrale" (Nord/LB) banko
kreipimasis dėl šio banko skyriaus atidarymo ir kt. Lietuvos

banko leidimas AB Vilniaus bankui įsigyti visą AB banko
„Hermis" akcijų paketą galiojo vienerius metus. Per tą laiką
AB Vilniaus bankas dar turėjo įvykdyti keletą sąlygų,
pavyzdžiui, iki artimiausio AB banko „Hermis" akcininkų
susirinkimo AB Vilniaus bankas privalėjo savo vardu supirkti
tas akcijas, kurias buvo nupirkę su juo susiję asmenys.
Oficialiai AB Vilniaus bankas valdė apie 9 proc. AB banko
„Hermis" akcijų.
Valstybinė konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tar
nyba 1999 m. spalio 4 d. davė leidimą AB Vilniaus bankui

įsigyti bei valdyti iki 100 proc. AB banko „Hermis" akcijų
paketą, o 1999 m. gruodžio 17 d. vykdyti koncentraciją
reorganizuojant šias bendroves prie AB Vilniaus bankas

prijungiant AB banką „Hermis" [29]. Valstybinė
konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnyba nustatė, kad
nagrinėjama koncentracija nesukurs vyraujančios padėties, jos

skaičiavimais, naujoji kredito įstaiga Lietuvoje turės apie
32proc. bankų paskolų rinkos, 34 proc. indėlių bei akredityvų

rinkos (tarp jų - apie 29 proc. gyventojų indėlių), jai teks apie
33proc. prekybos vertybiniais popieriais. Šis procesas vyko

sunkiai, ir tik 2000 m. pradžioje AB Vilniaus bankas baigė
susijungimo procedūras, tapdamas didžiausia kredito įstaiga
Lietuvoje.

Jo aktyvai

sudarė

apie

l.lmlrd.

JAVdol.

(4,4 mlrd. Lt). Bankas tapo antruoju didžiausiu banku (po
Estijos „Hansapank") Baltijos valstybėse.

Lietuvos komerciniai bankai taip pat ieškojo galimybių
investuoti Europos rinkose. AB Vilniaus banke buvo įkurtas
padalinys, kurio užduotis- investuoti banko turtą į

išsivysčiusių šalių vertybinius popierius. Mažieji bankai taip
pat mėgino plėtoti tarptautinę bankininkystę - 2000 m.

Bosnijoje ir Hercogovinoje pradėjo veikti AB „Ūkio bankui"
pavaldus bankas „Balkan Investment Bank".
Taigi šalies bankų sektoriuje, susijungus 2 didžiausiems
privatiems bankams, įvyko didelių struktūrinių permainų.
2000 m. pabaigoje Lietuvoje buvo 10 komercinių bankų, 3
užsienio bankų skyriai ir 5 atstovybės, AB Turto bankas,
veikiantis pagal atskirą įstatymą. Taip pat veikė 159 bankų

filialai (skyriai) [30, p. 12].
2000m. šalies bankų rinkoje jau buvo galima išskirti 4
komercinių bankų grupes:

1) valstybiniai,

neprivatizuoti

komerciniai bankai, kurie, kontroliuodami apie 41 proc. bankų
sektoriaus turto, vis dar buvo reikšmingi šalies ekonomikai;
2)didžiausias

privatus

sėkmingai pritraukti
kasmetiniu

komercinis

bankas,

sugebėjęs

užsienio kapitalą ir pasižymėjęs

stabiliu pelnu ir gerais

veiklos rezultatais;

3)smulkūs specializuoti ar regioniniai komerciniai bankai,

kurių dalis, nors ir atsilaikė per bankų griūtį, tačiau vis dar
kovojo su jos padariniais; 4) užsienio bankų antriniai bankai,
užsienio bankų skyriai, atstovybės - jų vaidmuo šalies bankų
sektoriuje kasmet didėjo.
2001m. Lietuvos bankų sektorius, kaip ir praėjusius
kelerius metus, išliko stabilus finansiniu požiūriu ir vis plėtėsi.

Per 2001 metus indėliai padidėjo 27,1 proc. Konkurencija
indėlių rinkoje padidėjo, nors išliko mažesnė nei paskolų
rinkoje. Tam turėjo įtakos nevienodai išplėtoti bankų klientų
aptarnavimo skyriai, skirtingi bankų veiklos prioritetai ir
finansinės galimybės. Be to, užsienio bankų skyriai kol kas
veikė ūk Vilniaus mieste.
2001 m. išnyko buvęs paskolų rinkos sąstingis. Paskolos
išaugo, palyginti su 2000 m., 23,1 proc., Tam turėjo įtakos

konkurencija paskolų rinkoje. Ją ypač pagyvino užsienio
bankų filialai (skyriai), kurių dalis paskolų rinkoje padidėjo
nuo 5 proc. (2000 m. pabaigoje) iki 10 proc. (2001 m.
pabaigoje). Dėl aktyvesnės bankų konkurencijos ir JAV
federalinių rezervų sistemos bei euro zonos centrinių bankų

pinigų politikos sprendimų paskolos labai atpigo, o tai
pagyvino paskolų rinką. Ryšys tarp palūkanų normų šalies
bankuose ir JAV federalinių rezervų sistemos bei euro zonos
centrinių bankų pagrindinių palūkanų normų 2001 m. tapo
glaudesnis.

2001m. pabaigoje veikė 4 užsienio bankų filialai
(skyriai) ir 2 užsienio bankų atstovybės. Aktyviau pradėjo
veikti užsienio bankų skyriai, kurių dalis padidėjo nuo 4 proc.
iki 6,8 proc. (lyginant 2000 m. pabaigos ir 2001 m. pabaigos
duomenis). 2001 metais 6 bankai ir 1 užsienio bankų skyrius
dirbo pelningai, o 3 bankai ir 3 užsienio bankų skyriai per tą

patį laikotarpį patyrė nuostolių [31].
2002m. toliau buvo plėtojama kredito įstaigų sistema didėjo klientams suteiktų paskolų portfelis ir valdomas turtas,
taikomos modernios informacinės technologijos, toliau buvo
stiprinama kapitalo bazė. 2002 m. kovo 14 d. Lietuvos banko
valdybos nutarimu buvo sumažinta kredito įstaigų privalomųjų
atsargų norma iki 6 proc. [32]. 2002 m. pabaigoje šalies ban
kuose buvo 13,5 mlrd. Lt indėlių. Palyginti su 2001 m. pabaiga,
indėlių padaugėjo 15,7 proc. Vis daugiau įmonių darbo užmo
kestį pervedė į sąskaitas bankuose, o gyventojai aktyviau nau
dojosi bankų teikiamomis paslaugomis įvairiems mokėjimams

atlikti, todėl didėjo ir indėlių suma.

Sparčiai kylant ekonomikai ir didėjant bankų paskolų
portfeliui, įmonių indėliai tapo svarbiausiu indėlių didėjimo
veiksniu, tačiau, valstybės iždo sąskaitą perkėlus į Lietuvos
banką, bankuose sumažėjo valdymo institucijų indėlių.
2002 m. komerciniai bankai suteikė 8,9 mlrd. Lt pas
kolų, t. y. 15,7 proc. daugiau nei 2001 m. Tačiau grėsmę bankų
paskolų rinkai ėmė kelti lizingas, kuris tapo rimta alternatyva
bankų teikiamoms paskoloms.

Pagrindinė spartaus paskolų didėjimo priežastis - ženkli
ekonomikos plėtra ir su tuo susiję teigiami lūkesčiai. Tačiau

svarbūs ir kiti veiksniai, tokie kaip būsto įsigijimo kreditavimas
lengvatinėmis sąlygomis pagal Vyriausybės programą ir būsto
paskolų palūkanų mokestinė lengvata suaktyvino būsto paskolų
rinką. Be to, sumažėjo JAV ir Europos centrinių bankų pagrin
dinių paskolų normos. Paaštrėjusi šalies bankų konkurencija
taip pat sumažino paskolų ir indėlių palūkanų maržą, o tai irgi
pagyvino paskolų teikimą.
2002 m. įsteigtas vienas naujas bankas - veiklos licen

ciją gavo AB Vilniaus banko antrinis VB būsto kreditų ir obli
gacijų bankas, kuris numatė plėtoti specializuotą hipotekinį
skolinimą ir hipotekinių obligacijų platinimą.
Lietuvos finansų sektorius pasižymi labai aukštu
koncentracijos laipsniu, kuris ateityje gali padidinti sisteminę
riziką. Didelio banko bankrotas skaudžiai atsiliepia visam
bankų sektoriui ir mažina konkurenciją. 2000-2002 m. nevie
noda bankų plėtra nulėmė pastebimą rinkos koncentracijos

laipsnio mažėjimą. Bankų sektoriuje trijų didžiausių bankų
(AB Vilniaus banko, AB „Hansa-LTB" ir AB LŽŪB) valdomo
turto dalis mažėjo: 2000 m. buvo 81 proc., 2001 m. - 78 proc.,

2002 m. sumažėjo iki 74 proc. Sparčiau plėtoti didžiausių
bankų veiklą trukdė privatizuotų bankų organizacinės struktū
ros pertvarkymas ir informacinių sistemų modernizavimas.

Didesnę rinkos dalį 2002 m. užėmė aktyviai veikiantys
mažesni bankai. Jų valdoma turto dalis padidėjo nuo 15,2 proc.
2001 m. pabaigoje iki 18,6 proc. 2002 m. pabaigoje. Gana spar

čiai veiklą plėtė užsienio bankų skyriai, valdomą rinkos dalį pa-
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didiną iki 7,7 proc. (turto atžvilgiu). Tos pačios tendencijos

pastebimos ir paskolų bei indėlių rinkoje: mažėjo 3 didžiausių
bankų dalis ir stiprėjo kitų bankų pozicijos.
2002m. pabaigoje šalies bankų turtas buvo 12,2 proc.

didesnis nei 2001 m. pabaigoje, sumažėjęs JAV dolerio kursas
veikė augimo spartą. 2002 m. 8 bankai ir 3 užsienio bankų sky

riai dirbo pelningai, o 2 bankai ir 1 užsienio banko skyrius pa
tyrė nuostolius [20].
2003m. pabaigoje veikė 10 Lietuvos banko veiklos
licenciją turinčių komercinių bankų, kurie turėjo 117 filialų
(skyrių), 3 užsienio bankų skyriai, 3 užsienio bankų atstovybės.
Didesnių pokyčių bankų sektoriuje nebuvo: Lietuvos banko

valdyba suteikė leidimą Latvijos bankui AB „RETUMU
BANKĄ" steigti atstovybę Lietuvoje ir išdavė leidimą jos
veiklai, atšaukė leidimą „Norddeutsche Landesbank Girozent-

rale" Vilniaus skyriaus veiklai, kurią jis nutraukė įgijęs AB
LŽŪB.
Lėtesnį nei 2002 m. indėlių augimą sąlygojo JAV dole
rio kurso kritimas, didėjantis alternatyvių taupymo instrumentų

(VVP, gyvybės draudimo produktų) populiarumas bei
mažėjančios palūkanų normos, mažinančios paskatas taupyti.
Bankų išduotų paskolų suma, palyginti su 2002 m., padidėjo
daugiau kaip 30 proc., tam įtakos turėjo auganti būsto paskolų
paklausa. Bankams taikant palankias šių paskolų teikimo sąly
gas, esant mokestinėms lengvatoms, tikėtinas tolesnis spartus
šio tipo paskolų paklausos augimas.
Kai kurie bankai atsisakė jiems nebūdingos veiklos, pa
vyzdžiui, AB bankas „Snoras" 2003 m. pabaigoje pardavė savo
ne gyvybės draudimo bendrovę, taip sumažindamas papildomą

riziką ir siekdamas ateityje pagrindinį dėmesį skirti bankinin
kystei. Ir kiti bankai stengėsi parduoti ne gyvybės draudimo
bendroves. Ne gyvybės draudimas yra bankams visiškai nebū
dinga veikla. O ir tarptautinėse finansų rinkose, nors ir buvo
kelios susiliejimo bangos, tai nepasiteisino ir bendrovės skaidydavosi.
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Veikiančių šalies komercinių bankų ir užsienio bankų
skyrių aktyvai 2003 m. sudarė 22 mlrd. Lt, jie buvo sukaupę

13,6 mlrd. Lt indėlių, iš jų 7,9 mlrd. Lt gyventojų indėlių ir su
teikė 12,1 mlrd. Lt paskolų. Visi dešimt bankų ir vienas užsie
nio bankų skyrius dirbo pelningai ir gavo 235,4 mln. Lt pelno,
o tai geriausias rezultatas po nepriklausomybės atkūrimo.

Sumažėjusios bankų pajamos iš palūkanų, auganti
konkurencija, padidėjusios bankų išlaidos dėl bankų sąskaitų
numeracijos, informacinių technologijų atnaujinimo ir kitų su

integracija į ES susijusių procesų kelia grėsmę mažesnių bankų
išlikimui. Todėl, nenorėdami jungtis su didesniais bankais, ma
žesni bankai turi dar labiau specializuotis specifinėse srityse,

nes jie turi daugiau galimybių greičiau reaguoti į klientų porei
kių pokyčius, užtikrinti aukštą klientų aptarnavimo kokybę,
būti lankstesni tenkindami klientų poreikius [33, 34].
Iš 16 lentelės matome kredito įstaigų dinamiką 19902003 m. (laikotarpio pabaigoje)
16 lentelė
1990-2003 m. veikusių kredito įstaigų skaičius

(laikotarpio pabaigoje)

Kredito įstaigos
Šalies komerciniai
bankai
Užsienio bankų skyriai ^_
Kredito unijos

1 12 23 28 33 38 40 54 58

Šaltinis: [35; 36]
2004 m. sausio 1 d. Lietuvoje veikė 10 komercinių
bankų, 3 užsienio bankų skyriai ir 3 užsienio bankų
atstovybės.
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5.5. Nauji komercinių bankų priežiūros prioritetai
Likviduojant komercinių bankų griūties padarinius ir

užkertant kelią ateityje galimiems panašaus pobūdžio
sukrėtimams, nuo 1996 m. komercinių bankų priežiūrai

pradėta skirti ypač daug dėmesio. Kad būtų apsaugoti bankų
indėlininkų interesai, buvo siekiama užtikrinti bankų veiklos
saugumą ir patikimumą, jų atliekamų operacijų skaidrumą ir
veiklos riziką ribojančių normatyvų laikymąsi [28]. Tačiau,
kaip rodo tarptautinė bankininkystės praktika, vien tik

priežiūra negali apsaugoti bankų nuo netikėtų finansinių
sukrėtimų ir nenustatytos rizikos padarinių. Tai labai
priklauso, kaip minėta, tiek nuo išorės, tiek ir nuo vidaus
makroekonominių veiksnių, taip pat nuo bankų savininkų
vykdomos politikos ir profesionalumo. Tačiau sutelktos
pastangos vis dėlto leidžia sumažinti arba net likviduoti
bankų veiklos rizikos pavojų.

Atsižvelgiant į šalies bankų sistemos plėtrą ir jos
tendencijas, komercinių bankų priežiūra keitėsi, jai buvo
keliami vis sudėtingesni reikalavimai. Jie taip pat priklausė
nuo problemų, iškylančių tam tikru laikotarpiu, aktualumo
(pvz., Rusijos finansų krizės poveikis). Komercinių bankų
veiklos plėtros tendencijos rodė, kad ir toliau stiprėjo jų
konsolidavimosi procesas, kūrėsi sudėtingesnės bankų
struktūros, o stiprėjant ekonomikos ir prekybos ryšiams su
ES šalimis plėtėsi užsienio bankų veikla vidaus rinkoje.
Todėl vis didesnę svarbą įgavo konsoliduota bankų priežiūra
ir glaudus bendradarbiavimas su užsienio valstybių bankų
priežiūros institucijomis, visapusiškas bankų veiklos rizikos
įvertinimas.

Tyrinėjamu laikotarpiu pagrindinė komercinių bankų
priežiūros užduotis buvo sudaryti prielaidas bankams veikti

saugiai ir patikimai, kad jie įvertintų ir valdytų įvairias
veiklos rizikos rūšis bei turėtų pakankamą kapitalą
prisiimamai rizikai padengti. Šio uždavinio įgyvendinimas
apėmė tokius pagrindinius aspektus: atlikti teisinį kredito
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įstaigų registravimą ir licencijavimą; dalyvauti tobulinant
kredito įstaigų veiklą reglamentuojančią teisinę bazę, siekiant

priartinti bankus prie minimalių ES šalyse taikomų reikala
vimų, padėti jiems įvertinti iškylančią riziką ir išvengti dide
lės rizikos koncentracijos; kontroliuoti, kaip komerciniai
bankai vykdo šalies įstatymus ir Lietuvos banko teisės aktus

bei Tarptautinius apskaitos ir Bazelio bankų priežiūros ko
miteto rekomenduojamus saugios ir patikimos bankininkys
tės standartus; teikti pasiūlymus dėl prevencinių priemonių,
kurios padėtų užkirsti kelią rimtoms problemoms atsirasti
komerciniuose bankuose ir sudarytų prielaidas veiksmingiau
ir patikimiau veikti visai šalies bankų sistemai.
1994-1996 m. Lietuvos komercinių bankų veiklos

praktika patvirtino, kad daugelis žlugusių bankų faktiškai
arba neturėjo nepriklausomo audito metų ataskaitos ir
vadovavosi vien savo ataskaitomis, arba paprasčiausiai
auditas buvo atliekamas paviršutiniškai, nors buvo
reikalaujama kiekvienais metais atlikti komercinių bankų
balansinių duomenų auditą. Šalies bankai nuo 1994 m. buvo
įpareigoti viešai skelbti metines ataskaitas.
Lietuvos Respublikos Seimas greta kitų klausimų
1996 m. pradžioje svarstė klausimą apie užsienio ir vietinių

audito bendrovių veiklą ir jų vaidmenį Šalies bankų
sistemoje, nes iki bankų griūties jų veiklos rezultatai buvo
nepatenkinami. Seimo narys P. Miškinis teigė: „Pirmiausia
turime suprasti, kad yra tam tikra paslauga. O paslaugą
visuomet reikia priskirti prekių kategorijai- Kiekvienas
pirkėjas stengiasi prekę parduoti, o parduodant vyksta tam
tikras pataikavimas pirkėjui. Kad tai vyksta ir audito srityje,
rodo bankininkystės istorija Latvijoje, kur joks auditas
nenustatė artėjančios audros. O ji atėjo. LAIB taip pat buvo
užsienio audito bendrovių (KPMG C. Jespersen - L. Š.)
tikrinamas. Vėl jokių rezultatų" [37, p. 28].
Svarbi šalies centrinio banko užduotis buvo kuo
anksčiau pastebėti komercinių bankų veikloje atsiradusias
problemas. Siekiant palengvinti šią užduotį, buvo sukurta
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kompiuterinė bankų Išankstinio perspėjimo sistema. Ji buvo
diegiama 1996 m. ir finansuojama PHARE lėšomis. Buvo
tikimasi, kad šios sistemos kompleksinės duomenų bazės
analizė sudarys galimybes Lietuvos bankui, vadovaujantis
pateiktomis bankų finansinėmis ataskaitomis, tiksliau
įvertinti komercinių bankų veiklos rodiklius, jų kitimo
tendencijas ir veiksmingai prognozuoti galimas komercinių
bankų problemas. Pirmą kartą išsami veikiančių bankų
veiklos analizė pagal Išankstinio perspėjimo sistemos
rodiklius buvo atlikta 1996 m. spalio 1 d.
Nuo 1997 m. sausio 1 d. apskaita visuose šalies
bankuose jau buvo tvarkoma pagal Tarptautinius apskaitos
standartus, o veiklos rezultatus vertino tarptautinės audito
bendrovės. Griežtesni reikalavimai buvo taikomi vertinant
specialiuosius atidėjimus blogoms paskoloms dengti, taip pat
pagal naują tvarką apskaičiuojamas kapitalo pakankamumo
normatyvas, kuris turėjo būti ne mažesnis kaip lOproc.
Bankui, kuris neatitiko naujų keliamų reikalavimų, buvo
taikomos teisės aktuose nustatytos atitinkamo poveikio
priemonės arba naikinama jo veiklos licencija.

Veiksmingiau prižiūrėti Lietuvos komercinių bankų
veiklą bei tobulinti jų veiklą reglamentuojančius teisės aktus
ypač padėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos
banko valdybos, Bazelio bankų priežiūros komiteto
rekomendacijų įgyvendinimas. 1997 m. minėtas komitetas
parengė vadinamuosius Pagrindinius efektyvios bankų
priežiūros principus, kurie apibrėžė esminius reikalavimus ir
sąlygas, būtinus veiksmingai bankų priežiūros tvarkai
sukurti. Principai nusakė būtinas sąlygas veiksmingai bankų
priežiūrai, licencijavimą ir struktūrą, riziką ribojančius
normatyvus ir reikalavimus, nuolatinės bankų priežiūros
metodus, reikalavimus informacijai, teisę taikyti poveikio
priemones ir tarptautinę bankininkystę [38, p. 10].
1998 m. gruodžio 17 d. Lietuvos banko valdyba pri

ėmė nutarimą „Dėl Bazelio bankų priežiūros komiteto pat
virtintų Pagrindinių efektyvios bankų priežiūros principų
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Įgyvendinimo". Vėliau ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė
pritarė minėtiems dokumentams. Buvo nutarta jais vadovau

tis vykdant komercinių bankų priežiūrą ir rengiant teisės ak
tus, reglamentuojančius šių bankų priežiūrą.
Nuo 1998 m. Lietuvos bankas ypač daug dėmesio
skyrė prevencinei komercinių bankų veiklai, siekdamas kiek
galima anksčiau nustatyti kylančias problemas. Jeigu,
naudojant Išankstinio perspėjimo sistemą, buvo nustatomi

neigiami pokyčiai vieno ar kito banko veikloje, tokiu atveju
buvo atliekamas dalinis to banko inspektavimas. Taip pat

buvo palaikomi nuolatiniai ryšiai su bankų vadovybe,
išsiaiškinamos bankų veiklos problemos. Be to, Lietuvos
bankas laikėsi nuostatos, kad bankai būtų inspektuojami ne
rečiau kaip kartą per metus.

Tenka pripažinti, kad tik nagrinėjamo laikotarpio
pabaigoje Lietuvos bankas pradėjo stiprinti ryšius tiek su
kitomis šalies finansų įstaigų priežiūros tarnybomis, tiek ir
užmezgė glaudesnius ryšius su užsienio valstybių, kurių
bankai steigė savo padalinius Lietuvoje, atitinkamomis
priežiūros tarnybomis. 2000 m. pabaigoje buvo parengta ir
pasirašyta trišalė Lietuvos banko, Vertybinių popierių
komisijos ir Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos prie
Finansų ministerijos bendradarbiavimo sutartis, kuri turėjo
padėti geriau koordinuoti šių tarnybų veiksmus ir keistis in

formacija apie esminius pokyčius prižiūrimų institucijų
veikloje.
2000 m. Lietuvos bankas pasirašė 3 naujas sutartis dėl

bendradarbiavimo kredito įstaigų priežiūros srityje su
atitinkamomis užsienio institucijomis - Latvijos banku,

Suomijos finansų institucijų priežiūros tarnyba ir Lenkijos
banku. Šiose sutartyse nustatyti bendradarbiavimo principai
vykdant bendrą bankų, veikiančių tarptautiniu mastu,
priežiūrą, įskaitant reikalavimus licencijavimui, kapitalo
savininkų kontrolę, inspektavimą, antrinių įmonių kontrolę,

veiklos riziką ribojančių normatyvų taikymą, abipusio
apsikeitimo informacija principus ir bendrus veiksmus

prižiūrint vienoje iš šalių įsteigtą banką ar jo skyrių [19,
p. 63].

5.6. Bankrutavę bankai, gyventojų indėlių
grąžinimo problema
Nagrinėjamu laikotarpiu valdžios ir valdymo institu
cijos nemažai padarė siekdamos užtikrinti veikiančių komer

cinių bankų stabilumą ir išspręsti gyventojų indėlių grąži
nimo problemą. Priimtų teisės aktų pagrindinė paskirtis grąžinti pasitikėjimą Šalies bankininkyste, finansų sistema.
Svarstydami iškilusias problemas, Lietuvos Respublikos
Seimas, Vyriausybė pripažino, kad besikuriančioje valstybėje
šioje srityje buvo padaryta nemažai klaidų. Pirmiausia tai

įvyko, kaip minėta, dėl įstatymų ir kitų teisės aktų priėmimo
vėlavimo ir jų spragų. O tai sudarė sąlygas tarpti nusikals
tamo pasaulio struktūroms. 1995 m. pabaigoje- 1996 m.
pradžioje Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymus,

kurių tikslas buvo kaip galint sėkmingiau išspręsti gyventojų
indėlių grąžinimo problemą.
Probleminių bankų, kurių 1996 m. buvo 14, turtas
sudarė 3,2 proc. visų bankų turto, suteiktos paskolos- 7,9,
indėliai ir akredityvai- 5,6, gyventojų indėliai- 5,5 proc.
Probleminių bankų nuostolis 1996 m. sudarė 78,5 mln. Lt.

Šių komercinių bankų bankrotai darė neigiamą įtaką
visuomenės pasitikėjimui bankais. Padėtis dar labiau
susikomplikavo 1997 m., kai buvo likviduojamas AB LAUJ
ir AB „Tauro" bankas, kuriems buvo iškeltos bankroto bylos,
tačiau lemiamos reikšmės tai jau neturėjo. 1997 m. liepos
1 d. probleminių bankų turtas sudarė 5,8 proc. visų bankų
turto, paskolos- 16,3, indėliai- 14,8, iš jų gyventojų
indėliai - 14,2 proc. Tačiau probleminių bankų patirtas
bendras veiklos nuostolis sudarė net 66 proc. visų bankų

nuostolių. Grynoji suteiktų paskolų vertė, atėmus
specialiuosius atidėjimus, sudarė 4,5 proc. paskolų portfelio.
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Tai reiškė, kad realiai buvo galima tikėtis susigrąžinti iš
skolininkų apie 31,9 mln. Lt. Be to, šie bankai buvo perėmę
27,9 mln. Lt vertės klientų turto už negrąžintas skolas.
1997 m. liepos 1 d. fiziniai asmenys probleminiuose bankuo

se turėjo apie 295,7 mln. Lt indėlių, iš jų 210,1 mln. Lt - AB
LAIB ir AB „Tauro" banke.
1996m. sausio 16 d. Seimas pradėjo svarstyti įstatymo

projektą

„Dėl

gyventojų

indėlių bankrutuojančiuose

bankuose dalinio kompensavimo", kuris po ilgų diskusijų
1996 m. vasario 6 d. buvo priimtas („už" balsavo 51,
„prieš" — 2, susilaikė 18). Tą pačią dieną buvo priimtas ir

minėtą Įstatymą lydintis Seimo nutarimas „Dėl gyventojų
indėlių kompensavimo fondo nuostatų patvirtinimo" („už"
balsavo 33, „prieš" - 4, susilaikė 23) [42; 43, p. 33-34].
Vadovaujantis minėtu {statymu, jau 1996 m. buvo pradėtos
išmokėti kompensacijos indėlininkams. Iki 1997 m. sausio
1 d.

išmokėta

27,6 mln. Lt.

Nuo

1997 m. kovo

1 d.

bankrutuojantys bankai pradėjo mokėti dalines kompensa
cijas pagal Vyriausybės 1997 m. vasario 17 d. nutarimu

patvirtintą kompensacijų mokėjimo 1997 m. tvarką. Iki
liepos 1 d. bankai indėlininkams išmokėjo kompensacijų už
39,2 mln. Lt, iki 1998 m. sausio 1 d. bankrutuojančių bankų

indėlininkams iš viso išmokėta apie 45,6 mln. Lt dalinių
kompensacijų, iki gruodžio mėn. 31d.— 58,24 Lt.

AB

„Tauro" banko indėlininkams pagal šį Įstatymą kompensacijų
nemokėjo, nes bankas buvo sumokėjęs draudimo įmoką VĮ
„Indėlių draudimo fondas" ir šio banko indėliai buvo

apdrausti pagal Gyventojų indėlių draudimo įstatymą. Šio
banko indėlininkams 1997 m. išmokėta 4,3 mln. Lt indėlių
draudimo kompensacijų iš VĮ „Indėlių draudimo fondas"
lėšų.
1997m. liepos 1 d. bankrutuojantys bankai (be
AB LAIB ir AB „Tauro" banko) buvo pateikę 619 teisminių
ieškinių paskoloms išieškoti (1996 m. pabaigoje - 594).
Teismai bankams buvo priteisę 268,2 mln. Lt, iš šios sumos
išieškota tik 12,9 mln. Lt, arba 4,8 proc. visos priteistos
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sumos. Po bankroto bylų iškėlimo bankrutuojantys bankai
susigrąžino 51,4 mln. Lt paskolų ir 6,1 mln. Lt palūkanų, t. y.

15 proc. visų bankų bankroto bylų iškėlimo momentu
buvusių suteiktų paskolų [6, p. 31].
1999m. sausio 1 d. bankrutuojančių bankų turtas
sudarė

171,9 mln. Lt,

gyventojų indėliai - 72,2 mln. Lt.

Bankrutuojančių bankų suteiktos paskolos dažniausiai buvo

nuostolingos, taigi jų išieškojimo galimybės nebuvo didelės.
Šių bankų naudai teismų priteistos sumos didėjo, tačiau
realiai per antstolių kontoras išieškomų paskolų dalis sudarė
apie 4 proc. priteistų sumų. Nuo bankroto bylų iškėlimo
teismų antstolių kontoros išieškojo 20,9 mln. Lt vertės turto,
6,8 mln. Lt- vien 1998 m. Be to, iškėlus bankroto bylas,
skolininkai grąžino 73,2 mln. Lt, arba 15,7 proc. suteiktų
paskolų vertės. Bendras bankrutuojančių bankų suteiktų
paskolų portfelis 1999 m. sausio 1 d. sudarė 385,3 mln. Lt.
Apskritai bankų bylos buvo labai ilgai tiriamos. Viena
iš priežasčių ta, kad nė vienos banko bylos negalima ištirti
neatlikus revizijos. Bankų bylų revizijų apimtis buvo
nepaprastai didelė. Todėl ir bylų tyrimai užsitęsė. Kita vertus
parengtinį tardymą atliekantys pareigūnai turėjo būti labai
kruopštūs, atidūs, plačios erudicijos. Jiems teko perprasti
visiškai naujos srities - bankininkystės - subtilybes, įsigilinti
į esminius jos veiklos aspektus ir patiems bankininkams
įrodyti, kad šie pažeidinėjo įstatymus ir kitus norminius
aktus. Pamažu buvo atskleidžiamos visos bankinių operacijų
aplinkybės ir mastai, patikėtų pinigų iššvaistymo būdai. Deja,

dėl būdų sudėtingumo ir didžiulės jų apimties nebuvo
dirbama pakankamai sparčiai.
2000m. Lietuvos bankas

parengė

papildomus

siūlymus dėl bankų bankroto procedūrų patobulinimo, ilgai
užsitęsiančio

likvidavimo

proceso

paspartinimo,

nes

didėjančios likviduojamų bankų administravimo išlaidos
mažino likvidų šių bankų turtą, o kartu ir kreditorių
reikalavimų patenkinimo galimybes. 2000 m. pabaigoje
bankroto bylos buvo iškeltos 13 šalies bankų, iš jų dauguma
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bankrutavo 1994-1996 m. Teismai buvo priėmę sprendimus
pradėti 12 bankų likvidavimo procedūras, tačiau tik ko
mercinio banko „Ateitis" likvidavimas teismo sprendimu

buvo pripažintas baigtu ir priimtas sprendimas dėl jo
išregistravimo iš įmonių registro. Pasiūlyta nustatyti
terminus, per kuriuos turėtų būti priimtas sprendimas

pripažinti banką bankrutavusiu ir pradėti jo likvidavimo
procedūrą,

numatyti

galimybę

varžytinėse

parduoti

reikalavimo teises ir kt. [19, p. 61]. 2000 m. vasario 24 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl
bankrutavusių bankų, kurių likvidavimo procedūra pradėta,
reikalavimo teisių perleidimo akcinei bendrovei Turto
bankui".

Bankrutavę ir bankrutuojantys bankai (2003 m. kovo
12 d. duomenimis) parodyti 17 lentelėje.
17 lentelė
Bankrutuojančių ir bankrutavusių bankų sąrašas

(2003 03 12)

Banko kodas,
pavadinimas,
adresas

Teismas,
iškėlęs
bankroto
bylą, ir
bylos iš
kėlimo
data

Bankroto proce
dūra, sprendimo
data

Administrato
riaus vardas,
pavardė, tele
fonas

I

2

3

4

Bankroto
proceso
pabaiga

Iš viso 14 bankų; bankroto procedūros vykdomos 11 bankų
Vilnius
1202745 KorraciVilniaus
nis bankas
„Kredito bankas"; apygardos
teismas
Kaštonų g. 6/31995 0504
332,2600 Vilnius

Likvidavimas
19990907
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AB Turto ban
kas
Martynas
Žvirblis
5-2125401,
2125448

5

Likvidavimas
1999 06 29

AB Tuno ban
kas
Martynas
Žvirblis
5-2125401,
2125448

Likvidavimas
1996 12 13

AB Turto ban
kas
Martynas
Žvirblis
5-2125401,
2125448

1202415 Komerci- Vilniaus
nis bankas „Balūc- apygardos
bank"'; Skydo g.
teismas
30,2048 Vilnius
1995 1011

Likvidavimas
19% 10 11
nutartis įsregistr.
20020207

Vytautas Petro
nis
5-26069%

1202855 Komerci
Vilniaus
nis „Ekspres" ban
apygardos
kas; J.Tumo- Vaiž
teismas
ganto g. 8a/2,2600
19% 08 16
Vilnius

Likvidavimas
1997 03 14
nutartis iSregistr.
2003 02 21

Martynas
Žvirblis
5-2125401

1202817 Komerci
nis bankas „Sena
miesčio bankas";
Ukmergė g. 6,
2733 Vilnius

Vilniaus
apygardos
teismas
19% 1223

Sanavimas
1997 02 03
likvidavimas
1997 1030
nutartis išregistr.
200201 10

Laima Letkauskienė
5-2120575

1202138 Akcinė
bendrovė „Tauro"
bankas;
K. Kalinausko g.
13,2009 Vilnius

Vilniaus
apygardos
teismas
1997 07 08

Likvidavimas
1999 04 09

AB Turto ban
kas
Martynas
Žvirblis
5-2125401,
2125448

1202233 Akcinė
bendrovė LITIMPEKS bankas; Vil
niaus g. 28,2600
Vilnius

Vilniaus
apygardos
teismas
199909 13

1202563 Akcinis
kredito bankas
„Nida"; J.TumoVaižganto g. 8a/2,
2600 Vilnius
1202085 Koopera
cijos bankas; Ge
dimino pr. 26,
2699 Vilnius

Vilniaus
apygardos
1995 05 12

Vilniaus
apygardos
teismas
19950615

Uždaroji akcinė
bendrovė „Valeksa"
Algimantas Sa
dauskas
5-2397410
Kaunas

1202893 Komerci Kauno m.
nis bankas „Apus"; apylinkės
Taikos pr.92,3031 teismas
1994 0615
Kaunas

Likvidavimas
1996 1022

AB Turto ban
kas
Rimvydas Siū
ti las
37-320228,
335041

1202453 Komerci-

Likvidavimas

AB Turto ban-

Kauno m.
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nis bankas „Sekun
dės bankas"; Lais
vės ai. S4B, 3000
Kaunas

apylinkės
teismas
1994 1206

19991226

kas
Rimvydas Siū
ti tas
37-207322

Panevėžys
1202047 Panevė
žio komercinis
bankas „Ateitis";
J. Janonio g. 6,
5300 Panevėžys

Panevėžio
m apylin
kės teismas
199409 19

Likvidavimas
1998 01 19

Algimantas
Kolpeitas
45-462037

Bankai, kurių bankroto procedūros baigtos
Vilnius
1202305 Akcinė
bendrovė bankas
„Lietuvos verslas";
J.Tumo-Vaižganlo
teismas
g.8a/2,2600Vil- 19950926

Likvidavimas
1996 1025
nutartis išregistr.
2003 01 10

AB Turto ban
kas
Martynas
Žvirblis
5-2780975

Bankas lik
viduotas
2003 01 10
iSregistr.
2003 02 13

Kaunas
1202635 Akcinė
bendrovė Komer
Kauno
cijos ir kredito
apygardos
bankas; Savanorių teismas
pr. 66, 3042
199602 19
Kaunas

Likvidavimas
1999 03 16
nutartis iSregistr.
2002 11 26

AB Turto ban
Bankas lik
kas
viduotas
Rimvydas Siu2002 1126
tilas
iSregistr.
37^127200,
2002 12 20
320228

Klaipėda
1202377 Akcinė
bendrovė „Vakarų Klaipėdos
apygardos
bankas"; Turgaus
teismas
g. 17,5800
1996 09 16
Klaipėda

Likvidavimas
1998 01 06
nutartis iSregistr.
2003 01 28

AB Turto ban
kas
Žilvinas Balse
vičius

Bankas lik
viduotas
2003 01 28
iSregistr.
2003 02 24

Šaltinis: [40].
Indėlių draudimo sistema pirmiausia siekiama

apsaugoti bankus nuo masinio indėlių atsiėmimo pavojaus,
kylančio dėl indėlininkų panikos ir kitų išorės priežasčių,
t. y. sumažinti bankų likvidumo riziką, taip pat garantuoti
indėlininkų finansinį saugumą. Pirmas tikslas neabejotinai
svarbesnis ir esminis. Taip palaikomas bankų sistemos
stabilumas, apsaugant kredito įstaigas nuo smulkių indė-
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lininkų panikos. Taigi galima sakyti, kad indėlių draudimo
sistema - viena iš pagrindinių priemonių bankų likvidumui
ir mokumui palaikyti bei reguliuoti.
Ankstyvuoju bankų raidos laikotarpiu galima manyti,
kad buvo kuriama savotiška indėlių draudimo sistema. Buvo
nustatyti normatyvai, kurie numatė minimalias atskaitymų iš
pelno normas - ne mažiau kaip 25 proc. į atsargos kapitalą ir

ne mažiau kaip 10 proc. į indėlių draudimo kapitalą [41]. Iš
esmės tai buvo teigiamas reikalavimas, tačiau norint jį
įgyvendinti buvo būtina pelninga bankų veikla. Tuo tarpu
nuo 1993 m. pabaigos komercinių bankų veiklos rezultatai,
kaip matėme, pradėjo blogėti, o nuo 1994 m. prasidėjo
pirmieji Lietuvos bankų sistemos sukrėtimai.

Dėsninga, jog daugelis šalių sukūrė indėlių draudimo
sistemas ir pritraukė tam reikalingų išteklių tik po didelių
ekonomikos nuosmukių: JAV - po Didžiosios depresijos
1933 m., D. Britanija - tik aštuntąjį dešimtmetį. Kita vertus,
pokomunistinės VRE valstybės, kurių finansų rinka nebuvo
pakankamai išsivysčiusi ir pasiekusi stabilumo, nesugebėjo
įdiegti indėlių draudimo sistemų, nes valstybės biudžetas

neturėjo šiam tikslui laisvų lėšų, pačių komercinių bankų
galimybės sudaryti indėlių draudimo fondus buvo ribotos,
bankams trūko lėšų savo kapitalo bazei išplėsti.
Svarbiausi indėlių draudimo sistemą apibūdinantys
rodikliai yra metinė draudimo įmokos norma, didžiausia
indėlių apdraudimo suma, kompensavimo lygis, dalyvavimo
privalomumas ir indėlių draudimo sistemos administravimo
būdas. Jos gali būti administruojamos valstybės arba
privačių indėlių draudimo fondų. Kai kuriose valstybėse
(pvz. Vokietijoje) taikomas mišrus administravimo būdas.

1995 m. gruodžio 21 d. priimtas Gyventojų indėlių
draudimo įstatymas [44]. Pagal jį numatyta kompensuoti ne
visą indėlio sumą, o tik tam tikrą minimalų dydį (80 proc.

indėlio, ne daugiau kaip 5 000 Lt). Indėliai kompensuojami
ribotai beveik visose pasaulio valstybėse. 2003 m. įvykus

banko bankrotui visiškai buvo padengiami indėliai tik
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Turkijos bankuose ir indėliai iki pareikalavimo Čilėje.
Lietuvos bankams pagal įstatymą buvo nustatyta 2 proc.

draudimo įmoka nuo gyventojų indėlių litais į VĮ „Indėlių
draudimo fondas",

įsteigtą

1996 m.

birželio 26 d.

(įregistruota Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje
1996 m. gruodžio 16 d.).

Tačiau po bankų griūties susidarius naujai situacijai,
vėl reikėjo grįžti prie šio indėlių draudimo klausimo.
Lietuvos Respublikos Prezidentas ypatingos skubos tvarka

Seimui pateikė Lietuvos Respublikos gyventojų indėlių
draudimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo
projektą, kurį Seimui 1996 m. sausio 9 d. pristatė finansų
ministras R. Šarkinas [1, p. 43]. Pranešėjas nurodė, kad visa
šių pakeitimų esmė susijusi su Įstatymo 3, 5, ir 6 str., kuriais
buvo siūloma drausti ne tik indėlius litais, bet ir užsienio
valiuta laikomus indėlius, nekeičiant bendros sumos, t. y.

kad indėliai užsienio valiuta irgi būtų draudžiami ne didesne
kaip 5000 Lt suma. Dėl to buvo suredaguoti atitinkami
straipsniai ir pateiktas svarstyti įstatymo projektas.

Pranešėjas nurodė, kad, priimant Gyventojų indėlių
draudimo įstatymą, buvo nutarta drausti indėlius tik litais,
tačiau po bankų griūties nutarta drausti ir indėlius užsienio
valiuta. 1996 m. valstybės biudžete VĮ „Indėlių draudimo
fondas" buvo numatyta 10 mln. Lt, indėliams kompensuoti
bankrutavusiuose bankuose - 20 mln. Lt. 1996 m. vasario

1 d. Seimas priėmė „Lietuvos Respublikos gyventojų indėlių
draudimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymą" („už"
balsavo 53, „prieš" - 1, susilaikė 9) [45, p. 10]. Apdraustų
indėlių bazė buvo išplėsta — papildomai apdrausti gyventojų

indėliai JAV doleriais ir Vokietijos markėmis, o bankų
draudimo įmoka į VĮ „Indėlių draudimo fondas" sumažinta
iki 1,5 proc.

Nuo 1998 m. įsigaliojus įstatymo papildymui, buvo
draudžiami gyventojų indėliai litais, JAV doleriais ir
visomis ES šalių valiutomis, taip pat padidintos draudimo
sumos (nuo 1998 m. sausio 1 d. - 25000 Lt, nuo 1999 m.
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sausio 1 d. - 45000 Lt, nuo 2000 m. sausio 1 d. - 65000 Lt).

Bankų įmoka į VĮ „Indėlių draudimo fondas" sumažinta iki
1 proc. (2001 m. - 0,45 proc.).
Nuo 1997 m. kovo 1 d. iki 2001 m. vasario 27 d. buvo
draudžiami tik fizinių asmenų indėliai. Pagal naują Lietuvos

Respublikos indėlių draudimo įstatymą, priimtą 2001 m.
vasario 27 d., Lietuvoje pradėti drausti ne tik gyventojų, bet
ir juridinių asmenų indėliai. Pakeistos draudimo sumos:
įstatymui įsigaliojus - 45000 Lt, nuo 2004 m. sausio 1 d. 50000 Lt, nuo 2007 m. sausio 1 d. - 70000 Lt, nuo 2010 m.
sausio 1 d. - 20000 eurų.

ES šalims privalomi minimalūs indėlių draudimo
sistemų standartai nustatyti 1994 m. Europos Parlamento ir

Tarybos direktyvoje 94/19/EB dėl indėlių garantijų sistemų.
ES valstybės privalo garantuoti ne mažiau kaip 90 proc.
indėlių iki didžiausios kompensavimo sumos - 20 tūkst.
eurų.

Kadangi visų neatitikimų su ES teisės reikalavimais

pašalinimas susijęs su papildomu ir nemažu VĮ „Indėlių

draudimo fondas" įsipareigojimų bei kapitalo poreikio
padidėjimu, derybų pozicijoje buvo prašoma pereinamojo
laikotarpio iki 2009 m. gruodžio 31d. Iki pereinamojo
laikotarpio pabaigos buvo numatyta Lietuvos indėlių
draudimo sistemą visiškai suderinti su direktyvos dėl indėlių
garantijų sistemų reikalavimais (2001 m. spalio 10 d.
įstatymo pakeitimais numatytas laikotarpis - 2008 m. sausio
ld.).
Iš 18 lentelės matome, Lietuvoje indėlių draudimo
sumos nuolat buvo keičiamos tobulinant indėlių draudimo
įstatymus. Didžiausia kompensavimo suma nuolat buvo
didinama.
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18 lentelė
Didžiausios indėlių draudimo sumos kaita Lietuvoje
Įstatymo išleidimo ir
įsigaliojimo data

Didžiausia indėlių draudimo suma

1995 12 21 ir 1996 0106

5000 Lt (tik litais)

1996 02 01 ir 1996 02 15

5000 Lt (litais, JAV doleriais, VFR markėmis)

1996 02 01 ir 1998 01 01

25000 Lt (litais, JAV doleriais, ES Salių
valiutomis)

1996 02 01 ir 1999 01 01

45000 Lt (litais, JAV doleriais, ES šalių
valiutomis)

2001 02 27 ir 2004 01 01

50000 Lt (litais, JAV doleriais, eurais)

2001 02 27 ir 2007 0101

60000 Ll (litais, JAV doleriais, eurais)

2001 10 09 ir 2008 01 01

20000 eurų atitinkanti suma litais

Kai kurios šalys nustato pastovią kompensavimo normą,
mažesnę kaip 100 proc. taikomą visai apdraustai sumai. Lietu

vos Respublikoje, kaip ir Airijoje, Austrijoje, Bulgarijoje, Če
kijoje, D. Britanijoje, Italijoje, Lenkijoje, Liuksemburge, Por

tugalijoje, Vokietijoje taikomos diferencijuotos kompen
savimo normos, t. y. iki konkrečios sumos kompensuojamas
didesnis procentas indėlių (be uždirbtų palūkanų), o nuo tos
sumos iki didžiausios indėlių apdraudimo sumos - mažesnis.

Skirtingų laikotarpių kompensavimo lygiai Lietuvos Respub
likoje pateikti 19 lentelėje.
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19 lentelė
Indėlių kompensavimas Lietuvoje (litais)
Kompensavimo

100

80

90

70

60

norma, proc.
5000 Lt

1996 0106
1998 01 01

5000

10000
5000*

10000*

25000

25000*

1999 0101

10000

25000
10000*

25000*

45000

45000*

2001 01 01

25000

45000
25000*

45000*

65000

65000*

2001 03 16

10000

45000

2004 0101

10000

50000

2007 01 01

10000

60000

2008 0101,
eurais

2500

20000

Pastabos: * Indėlių užsienio valiutomis (atitinkamos sumos li
tais) kompensavimas.
Nuo 2002 m. liepos 1 d. VĮ „Indėlių draudimo fondas"
administruoja ir prižiūri VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas",
kuriai vadovauja 6 narių, skiriamų Lietuvos Respublikos Vy
riausybės, taryba. Finansų ministerija šiai tarybai teikia 3 kan
didatus, Lietuvos bankas - 2 kandidatus, Vertybinių popierių
komisija - 1 kandidatą.
Pažymėtina, kad indėlių draudimo įmokos norma Lietu
voje iki 2001 m. keletą kartų buvo didesnė negu ES šalių, taip
pat ir deryboms pakviestų valstybių maksimali įmokos norma.
Tokia didelė norma Lietuvoje brangino bankų teikiamas pas

laugas, kartu didėjo ir bankų paslaugomis besinaudojančių
ūkio subjektų sąnaudos. Buvo numatyta laipsniškai mažinti
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draudimo įmoką (jos maksimalus dydis turėjo būti ne didesnis
kaip 0,45 proc.).

Lietuvoje indėlių draudimas jau pritaikytas. Draudimo
išmokos buvo mokamos bankrutavusių AB „Tauras" ir

AB LITIMPEKS bankų indėlininkams. Jos buvo gerokai di
desnės už minimų bankų įmokėtas įmokas į VĮ „Indėlių drau
dimo fondas" (AB LITIMPEKS banko sumokėtos įmokos su
darė tik 7,2 proc. išmokų, sumokėtų jo indėlininkams, AB
„Tauras" banko - vos 0,4 proc. [46].

5.7. Išvados

1.Nagrinėjamu laikotarpiu Lietuva baigė kurti funkcio
nuojančią rinkos

ekonomiką.

Tai

buvo

viso praėjusio

dešimtmečio, kurio pradžia buvo 1990 m., rezultatas. Iš buvusio

planinio komandinio ūkio šalies ekonomikoje teliko pavieniai
elementai.

Iš

esmės

nuoseklus

reformų

programos

įgyvendinimas baigė funkcionuojančios rinkos ekonomikos
kūrimą ir leido Lietuvai pasiekti pažangos. 1996-2004 m.
Lietuva išlaikė geras augimo perspektyvas, stiprėjantį bankų

sektorių ir apskritai finansų sistemą, vis didėjantį ir stiprėjantį
privataus ūkio sektorių, nepaisant 1998-1999 m. patino staigaus
ir nemažo ūkio nuosmukio (1999 m. BVP buvo sumažėjęs
3,9 proc.), kurio svarbiausia priežastis buvo Rusijos finansų
krizė.

2.Rusijos finansų krizė, kilusi 1998 m. rugpjūčio 17 d.,
įrodė, kad Lietuvos bankų sistema yra gana stabili ir sugeba ap
sisaugoti nuo nepageidaujamų makroekonominių reiškinių. Tie
sioginė Rusijos finansų krizės įtaka Lietuvos, kitaip negu Lat

vijos ir Estijos (šiose valstybėse dėl minėtos krizės keliems
bankams buvo iškeltos bankroto bylos), bankams buvo mažai
juntama, nes Lietuvos bankai, pasimokę iš savo klaidų, vykdė
daug griežtesnę ir atsargesnę kreditavimo politiką, kuri
pasiteisino įvykus Rusijos finansų krizei, o tai sudarė prielaidas

išvengti didelių neigiamų jos padarinių. Be to, siekdami apsi-

drausti nuo jų, komerciniai bankai 1998 m. antrojoje pusėje
pradėjo sudaryti specialiuosius atidėjimus bendrai paskolų port
felio rizikai sumažinti. Tokia atsargi ir konservatyvi šalies
bankų politika leido bankams padėti savo klientams pamažu
perorientuoti savo verslą į stabilesnes rinkas ir ieškoti bendra
darbiavimo partnerių Vakarų šalyse.
3.Kadangi bankų sistemos sukrėtimai buvo finansinėekonominė

problema,

ekonominės

raidos

ankstesniojo

pasekmė,

ją

laikotarpio

spręsti

buvo

šalies
būtina

ekonominėmis priemonėmis. Vien tik teisėsaugos priemonėmis
jos nebuvo galima išspręsti. Nors buvo dedamos pastangos, bet
iš esmės nepavyko atgaivinti bankų griūtį patyrusių bankų.
AB LITIMPEKS bankas nuo pat moratoriumo paskelbimo
1995 m. gruodžio 21 d. savarankiškai bandė spręsti kilusias
problemas. Nuo 1996 m. birželio 10 d. vėl pradėjo vykdyti visas

banko operacijas, tačiau 1999 m. rugsėjį vis dėlto ir jis
bankrutavo.

1997 m. liepos

8 d. dar vienam nemokiam

AB „Tauro" bankui buvo iškelta bankroto byla. 1996 m.
probleminės paskolos sudarė 36,9 proc. visų paskolų portfelio ir
trukdė formuotis stabiliai bei patikimai bankų sistemai. Todėl

Vyriausybė šioms paskoloms valdyti įsteigė AB Turto banką,
kuriame buvo sukaupta daugiau kaip milijardas litų probleminių
paskolų. Iki 1998 m. bankų blogų paskolų portfelis buvo
sumažintas iki valdomo lygio: 1996 m. 3-5 grupės (galimos
rizikos, abejotinos bei nuostolingos) paskolos Lietuvoje sudarė
32 proc. (Latvijoje - 20 proc., o Estijoje - 7 proc.), o po dvejų
metų skaičiai atitinkamai buvo 12 proc. (7 proc. ir 5 proc.).
Sumažėjo ir atidėjimų dalis bendrame paskolų portfelyje.
Lietuvoje 1996 m. ji buvo 22 proc., o 1998 m. - tik 6 proc.,
Latvijoje atitinkamai 16 proc. ir 4 proc.

4.Vienas iš pagrindinių nagrinėjamo laikotarpio užda
vinių bankininkystės srityje buvo sukurti stiprų Lietuvos banką,
kuris būtų kiek galima mažiau priklausomas nuo šalies politinių
jėgų, nes ankstesniais metais (iki bankų griūties) vykęs

nuolatinis besikeičiančių politinių jėgų kišimasis į Lietuvos
banko veiklą, dažnas valdybos narių ir pirmininko keitimas ne

tik silpnino centrinio banko nepriklausomumą, bet ir jo veiklos
veiksmingumą. 2001 ra buvo priimtas naujas Lietuvos banko
įstatymas kuriame buvo įtvirtintos pagrindinės Lietuvos banko
nepriklausomumo nuostatos.
5.Po

bankų

griūties

Lietuvos

bankas

skatino

veiksmingos, stabilios ir konkurencingos šalies komercinių
bankų sistemos plėtrą, daug dėmesio skirdamas finansinės

drausmės

stiprinimui

ir

paskolų

kokybės

gerinimui.

Atsižvelgiant į šalies bankų sistemos plėtrą ir jos tendencijas,

keitėsi ir komercinių bankų priežiūra, jai buvo keliami vis
sudėtingesni reikalavimai. Buvo stiprinami ryšiai su kitomis
finansų sektoriaus priežiūros institucijomis šalies viduje ir
glaudžiai bendradarbiaujama su užsienio valstybių, kurių bankai
steigė savo padalinius Lietuvoje, atitinkamomis priežiūros
institucijomis. Lietuvos komerciniai bankai sustiprino vidaus
kontrolės tarnybas, suteikė daugiau teisių vidaus auditui,
sugriežtino paskolų išdavimo reikalavimus, taip pat aktyviai

ėmėsi priemonių kapitalui didinti. Bankų veikloje vis labiau
buvo pastebimas konservatyvumas ir atsargumas.

6.Svarbi nagrinėjamo laikotarpio Baltijos šalių, tarp jų ir
Lietuvos, bankų sektoriaus plėtros ypatybė - ryški jo konsolida
cija. Įvyko 2 didelių Lietuvos bankų (AB Vilniaus bankas ir AB
banko

„Hermis")

susijungimas.

Konsolidacijos

procesai

peržengė valstybės sienų ribas, pradėjo kurtis bendra Baltijos
šalių bankų rinka. Švedijos AB „Skandinaviška Enskilda
Banken" strateginės investicijos į 3 skirtingų šalių bankus
(Estijos „Uhis", Latvijos „Uni" ir Lietuvos AB Vilniaus bankas)
labai paspartino Baltijos rinkos konsolidacijos procesus. Didelės
„Swe<lbank" investicijos į AB „Hansabankas" taip pat buvo
svarbus žingsnis bankų rinkos koncentracijos ir konsolidacijos
procesuose. Visa tai rodė bendras Europos bankų rinkos plėtros
tendencijas, kurių svarbiausias bruožas- bankų stambėjimas.

Nors nagrinėjamu laikotarpiu intensyvus bankų kūrimosi
laikotarpis šalyje ir baigėsi, tačiau 1996 m. pabaigoje buvo
įregistruotas dar vienas komercinis bankas- UAB Industrijos
bankas.
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7. Vienas iš būdingiausių aptariamo laikotarpio Lietuvos
ekonomikos raidos bruožų buvo užsienio kapitalo pritraukimas.
Lietuva, įveikusi bankų griūties reiškinius ir siekianti įtvirtinti
savo politinę ir ekonominę nepriklausomybę, tapo patraukli už
sienio investuotojams. Tai lėmė šios sąlygos: 1) šalyje buvo pa
kankamai daug investicijoms perspektyvių įvairios gamybinės ir

paslaugų srities objektų; intensyviai kūrėsi privatus sektorius,
1997 m. jis sudarė apie 70 proc. BVP; prasidėjo antrasis privati
zavimo

etapas;

2) buvo daug

santykinai

nebrangios

kvalifikuotos darbo jėgos, gebančios išmokti ir taikyti naujus
gamybos organizavimo ir valdymo metodus; 3) buvo gerai
išvystytos transporto ir ryšių sistemos tiek šalies viduje, tiek su
Rytų ir Vakarų Europa; 4) Lietuvos teisės aktai garantavo
užsienio investicijų teisinę apsaugą, teikė mokesčių lengvatas
vienodomis sąlygomis užsienio ir vidaus investuotojams;
5)buvo

gerai

išplėtota

paslaugų

srities

infrastruktūra;

6)Lietuvos geopolitinė padėtis suteikė investuotojams galimybę

priartėti prie eksportui potencialios didelės Nepriklausomų
valstybių sandraugos rinkos. Nuo 1996 m. aktyvėjo užsienio
bankų veikla. 2003 m. pradžioje Lietuvos bankų sektoriuje
užsienio investuotojai valdė apie 88 proc. viso bankų turto. Dėl
tiesioginių užsienio investicijų Lietuvos komerciniai bankai
tapo integruoto užsienio bankų tinklo dalimi. Į Lietuvą atėję už
sienio bankai atnešė kapitalo bei didesnių ir pigesnių finansinių
išteklių, pristatė naujas finansines paslaugas, perteikė savo
patirtį ir žinias, į Lietuvos bankų sistemą įnešė stabilumą, bet
kartu sumažino vietinių bankų pelną.
8.2000-2002 m. baigėsi Lietuvos bankų sistemos
restruktūrizavimo procesas. 2000 m. pabaigoje parduotas
Lietuvos vystymo bankas, 2001 m. pradžioje- Lietuvos
taupomasis bankas. 2001 m.- paskutinis valstybinis bankasLietuvos žemės ūkio bankas, turėjęs 13,6 proc. viso bankų
sektoriaus turto. Bankų privatizavimas šalyje buvo baigtas.
9. Nagrinėjamu laikotarpiu Lietuvoje buvo sukurta
indėlių draudimo sistema. E esmės indėlių draudimo sistema
egzistavo ir ankstyvuoju bankų sistemos raidos laikotarpiu.

Buvo nustatyti normatyvai, kurie numatė minimalias atskaitymų
iš pelno normas - ne mažiau kaip 25 proc. į atsargos kapitalą ir
ne mažiau kaip 10 proc. į indėlių draudimo kapitalą. Tačiau

norint šį reikalavimą įgyvendinti, buvo būtina pelninga bankų
veikla. Tuo tarpu nuo 1993 m. pabaigos komercinių bankų
veiklos rezultatai, kaip matėme, pradėjo blogėti, o nuo 1994 m.

prasidėjo pirmieji Lietuvos bankų sistemos sukrėtimai. Kadangi
visų neatitikimų su ES teisės reikalavimais pašalinimas susijęs
su papildomu ir nemažu V| „Indėlių draudimo fondas"

įsipareigojimų bei kapitalo poreikio padidėjimu, numatytas
pereinamasis laikotarpis iki 2008 m. sausio 1 d. Iki pereinamojo

laikotarpio pabaigos numatyta Lietuvos indėlių draudimo
sistemą visiškai suderinti su direktyvos dėl indėlių garantijų
sistemų reikalavimais.

10. Tyrinėjamo laikotarpio pabaigoje vykę pasikeitimai
šalies bankų sektoriuje tapo pagrindiniais veiksniais, kurie
nulėmė gerėjančią komercinių bankų paskolų portfelio kokybę,
jų finansinius rezultatus, augantį visuomenės pasitikėjimą bankų
sistema, — tai tapo geru pagrindu tolesnei šalies bankų sistemos

plėtrai. Tačiau ir tyrinėjamo laikotarpio pabaigoje Lietuvos ko
merciniai bankai, iyginant su ES šalių bankais pagal sukauptą
pagrindinį kapitalą, vis dar liko gana maži.
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6. LIETUVOS BANKININKYSTĖS INTEGRACIJA
Į EUROPOS SĄJUNGOS FINANSŲ SISTEMĄ
Lietuvos integracijos į ES eiga mokslinėje literatūroje
gana plačiai nagrinėta, o kai kurie jos aspektai apžvelgti ir
ankstesniuose monografijos skyriuose. Šiame skyriuje nuo
dugniau bus gvildenami tik tie klausimai, kurie, autoriaus
nuomone, yra tiesiogiai susiję su šio darbo tyrimo objektu.

6.1. Pagrindiniai Lietuvos bankininkystės integravimosi

į Europos Sąjungą etapai
Nagrinėjant šią temą, svarbu atsakyti į tokius
klausimus: kaip po tarybinės okupacijos ir aneksijos Lietuva

žvelgė į Europą? Ko ji siekė ir ko tikėjosi iš Europos? Kaip
Europa vertino Lietuvą? Kokia tų požiūrių genezė ir koks
galutinis rezultatas?
Nors minėti klausimai yra aktualūs, tačiau kol kas dar
nėra mokslinėje literatūroje tyrinėjimų, kuriuose būtų mėginta
apskritai Lietuvos bankininkystės integracijos į ES procesą
klasifikuoti etapais. Atlikto darbo analizė atskleidė atskirų
etapų ypatybes, kurios leidžia teigti, kad monografijos chro
nologijos apibrėžtu laikotarpiu Lietuvos santykiuose su Vaka

rais, su Europos Bendrija (EB)/ES tikslinga būtų skirti kelias
ryškias takoskyras, kelis būdingus etapus.
1988-1991 m.

Šis etapas sąlyginai dar gali būti skirstomas į du
laikotarpius: 1988-1990 m. vasaris (tautos Atgimimo metai);
1990 m. kovas — 1991 m. rugpjūtis (valstybės egzistavimas de
facto). Pertvarkos metais, atsiradus prielaidoms tarybiniams

žmonėms laisviau judėti ir nevaržomai keistis informacija,
anksčiau buvusios atskirtos VRE, tarp jų ir Baltijos, šalių tau
tos galėjo geriau susipažinti su Vakarų valstybių civilizacijos
ir demokratijos pasiekimais. Šis Lietuvos valstybingumo
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atkūrimo etapas iš esmės sutapo su pirmaisiais transatlantinės
integracijos siekiais ir darbais (turima omenyje, kad JAV
nepripažino Lietuvos inkorporavimo į TSRS). Tuo metu ypač
suaktyvėjo ryšiai su Lietuvos diplomatine tarnyba užsienyje,

Vyriausiuoju Lietuvos išlaisvinimo komitetu bei išeivijos
lietuviškomis dešiniosios pakraipos organizacijomis.
To meto EB (ES terminas nuo 1993 m. lapkričio 1 d.,

įsigaliojus Mastrichto sutarčiai) požiūris į Lietuvą ir kitas Bal
tijos valstybes, išryškėjus jų apsisprendimui atkurti nepriklau
somybę, priklausė nuo bendros Vakarų valstybių politikos Ta

rybų Sąjungos atžvilgiu.
1990 m. kovo lld. atkūrusi savo nepriklausomybę (de
facto), Lietuva stiprino politinius, ekonominius bei socialinius

ryšius su EB ir siekė savo saugumą bei stabilumą užtikrinti
per transatlantines saugumo struktūras. 1990 m. gruodžio

14 d. Baltijos valstybių vyriausybių vadovai Taline pirmą
kartą kreipėsi į tuometinę Europos ekonominę bendriją (EEB)
ir Europos Viršūnių Tarybą, prašydami Baltijos valstybėms
skiriamą politinę, ekonominę ir kultūrinę paramą teikti ne per

TSRS institucijas. Po 1991 m. sausio 13 d. įvykių Vilniuje EB
užsienio reikalų ministrai griežtai pasmerkė jėgos naudojimą
Lietuvoje ir kitose Baltijos valstybėse.
Tačiau šiame etape integracinius procesus dar stabdė
Lietuvos nepripažinimas tarptautiniu mastu. Kadangi oficialūs
diplomatiniai ryšiai su EB valstybėmis buvo neįmanomi, tuo
laikotarpiu Lietuva savo nepriklausomybės pripažinimo poli
tiką vykdė neoficialiais kanalais, daugiausia naudodamasi lie

tuvių išeivijos ir atsikūrusių politinių partijų ryšiais. Užsienio
finansinių organizacijų bei pavienių asmenų (A. Grina ir kt.)
iniciatyvos ir paramos dėka buvo dedami šiuolaikinės banki
ninkystės pamatai.
1991-1995 m.

Šio etapo takoskyros pradžia laikytinas 1991 m. rugpjū
čio mėnuo, kai po Maskvoje vykusio pučo numalšinimo prasi

dėjo tarptautinis Lietuvos nepriklausomybės (de jure) pripaži
nimas.
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Oficialių Lietuvos ir EB santykių pradžia laikoma
1991 m. rugpjūčio 27 d., kai Prancūzijos ir Vokietijos
užsienio

reikalų

ministrų

siūlymu

buvo

užmegzti

diplomatiniai santykiai tarp EB ir Lietuvos. Neeilinio Europos
politinės tarybos dvylikos valstybių užsienio reikalų ministrų

susitikimo dalyviai padarė pareiškimą dėl Baltijos valstybių,
kuriuo praktiškai de jure buvo pripažįstama Lietuvos
Respublika (taip pat Latvijos Respublika ir Estijos
Respublika). Pareiškime sakoma: „Bendrija ir jos valstybės
narės šiltai sveikina Baltijos valstybių suvereniteto ir
nepriklausomybės, kurią prarado 1940m., atkūrimą <...>
Praslinkus daugiau kaip penkiasdešimčiai metų, atėjo laikas
šioms valstybėms susigrąžinti savo teisėtą vietą tarp Europos
tautų. Dėl to Bendrija ir jos valstybės narės patvirtina
sprendimą neatidėliojant užmegzti su jomis diplomatinius
santykius <...> Bendrija ir jos valstybės narės pabrėžia savo
pasižadėjimą remti Baltijos valstybių ekonominę ir politinę
plėtrą" [1, p. 104-105], Taip buvo padėtas pamatas tolesniam
ekonominiam ir politiniam dialogui bei įvairiapusiškai
santykių raidai tarp Lietuvos ir EB/ES.
Laikotarpis nuo diplomatinių santykių su EB valstybė
mis užmezgimo iki Europos sutarties pasirašymo buvo labai
svarbus Lietuvai. Pirmą kartą sprendžiant ES plėtros klausi
mus Lietuva kartu su Latvija ir Estija pasirodė per Europos

Viršūnių Tarybos susitikimą Kopenhagoje (1993 m. birželio
21—22 d.). Šio susitikimo išvadose sakoma: „Kad būtų stipri
nami ryšiai tarp trijų Baltijos valstybių ir Bendrijos, Taryba
paprašė Komisiją pateikti pasiūlymus dėl esamų prekybos su
tarčių išplėtojimo į laisvosios prekybos sutartis. Bendrijos
tikslas tebėra sudaryti Europos (Asociacijos) sutartis su Bal

tijos valstybėmis tuoj pat, kai tik bus įvykdytos būtinos sąly
gos" [1, p. 105].

1992 m. gegužės lld. Lietuva ir EB pasirašė Prekybos
bei komercinio ir ekonominio bendradarbiavimo sutartį [2],

įsigaliojusią 1993 m. vasario 1 d., ir priėmė deklaraciją dėl
EB ir Lietuvos politinio dialogo. 1994 m. vasario 7 d.
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Europos Viršūnių Taryba patvirtino EK mandatą deryboms

dėl Laisvosios prekybos sutarčių su Baltijos valstybėmis ir iš
esmės pritarė, kad pasirašytos jos būtų išplėtotos į Europos
(Asociacijos) sutartis.
1994m. liepos 18 d. pasirašyta ES ir Lietuvos Laisvo
sios prekybos sutartis, kuri įsigaliojo 1995 m. sausio 1 d. Šios
sutarties tikslas - per pereinamąjį šešerių metų laikotarpį su
kurti simetrišką laisvosios prekybos tarp ES ir Lietuvos sis
temą. 1994 m. gruodžio 16 d. prasidėjo derybos dėl Europos
sutarties sudarymo, kurios baigėsi 1995 m. balandžio mėn.
Apibendrinant galima teigti, kad Šiame etape, tiek ren
giant šalies bankininkystės teisės aktus, tiek ir organizuojant
Lietuvos banko, komercinių bankų veiklą, jau tiesiogiai daly
vavo ES šalių finansų institucijos.
1995^1999 m.
Kito etapo takoskyra laikytina 1995 m. birželio 12 d.,
kai Liuksemburge buvo pasirašyta Europos (Asociacijos) su
tartis (įsigaliojo 1998 m. vasario 1 d.), kuria pripažinta, kad
Lietuvos tikslas yra narystė ES. Ši sutartis pakeitė Prekybos
bei komercinio ir ekonominio bendradarbiavimo sutartį, o
Laisvosios prekybos sutartis tapo Europos sutarties dalimi.
Lietuvai, kaip ir kitoms Baltijos valstybėms, buvo tai
komas jau anksčiau su VRE valstybėmis pasirašytas analo
giškų sutarčių modelis. Mūsų valstybei ši sutartis ne tik pra
vėrė duris į bendrą Europą, bet ir iškėlė daug reikalavimų
įstatymų leidybos, ekonomikos pertvarkymo ir kt. srityse.
Tuometis Prancūzijos užsienio reikalų ministras H. de Charette sutarties pasirašymo proga sakė: „Pasirašius šią sutartį
Baltijos valstybės buvo įtrauktos į grupę valstybių, siekiančių
tapti Europos Sąjungos narėmis, jos tapo lygios su kitomis
asocijuotomis šalimis" [1, p. 9].
1995m. gruodžio 8 d. Lietuvos Respublikos Preziden
tas A. Brazauskas ir Ministras Pirmininkas A. Šleževičius,
dalyvaujant užsienio reikalų ministrui P. Gyliui, pasirašė ofi
cialią Lietuvos paraišką tapti ES nare. Vienbalsiai priimtame
Lietuvos Respublikos Seimo pareiškime „Dėl Lietuvos Res-
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publikos paraiškos tapti Europos Sąjungos nare" buvo sa
koma: „Įsijungti į Europos kultūros, politikos, ekonomikos ir
saugumo struktūras yra istorinis Lietuvos valstybės siekis"

[3].
1995 m. gruodžio 15-16 d. Madrido susitikime jau
buvo konstatuota: ES plėtimasis į VRE „yra politinė būtinybė
ir istorinė galimybė Europai" [4]. Europos Viršūnių Taryba

Madride priėmė sprendimą, kad makroekonominė politika turi
būti nukreipta sukurti stabilią ekonominę ir pinigų aplinką
kaip nuoseklaus ir darnaus integravimosi į ES sąlygą. Vėles
niuose dokumentuose EK pabrėžė, jog labai svarbu, kad pi

nigų politika būtų vykdoma rinkos principais pagrįstomis
priemonėmis ir kad jos impulsai būtų veiksmingai perduoti
ekonomikai.

Minėti sprendimai lėmė Lietuvos valdžios ir valdymo
institucijų ryžtą, taikant atitinkamas rinkos poveikio priemo
nes, pamažu keisti ir šalies pinigų politiką. Todėl tikslai - su

kurti šiuolaikinį šalies centrinį banką ir orientuoti litą į ES va
liutą eurą— tapo prioritetiniais tiek Lietuvos Respublikos Vy
riausybės 1997-2000 m. programoje [5], tiek ir Lietuvos
banko pinigų politikos 1997—1999 m. programoje [6]. Lietu
vos bankų veiklos ir plėtros klausimai taip pat tapo atitinkamų

ES institucijų tyrimo objektu, sustiprėjo ES pagalba moderni
zuojant šalies bankininkystę.
1999-2004 m.

Naujo etapo pradžia laikytina 1999 m. gruodžio 1112 d., kai Helsinkyje Europos Viršūnių Taryba priėmė spren
dimą pakviesti Lietuvą kartu su kitomis 5 valstybėmis kandi
datėmis (Bulgarija, Latvija, Malta, Rumunija, Slovakija) pra
dėti stojimo į ES derybas [7]. 2000 m. vasario 15 d. derybos
pradėtos. Suaktyvino veiklą Vyriausybinė Europos integraci
jos komisija ir kitos Lietuvos šalies derybų institucijos.

ES valstybių vadovai 2000 m. pabaigoje Nicoje [8] ir
2001 m. birželį Geteborge [9] patvirtino, kad derybas su
geriausiai pasirengusiomis valstybėmis kandidatėmis galima
baigti iki 2002 m. pabaigos ir kad 2004 m. vyksiančiuose Eu-

394

ropos Parlamento rinkimuose turėtų dalyvauti naujų ES vals

tybių rinkėjai. 2002 m. spalio 9 d. EK paskelbtoje ataskaitoje
pabrėžiama, kad derybas su Lietuva ir kitomis 9 stojimo krite

rijus atitinkančiomis valstybėmis įmanoma baigti iki 2002 m.
pabaigos, o 2004 m. šios valstybės bus pasirengusios tapti ES
narėmis [10].
Lietuvos bankas aktyviai dalyvavo prasidėjusiose Lie
tuvos derybose dėl narystės ES. Įgyvendindamas šalies
finansų sektoriaus strateginius tikslus, Lietuvos bankas
parengė su jo veiklos funkcijomis susijusiose srityse
pasiūlymus dėl derybų skyrių: „Laisvė teikti paslaugas",
„Laisvas kapitalo judėjimas", „Ekonominė ir pinigų sąjunga".
Pamažu, bet nuosekliai didėjant Lietuvos gyventojų
pritarimui narystei ES šalies valdžios ir valdymo institucijoms
intensyviai dirbant, lietuvių tauta užsibrėžtą tikslą pasiekė.
Europos Viršūnių Tarybos susitikime Kopenhagoje 2002 m.
gruodžio 12-13 d. Lietuva, kaip ir kitos 9 valstybės kandida
tės, baigė beveik trejus metus trukusį intensyvų derybų pro
cesą dėl narystės ES.
Nuo 2004 m. gegužės 1 d. Lietuvai ir dar devynioms

šalims įstojus į ES, naujųjų valstybių narių nacionaliniai
centriniai bankai prisijungė prie ECBS. Lietuva 2004 m.
birželio 27 d., prisijungė prie VKM n. 2006 m. pabaigoje 2007 m. pradžioje įsives eurą ir taps visateise euro zonos
valstybe.

6.2. Reikalavimai valstybėms kandidatėms, siekiančioms
narystės Europos Sąjungoje
Analizuojant veiksnius, lemiančius valstybių kandidačių

pasirengimą stoti į ES, išskirtini Mastrichto sutartyje (1992 m.
vasario 7 d.) nustatyti pagrindiniai konvergencijos (suartėjimo)
kriterijai, kuriuos privalo įvykdyti ES valstybės, norinčios tapti
EPS narėmis (Europos Sąjungos sutarties Konvergencijos kri
terijų protokolo 1, 2, 3,4, 5, 6 str.):

a)griežtas kainų pastovumas. Metinis vartojimo prekių
kainų padidėjimas negali būti didesnis už infliacijos vidurkį
daugiau kaip l,5proc. trijose stabiliausiose ES valstybėse. Be
to, toks kainų pastovumas turi būti ilgalaikis - 12 mėn.;

b)besąlygiška valstybės biudžeto disciplina. Metinis
biudžeto deficitas negali būti didesnis kaip 3 proc. BVP, arba
jis turi sparčiai ir nuosekliai artėti prie šio lygio;
c)visa valstybės skola negali būti didesnė kaip 60 proc.
BVP, arba ji turi būti sparčiai mažinama;
d)stojančios šalies valiuta turi bent dvejus metus iki
vertinimo dalyvauti ir išlikti normaliose Valiutų kursų mecha
nizmo (VKM II)* svyravimo ribose (+/- 15 proc. ar mažiau)

euro atžvilgiu ir per šį laikotarpį negali būti patyrusi didelių
svyravimų ar būti devalvuota;
e)kapitalo rinkos stabilumas. Ilgalaikės palūkanų nor
mos per vienerius metus iki vertinimo negali būti daugiau kaip
2 proc. didesnės už trijų ES valstybių, turinčių mažiausią inf

liacijos lygį, ilgalaikių palūkanų normų vidurkį [11, p. 156].
1993 m. birželio 21-22 d. Kopenhagoje Europos Viršū

nių Taryba priėmė principinį sprendimą dėl VRE valstybių na
rystės ES galimybės, nubrėžė bendradarbiavimo su šiomis
valstybėmis plėtojimo strategiją. Taip pat buvo nurodytos bū
simos narystės ES sąlygos - Kopenhagos kriterijai: valstybėje

* VKM H* - Europos valiutų kuiso mechanizmas {VKM I) buvo
pakeistas VKM H, kai prasidėjo trečioji ekonominės ir pinigų sąjungos
stadija 1999 m. sausio 1 d. VKM n suteikia ES šalims, neįeinančioms į
EPS, galimybę susieti jų valiutas su euru. Dalyvavimas VKM H yra
savanoriškas, tačiau yra laukiama, kad į EPS neįeinančios šalys anksčiau
ar vėliau prisijungs prie VKM n. Centrinis pariteto kursas prieš eurą yra
nustatomas kiekvienai šaliai narei. Pariteto ir leidžiamo svyravimo
ribose ECB ir nacionaliniai centriniai bankai gali palaikyti valiutą
darydami automatines ir neribotas intervencijas. įprastos svyravimo
ribos yra +/- 15 proc. nuo pagrindinio kurso. Specialiais atvejais gali
būti naudojamos siauresnės ribos. Intervencijoms gali būti naudojamas
tik trumpalaikis finansavimas. Intervencija taip pat gali būti sustabdyta,
jei ji kertasi su ECB bei nacionalinių bankų kainų stabilumo tikslu.

kandidatėje turi būti stabilios institucijos, garantuojančios de
mokratiją, įstatymų viršenyb^, žmogaus teises ir pagarbą ma
žumų apsaugai; valstybėje kandidatėje turi veikti funkcionali
rinkos ekonomika, taip pat turi būti akivaizdžiai matoma, kad

ji įstengia atlaikyti konkurencinį spaudimą ir rinkos jėgų vei
kimą ES; valstybė kandidatė turi parodyti, kad geba prisiimti
narystės įsipareigojimus, taip pat tvirtai įsipareigoti siekti po
litinės, ekonominės ir pinigų sąjungos. Kartu Kopenhagoje

nustatyti kriterijai dar nereiškė, kad valstybės kandidatės tu
rėjo atitikti juos stojimo į ES metu ar netgi prieš tai. Minėtų
kriterijų atitikimas nebuvo įstojimo į ES sąlyga.
Reikalavimai stojantiems į ES naujiems nariams buvo

išdėstyti 1995 m. vasarą ES patvirtintoje Baltojoje knygoje
[12], skirtoje 10 valstybių, kurios jau ratifikavo arba pasirašė
Europos (Asociacijos) sutartis (Lenkija, Vengrija, Čekija, Slo
vakija, Bulgarija, Rumunija, Slovėnija ir 3 Baltijos valstybės).
Šio bendro pobūdžio rekomendacijos nebuvo taikomos kokiai
nors konkrečiai valstybei kandidatei. Kiekviena valstybė kan
didatė turėjo išskirti savo prioritetus ir sudaryti planą atsi
žvelgdama į savo ekonominę, socialinę ir politinę padėtį bei
jau atliktą darbą.

1996 m. ES įpareigojo EK parengti nuomonę apie kiek
vieną valstybę kandidatę. EK pradėjus kontroliuoti valstybių
kandidačių pasirengimo narystei ES darbus, visos jos buvo
įpareigotos parengti nacionalines acąuis priėmimo programas
(NAPP) pagal EK nustatytus artimiausius ir vidutinės trukmės
prioritetus. Kartu buvo pasiūlyta vadovautis viena (bendra)
koncepcija ir programas rengti pagal vienodą struktūrą.

Valstybių kandidačių pažangą EK vertino atsižvelg
dama į Kopenhagos ir Madrido Europos Viršūnių Tarybose
nustatytus narystės ES kriterijus. 1997 m. liepos 15 d. pas
kelbtas EK parengtas išsamus ES vidaus reformų pasiūlymų

paketas „Darbotvarkė 2000" (Agenda 2000) [13]. Pirmame šio
leidinio tome skelbiama EK Nuomonė (ES institucijų požiūris
tam tikru klausimu) apie VRE valstybių kandidačių pažangą
rengiantis narystei ES.
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1997m. liepos 15 d. paskelbtoje Nuomonėje apie ES
plėtrą EK padarė išvadą, kad pagal pasirengimo narystei ES

lygį į šią struktūrą gali būti pakviestos tik 5 asocijuotos VRE
valstybės: Čekija, Estija, Lenkija, Slovėnija, Vengrija. Tuo
tarpu Lietuva, nors ir pasiekė gerų rezultatų vykdydama eko
nominę reformą bei derindama teisę, tačiau jų nepakako ir jai
nebuvo rekomenduota pradėti derybų dėl narystės ES. Europos
Viršūnių Tarybos susitikimas, įvykęs 1997 m. gruodžio 1213 d. Liuksemburge, patvirtino, kad derybos bus pradėtos tik
su minėtomis VRE valstybėmis, tačiau kartu priėmė svarbų
sprendimą - pradėti stojimo į ES procesą su visomis 10 vals

tybių kandidačių, iš jų ir su Lietuva.
Apie valstybių kandidačių pažangą rengiantis narystei
ES kiekvienais metais buvo pateikiama EK Reguliariojoje ata

skaitoje, apibendrinančioje laimėjimus ir nurodančioje princi
pus, kuriais vadovaudamasi Lietuva, kaip ir kitos valstybės
kandidatės, galėjo sėkmingai baigti stojimo procesą. Šios atas
kaitos buvo kitas svarbus žingsnis ES plėtros procese.

1998m. lapkričio 4 d. EK priėmė ir pirmą kartą pas
kelbė Reguliariąsias ataskaitas apie kiekvienos valstybės kan
didatės pasirengimo stoti pažangą. Tikslinga atkreipti dėmesį į
tai, kad 1998 m. Reguliariosios ataskaitos Apibendrinančio
dokumento apžvalgoje teigiama, jog svarbus yra laiko trukmės

ir istorijos klausimas. Šiuo požiūriu istorija reiškia negrįžtamą,
nenutrūkstamą, patikimą reformos ir politikos įgyvendinimą
gana ilgu laikotarpiu. Todėl dokumente teigiama, kad dėl
trumpo istorijos laikotarpio „daugelyje sričių ekonominės po
litikos ir reformų (Latvijoje ir Lietuvoje) įgyvendinimas nėra
pakankamai ilgas, kad Komisija galėtų šiandien daryti išvadą^
jog šių šalių ekonomika galėtu būti laikoma veikiančia rinkos
ekonomikos sąlygomis" [14, p. 48].

1998 m. kovo 30 d. Briuselyje įvyko valstybių narių ir
valstybių kandidačių užsienio reikalų ministrų susitikimas.
Buvo oficialiai pradėtas visų 10 narystės ES siekiančių valsty
bių ir Kipro stojimo procesas. Taryba priėmė individualias
Stojimo partnerystės sutartis (pagrindinė strategijos iki įsto-

jimo priemonė, kurioje pateikiami acąuis priėmimo kriterijai ir

apibrėžiama ES pagalba išdėstytiems prioritetams įgyvendinti)
kiekvienai iš 10 VRE valstybių kandidačių. Be Stojimo partne
rystės sutarčių, kiekviena valstybė kandidatė parengė NAPP,
kurioje buvo pateikiamas tvarkaraštis sutartyje išdėstytiems
prioritetams ir tikslams pasiekti.
Kitas žingsnis buvo acąuis communautaire*, dar dažnai
vadinama acguis peržiūra, formaliai pradėta 1998 m. balan
džio 3 d. su visomis narystės ES siekiančiomis VRE valsty

bėms (ir Kipru). Peržiūra skyrėsi dviejų valstybių kandidačių
grupių atžvilgiu. Daugiašalės peržiūros sesijos dėl kiekvieno
derybų skyriaus su pirmosios grupės valstybėmis kandidatėmis
buvo gana trumpos, po jų iškart vyko dvišalės sesijos. Antro

sios grupės valstybėms kandidatėms (Bulgarijai, Latvijai,
Lietuvai, Rumunijai ir Slovakijai) buvo taikomos labiau viską
apimančios daugiašalės peržiūros, kurios turėjo būti baigtos

visiems derybų skyriams prieš pradedant bet kokią dvišalę
acąuis peržiūrą.
Pagrindinis acąuis įgyvendinimo ir Stojimo partnerystės
prioritetų vykdymo priežiūros dokumentas - Europos (Asocia
cijos) sutartys su VRE valstybėms kandidatėmis. Sutarčių
vykdymas techniniu (ekspertų) lygmeniu buvo aptariamas
Asociacijos pakomitečių (Asociacijos taryba, Asociacijos ko
mitetas ir pakomitečiai - ES ir asocijuotos valstybės bendros
institucijos, kurios įsteigiamos, įsigaliojus Asociacijos sutar
čiai, ir yra atsakingos už jos vykdymą) susitikimuose. Asocia
cijos komitetas (aukštesniųjų pareigūnų lygmeniu) svarstė pa
grindines problemas ir siūlė sprendimus, o Asociacijos taryba
(asocijuotai valstybei dažniausiai atstovauja užsienio reikalų
ministras) priimdavo sprendimus ir įvertindavo valstybės kan
didatės pažangą integruojantis į ES. Asociacijos sutartimis

buvo siekiama plėtoti politinį dialogą, padėti pagrindus Ben
drijos teikiamai techninei ir finansinei pagalbai, skatinti ES
Acąuis communautaire („Bendrijos įgytis")- Europos Bendrijų
teisės ir jos taikymo praktikos visuma, apimanti visa tai, kas buvo pasiekta
įgyvendinant Bendrijų steigimo sutartis.
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valstybių narių ir valstybių, siekiančių narystės ES, prekybą ir
ekonominį bendradarbiavimą [15, p. 53].

63. Lietuvos banko veikla integruojantis

į Europos Sąjungos finansų sistemą
Atlikti tyrimai rodo, kad aptariamu laikotarpiu, kai
Lietuvos finansų sektoriaus veikla buvo pradėta koordinuoti
ES mastu, visos valstybės narės jau turėjo gerai išplėtotus fi
nansų sektorius. Todėl ES valstybių finansų sektorių suderi
nimas buvo daugiau minimalių bendrų standartų, būtinų vi
daus rinkai, nustatymas, o ne mėginimas šiuos sektorius plė
toti. Tuo tarpu VRE valstybių, taip pat ir Lietuvos, pagrindinis
tikslas buvo skatinti kuo spartesnę patikimos finansų rinkos
plėtrą.
Lietuvos bankas aktyviai dalyvavo įgyvendindamas fi
nansų sektoriaus plėtros strateginius tikslus ir spręsdamas už
davinius, susijusius su saugiu ir veiksmingu šio sektoriaus
funkcionavimu, užtikrinančiu laisvą kapitalo judėjimą bei sta
bilios pinigų sistemos veikimą. Minėtiems klausimams spręsti
1995 m. sausio 19 d. Lietuvos banke buvo sukurta tarpdepartamentinė grupė, kuri parengė harmonizavimo darbų pro
gramą, vėliau tapusią nacionalinės harmonizavimo darbų pro
gramos dalimi.
Lietuvos-Europos (Asociacijos) sutartyje, pasirašytoje
1995 m. birželio 12 d., skirtoje finansų sektoriaus plėtrai, buvo
užfiksuoti tokie įsipareigojimai: „Bankininkystės, draudimo ir
kitose finansų sektoriaus srityse spartinti normatyvinės bazės
kūrimą, stiprinti apskaitos ir audito sistemų efektyvumą,
restruktūrizuoti bankininkystės ir finansų paslaugas, harmo
nizuoti su Europos standartais. Derinti pinigų politiką su Eu
ropos pinigų sistema" [16].
Integracijos į ES reikalai tapo viena iš svarbiausių Lietu
vos banko veiklos sričių nagrinėjamu laikotarpiu. Lietuvos

banko valdyba 1997 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 126 pritarė
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Integravimosi į bendrą ES rinką tikslams ir strategijos gairėms
(makroekonomika, finansinės paslaugos, laisvas kapitalo ju
dėjimas). Nutarimas parengtas atsižvelgus į Lietuvos banko
departamentų pastabas ir pasiūlymus. Jame išdėstyta: bendros
nuostatos, laisvas kapitalo judėjimas ir pinigų politika, mokė
jimų sistemos, finansų sektoriaus sukūrimas, pinigų ir finansų
sektorius, EPS nuostatų įgyvendinimas ir integravimosi politi
kos įgyvendinimas Lietuvos banke.
Numatytos šios pagrindinės Lietuvos banko integravi

mosi į ES rinką gairės:
1. Įvertinti EPS reformos poveikį Lietuvos pinigų ir fi
nansų sektoriui. 2. Įvertinti finansų sektoriaus adaptavimosi

bendroje ES rinkoje galimybes bei padarinius bankų ir finansų
sektoriui. 3. Siūlyti užmegzti Lietuvai ir ES „makroekonominį
dialogą". 4. Įgyvendinti EPS trečiojo etapo pinigų ir bankų
statistikos reikalavimus. 5. Sukurti realaus laiko mokėjimų ir
atsiskaitymų sistemą (įtraukiant ir vertybinių popierių atsi
skaitymų pertvarkymą pagal TARGET reikalavimus).
6. Aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant finansų sekto
riaus plėtros strategiją bei rengiant bendros finansų rinkos
funkcionavimą reglamentuojantį įstatymą. 7. Parengti Balto
sios knygos reikalavimų įgyvendinimo grafiką [17, p. 15-16].
Kaip nurodo šį klausimą tyrinėjęs doc. S. Kropas, pasi
rengimas integracijai į ES Lietuvos banke nagrinėjamo laiko
tarpio pradžioje apėmė keletą aspektų: personalo rengimą,

institucinį plėtojimąsi, teisinį harmonizavimą ir politikos orie
ntavimą [18, p. 76]. 1996 m. Lietuvos banko struktūrinių pa
dalinių dalyvavimas integraciniame procese ir naudojimasis
(dabartinis ir planuojamas) techninės pagalbos šaltiniais paro
dytas 20 lentelėje.

401

20 lentelė
Lietuvos bankui 1996 m. suteikta techninė pagalba
Europos integravimosi klausimais (ir dalyvavimas teisės

harmonizavimo grupėje)
Struktūrinių
padalinių pa
vadinimas
Juridinis skyrius
Banko politikos de
partamentas
Rinkos operacijų
departamentas
Tarptautinių ryšių
departamentas
Informacijos ir sta
tistikos
departa
mentas
Kredito
įstaigų
priežiūros departa
mentas
Apskaitos ir infor
macinių technolo
gijų departamentas
Kasos departamen
tas
Atsiskaitymų cent
ras

Teisės
harmoni
zavimas

Naudojimasis technine pagalba
PHARE

+

+

+

+

ES

TPIKB*

Dvišalė

TVF

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+
+

TPDCB*- Techninės pagalbos informacijos keitimosi biuras.
Lietuvos ekonomikos konkurencingumas buvo viena iš
svarbiausių sričių. Visiems buvo gerai suprantama, kad netu
rėdama galimybių konkuruoti Europos ekonominėje erdvėje,

šalis galėjo atsidurti šio proceso pabaigoje. Todėl buvo labai
aktualu padidinti įvairių ekonomikos sektorių, taip pat ir
bankų, konkurencingumą ES rinkoje.
Minėtame 1997 m. liepos 15 d. EK dokumente „Dar
botvarkė 2000", analizuojant Lietuvos ekonominę padėtį ir

perspektyvas, šalies bankininkyst^, teigiama, kad bankų sekto
rius išlieka pažeidžiamas, dar reikia nemažai padaryti, kad fi
nansų sistema visiškai atsigautų po įvykusių bankų bankrotų.
Dokumente išreikšta abejonė, ar naujuosius reikalavimus pa
vyks veiksmingai pradėti taikyti.

Išsakyta ir kai kurių kritinių pastabų dėl bankininkystės
sektoriaus. Nors kai kurios kritinės pastabos nebuvo pagrįstos,
neatitiko tikrovės: pvz., teiginys, kad Lietuvoje draudžiama
steigtis užsienio antriniams bankams. Kitos pastabos pateiktos,
neatsižvelgiant į Nuomonės rengimo metu Lietuvoje pasiektą
pažangą (indėlių draudimo, pinigų plovimo, konsoliduotos

priežiūros direktyvų įgyvendinimą ir kt.).
Svarbiausios EK kritinės pastabos šalies bankininkystės
atžvilgiu buvo Šios: silpnas bankų sektorius; ribota įsipareigo
jimų transformavimo sistema; per mažas daugelio bankų ka
pitalas; sukauptas didelis blogų paskolų kiekis. Tačiau pasta
bos dėl silpno bankų sektoriaus ir žemo kapitalizacijos lygio
buvo pateiktos neatsižvelgiant į ES normatyvų vykdymą, tu
rintį tendenciją gerėti, o greičiau vertinant šalies bankų gali
mybes konkuruoti ES rinkoje [19, p. 49-56]. EK nurodė Lie
tuvos bankų sistemos silpnąsias vietas ir išsakė savo abejones
dėl bankų gebėjimo konkuruoti Lietuvai tapus ES nare, nes
Lietuvos bankai, palyginti su ES valstybių bankais, buvo labai
maži.
Vyriausybinė Europos integracijos komisija 1999 m.
gegužės mėn. patvirtino naują Lietuvos pasirengimo narystei
ES programą, parengtą pagal Stojimo partnerystėje nustatytus
artimiausius ir vidutinio laikotarpio prioritetus. Programa tapo
pagrindiniu integracijos į ES planavimo dokumentu. Lietuvos
bankas pagal savo kompetenciją įgyvendino visas programos
priemones. Kiekvieną ketvirtį jis teikė informaciją Europos
komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ketvirtiniam
pranešimui apie pasiektą pažangą rengiantis narystei ES. Šiose
ataskaitose Lietuvos bankas informavo apie pažangą derinant

ES teisę, stiprinant administracinį pajėgumą EPS, įgyvendi
nant derybinių pozicijų „Laisvas kapitalo judėjimas" ir
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„Laisvė teikti paslaugas" reikalavimus.
Prioritetinės Lietuvos banko veiklos kryptys 1999 m.,
rengiantis narystei ES, buvo šios: pinigų politikos priemonių

plėtojimas; kredito įstaigų steigimą, veiklą ir jų priežiūrą reg
lamentuojančių teisės aktų tobulinimas; pinigų ir bankų statis
tikos tobulinimas; mokėjimų balanso statistikos tobulinimas;
tarpbankinės lėšų pervedimo sistemos modernizavimas.

1999m. baigėsi numatytas 1998 m. pagal įsigaliojusią
Europos (Asociacijos) sutartį pereinamasis laikotarpis dėl li
kusių kapitalo judėjimo apribojimų pašalinimo. Vykusiuose
Asociacijos tarybos, komiteto ir atskirų pakomitečių susitiki
muose daugiausia dėmesio buvo skiriama pereinamojo laiko
tarpio įsipareigojimams. Lietuvos bankas vykdė Europos
(Asociacijos) sutarties straipsnius, tiesiogiai susijusius su jo
veiklos funkcijomis, ir dalyvavo kai kurių asociacijos pako
mitečių susitikimuose. Vidaus rinkos pakomitečio susitikime
(2000 m. birželio mėn.) apsvarstyti klausimai dėl finansinių
paslaugų ir mokėjimų sistemų, o Ekonomikos ir pinigų klau
simų, kapitalo judėjimo ir statistikos pakomitečio susitikime

(rugsėjo mėn.) aptarta Lietuvos Respublikos pinigų politika,
mokėjimų balansas, esami kapitalo judėjimo apribojimai, taip
pat su bankų sistema susiję klausimai.

2000m. prasidėjusios Lietuvos derybos dėl narystės ES
paspartino su tuo susijusius darbus. Lietuvos bankas kryptin
gai dalyvavo Lietuvos pasirengimo narystei ES darbuose ir

Lietuvos Respublikos Vyriausybės priemonėse. Po oficialaus
Lietuvos pakvietimo deryboms dėl narystės ES Lietuvos ban
kas parengė pasiūlymus dėl derybų pozicijos su Lietuvos
banko veiklos funkcijomis susijusiose srityse („Ekonominė ir
pinigų sąjunga", „Laisvas kapitalo judėjimas", „Laisvė teikti
paslaugas"). 2000 m. vyko pakartotinė ES teisės peržiūra, ku
rios metu Lietuvos bankas informavo EK apie nacionalinės

teisės derinimo pažangą pagal skyrius: „Ekonominė ir pinigų
sąjunga", „Laisvas kapitalo judėjimas", „Laisvė teikti paslau
gas".

Kaip pabrėžė Lietuvos banko valdybos pirmininkas

R. Šarkinas, nuo 2000 m. Lietuvos bankas „Kartu su šalies
Vyriausybe ir kitomis institucijomis ir toliau tęs savo darbus
integracijos linkine, siekdamas deramai prisidėti prie vieno iš
svarbiausių Lietuvos tikslų— narystės Europos Sąjungoje bei
Ekonominėje ir pinigų sąjungoje" [20, p. 8].

6.4. Šalies komercinių bankų pasirengimas integracijai
į Europos Sąjungą
1996-2004 m. vykę pasikeitimai šalies bankininkystėje
buvo pagrindiniai veiksniai, nulėmę gerėjančią komercinių
bankų paskolų portfelio kokybę, stabilesnius jų veiklos finan
sinius rezultatus, didėjantį visuomenės pasitikėjimą bankų
sistema. Tai tapo pagrindu tolesnei komercinių bankų plėtrai,

jų pasirengimui dirbti EPS.
ES bankininkystės įstatymai buvo taikomi visoms kre
dito įstaigoms, priimančioms indėlius ar kitas grąžintinas lėšas
iš visuomenės ir teikiančioms paskolas savo vardu. Šis pagrin

dinis principas dar 1977 m. patvirtintas Pirmojoje bankinin
kystės direktyvoje [21, p. 40-54]. ES bankininkystės įstaty
mais pirmiausia buvo siekiama apsaugoti indėlininkų interesus
ir ES bankų sistemos vientisumą. Kitais žodžiais tariant, ES
mastu buvo siekiama to paties, ko dešimtmečiais siekė nacio
nalinės bankų priežiūros tarnybos.
Literatūros ir šaltinių analizė parodė, kad nagrinėjamu
laikotarpiu kredito ir kitų finansų įstaigų krizių Vakarų Euro
pos išplėtotos rinkos ekonomikos šalyse nebuvo daug. Bankų
bankrotai Skandinavijos valstybėse kilo dėl makroekonominių
priežasčių ir dėl to, kad atitinkamos įstaigos nebuvo kontro

liuojamos pagal ES taisykles, o Anglijos „BARINGS" banko
atvejis taip pat buvo išskirtinis. Taigi galima pagrįstai teigti,
kad Vakarų Europos komercinės bankininkystės modelis ne
buvo blogas.

Kaip jau minėta, ES direktyvos dėl finansų įstaigų, pir
miausia komercinių bankų, nebuvo specialiai pritaikytos fi-
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nansų sektoriui kurti. VRE valstybės, tarp jų ir Baltijos šalys,

pirmiausia turėjo įgyvendinti šias pagrindines direktyvas:
1.Pirmoji bankininkystės direktyva dėl kredito įstaigų
steigimo, paslaugų teikimo laisvės ir priežiūros tarnybos įkū
rimo.
2.Direktyva dėl nuosavo kapitalo, apibrėžiant, kurie

kapitalo elementai gali būti laikomi įstatiniu kapitalu.
3.Mokumo direktyva, kurios pagrindinis tikslas buvo

derinti banko veiklos riziką ribojančią priežiūrą, sustiprinti ES
kredito įstaigų mokumo standartus ir apsaugoti tiek indėli
ninkų, tiek investuotojų interesus bei išlaikyti bankų veiklos
stabilumą.
4.Indėlių draudimo direktyva, iki numatytos maksima
lios ribos garantuojanti indėlininkams jų santaupas esant kre
dito įstaigos nemokumui [22, p. 40],
Bankų sektoriaus liberalizavimas sutartyse su atskiromis
VRE valstybėmis buvo numatytas skirtingai. Čekijai, Lenkijai

ir Vengrijai Europos (Asociacijos) sutartys leido taikyti apri
bojimus užsienio bankų veiklai 10 metų (nuo Europos sutarties
įsigaliojimo) pereinamuoju laikotarpiu. Sutartyse buvo numa
tyta, kad po 5 metų (kai pereinamasis laikotarpis 10 metų) likę
apribojimai bus pamažu panaikinti. Estijai, Latvijai ir Lietuvai
Europos sutartyse nebuvo numatyta galimybė pereinamuoju

laikotarpiu taikyti apribojimus užsienio bankų veiklai [23,
p. 47].
ES bankų sektoriaus liberalizavimas buvo pagrįstas 3

pagrindiniais elementais: pagrindimų bankų veiklos taisyklių
harmonizavimu, abipusio pripažinimo principu ir kilmės vals

tybės kontrole [24]. Siekdamos liberalizuoti finansų sektorių ir
sukurti universalų bankų modelį, ES valstybės priėmė teisės
aktus, teikiančius galimybių bendrąją licenciją gavusioms kre

dito įstaigoms vykdyti savo veiklą visoje ES. Finansinių pas
laugų sektoriaus liberalizavimas apėmė bankų steigimosi ir jų
veiklos liberalizavimą. Šie procesai didino konkurenciją ir
tarptautiniu, ir nacionaliniu mastu bei spartino universalaus
bankų modelio sukūrimą ES [25, p. 175].
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Lietuvos banko priimti nauji bei patikslinti ir suderinti
su ES reikalavimais teisės aktai darė didel^ įtaką užtikrinant
komercinių bankų sistemos stabilumą. Lietuvos komerciniai
bankai sustiprino vidaus kontrolės tarnybas, suteikė daugiau
teisių vidaus auditui, sugriežtino paskolų teikimo reikalavi
mus, taip pat aktyviai ėmėsi priemonių kapitalui didinti.
Bankų veikloje vis labiau tapo pastebimas konservatyvumas ir
atsargumas. Vis dėlto nagrinėjamo laikotarpio pabaigoje pagal
sukauptą pagrindinį kapitalą Lietuvos komerciniai bankai, pa

lyginti su ES valstybių bankais, buvo maži (nors dalis iš jų
įvykdė ES minimalų pagrindinio kapitalo reikalavimą), o jų
operacinės išlaidos santykinai buvo didesnės. Visa tai turėjo
įtakos Lietuvos komercinių bankų konkurencingumui tarptau
tiniu mastu.
Lietuva, siekdama tapti ES nare, be kita ko, turėjo įgy

vendinti Steigimosi laisvės principą bankų sektoriuje. Šio
principo įgyvendinimas buvo glaudžiai susijęs su derybų sky
riaus „Laisvė teikti paslaugas", poskyrio „Bankai" direktyvų ir
derybų skyriaus „Laisvas kapitalo judėjimas" teisės nuostatų
įgyvendinimu. Kadangi daugumą direktyvų ir teisės nuostatų
Lietuvos komerciniai bankai jau buvo anksčiau įgyvendinę,

todėl veiklos išimčių ar pereinamųjų laikotarpių (išskyrus
pereinamąjį laikotarpį iki 2008 m. sausio 1 d. dėl indėlių drau
dimo sistemos) nebuvo prašyta. Steigimosi laisvės principą vi

siškai įgyvendinti buvo numatyta iki 2003 m. pabaigos [23,
p. 49].
Taikant atitinkamas ES direktyvas taip pat buvo stipri
nama Lietuvos komercinių bankų priežiūra. Komercinių bankų
įstatymas buvo tobulinamas ir keičiamas keletą kartų siekiant
jį kuo labiau priartinti prie ES standartų. Lietuvos Respublikos
Seimas priėmė pataisas, kurios patobulino bankroto procedū
ras ir pagreitino įmonių likvidavimo procesą.
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6.5. Europos Sąjungos pagalba plėtojant
šalies bankininkystę
Lietuvai būtų buvę sunku sukurti rinkos ekonomiką
naudojantis vien nuosavais ribotais ištekliais. ES, teikdama pa
ramą Lietuvai, kaip ir kitoms VRE valstybėms, siekė užtikrinti
sėkmingesnį socialinių ir ekonominių reformų vykdymą.

EB finansinę paramą VRE valstybėms teikė nuo pat
ekonominių ir politinių reformų pradžios. Nagrinėjamu laiko

tarpiu iš pradžių ES bei dvišalė pagalba nebuvo konkrečiai
apibrėžiama kiekvienai valstybei, o planuojama valstybių gru
pei (Baltijos valstybės šiuo aspektu buvo priskiriamos Vidurio
Europos valstybių grupei). Kadangi pagalbos teikimo mecha
nizmas buvo gana lankstus, vienos valstybės, priklausomai
nuo jų iniciatyvos ir aktyvumo, galėjo gauti daugiau pagalbos,
kitos — mažiau. Taigi aktyviai ir veiksmingai naudotis technine
pagalba buvo ne tik galimybė, bet ir pareiga.
Pagrindinė ES finansinės paramos programa - PHARE.
Tai — EK koordinuojama ES finansinės paramos programa,
skirta skatinti VRE valstybių ekonominę plėtrą Europoje. Jos
tikslas — padėti VRE valstybėms kandidatėms pasirengti na
rystei ES, t. y. priartėti prie ES valstybių ekonominės plėtros

lygio ir ateityje įsijungti į ES. PHARE lėšos (metų biudžetas 1,5 mlrd. eurų) skirtos institucijų kūrimui ir investicijoms į
infrastruktūrą, reikalingą ^gyvendinti Bendrijos acąuis ir stip
rinti ekonominę bei socialinę sanglaudą. Nuo 2000 m. lėšos,
numatytos pasirengti narystei ES, buvo padvigubintos ir su
darė daugiau kaip 3 mlrd. eurų per metus. Be PHARE, Lietuva
taip pat gavo paramą iš SAPARD* ir ISPA" programų. Be to,

SAPARD (angį. Special Action for a Pre-Accession for
Agriculture and Rural Development) — speciali pasirengimo narystei ES
programa, skirta valstybių kandidačių žemės ūkiui ir kaimo plėtrai,
turinti padėti pamažu priderinti nacionalinę politiką prie ES kaimo
plėtros politikos.
" ISPA (angį. Instrument for Structural Policies for Preaccession)^ pasirengimo narystei ES struktūrinės politikos priemonė,
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buvo gaunama pagalba iš pavienių valstybių: Danijos, Švedi
jos, Suomijos, Vokietijos.
Lietuvoje pradėjus taikyti PHARE programą, buvo
įkurtas Paramos koordinavimo centras, vėliau reorganizuotas į
Europos integracijos paramos centrą. Pagal PHARE programą,
1991 m. Lietuvai skirta 6 mln. ekiu, 1992 m. - 20 mln. ekiu,
1993 m.- 25 mln. ekiu, 1994 m.- 34 mln. ekiu, 1995 m. 38 mln. ekiu [26, p. 47]. E viso 1992-1999 m. Lietuvai buvo
skirta 328 mln. ekiu, Latvijai - 248 mln., Estijai - 190 mln.
ekiu [27, p. 240].
Lietuvos bankas buvo atsakingas už PHARE bankinin
kystės programos įgyvendinimą. Lietuvos bankų sektoriui pa
gal šią programą pagalba pradėta teikti nuo 1992 m. Tais me
tais skirta 1,6 mln. ekiu. Šios lėšos panaudotos 3 valstybinių
bankų auditui, komercinių bankų institucinei plėtrai ir Lietu
vos banko techninei pagalbai. Suteikta pagalba buvo nedidelė
ir neskirta svarbiausioms bankų problemoms spręsti.
Platesnio masto pagalba finansų sektoriui stiprinti pra
dėta teikti nuo 1995 m., pasirašius Europos (Asociacijos) su
tartį. 1995-1997 m. tam tikslui skirta 9,2 mln. ekiu. Kadangi
darbas su centriniais bankais buvo viena iš svarbiausių
PHARE programos institucinio VRE valstybių finansų sekto
riaus stiprinimo sričių, tikslinga plačiau aptarti Lietuvos ban
kui suteiktą paramą.
Atlikti tyrimai rodo, kad nuo 1995 m. Lietuvos bankų
sektorius gaudavo didesnę pagalbos, skirtos šalies finansų
sektoriui, dalį. Tai - pagalba bankų sektoriui diegiant naujas
finansines paslaugas, naujai mokėjimų ir atsiskaitymų sistemai
kurti, teisės aktams kurti ir tobulinti. Taip pat toliau buvo tę
siama pagalba Lietuvos banko kredito įstaigų priežiūros de
partamentui specialiesiems auditams atlikti, pasitelkiant pa
saulyje pripažintas audito bendroves. Iš viso Lietuvos bankui
skirta

2,25 mln.

ekiu.

Tais

metais

didžiausia

pagalba

skirta valstybių kandidačių transporto ir aplinkos apsaugos infrastniktūrai
plėtoti.
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(4,26 mln. ekiu) buvo skirta komerciniams bankams: bankų

dvynių projektai 4 bankams - AB Vilniaus bankui, AB LTB,
AB LVKB, AB LŽŪB (2,34 mln. ekiu); pagalba pertvarkant
blogas AB LŽŪB paskolas, AB LŽŪB parengimas privatiza
cijai (864 tūkst. ekiu); pagalba mažiesiems komerciniams ban
kams (79 tūkst. ekiu); AB Turto banko institucinės plėtros
programai (350 tūkst. ekiu); mokymo programai Lietuvos
bankininkystės, draudimo ir finansų institute (600 tūkst. ekiu)

ir kitoms įvairios pagalbos programoms. Didžioji dalis šių lėšų
buvo panaudota sėkmingai [28, p. 48].
1997 m. liepos mėn. buvo pradėtas įgyvendinti EK
PHARE finansuojamas projektas, skirtas techninei pagalbai
pagrindinių Lietuvos komercinių įstatymų modernizavimo
srityje. Jų modernizavimas- esminė narystės ES sąlyga.
Darbo programoje jau iki 1997 m. pabaigos buvo numatyta

peržiūrėti: Kapitalo investicijų įstatymo projektą; Bankroto
įstatymą; Civilinio kodekso projekto komercinius skyrius;
Akcinių bendrovių įstatymą ir su juo susijusius įstatymus;
Juridinių asmenų ir užsienio kompanijų registravimo įstatymo

projektą; Mažų ir vidutinių įmonių įstatymo projektą.
1997m. Lietuvos banke įgyvendintas Danijos Karalys
tės finansuojamas šios šalies Bankų priežiūros įstaigos specia
listų parengtas projektas. Projekto tikslas- padėti Lietuvos
banko specialistams rengiant teisės aktus, įgyvendinant ES di
rektyvas. Taip pat buvo glaudžiai bendradarbiaujama su EK,

ES Techninės pagalbos ir keitimosi informacija biuru
(TAIEX)", ES šalių vyriausybėmis organizuojant Lietuvos

banko darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir konsultacijas pasi
rengimo narystei ES klausimais [29, p. 83].

1998m. Lietuvos banke dirbo PHARE pagalbos bankų
sektoriui programos vadybininkas. Buvo suteikta techninė pa-

TAIEX (angį. Technical Assistance Information Exchange
Office) - techninės pagalbos ir keitimosi informacija biuras, EK
padalinys, skirtas tam, kad padėtų asocijuotosioms VRE valstybėms
pasirengti integracijai į ES.
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galba rengiant konkursą parinkti Lietuvos banko Institucinės
plėtros programos rangovą, sprendžiant problemas, susijusias
su naujų programų sudarymu, taip pat konsultuojant PHARE
programų valdymo klausimais. 1998 m. Lietuvos banke dirbo
du patarėjai, finansuojami pagal TVF, JAV Tarptautinės
plėtros agentūros ir JAV Iždo departamento programas. Jie

konsultavo įvairiais pinigų politikos, kredito įstaigų priežiūros,
užsienio atsargų valdymo klausimais, padėjo kurti atvirosios

rinkos operacijų koncepciją ir praktiškai ją Įgyvendinti Lietu
voje [30, p. 121].

1999 m. Lietuvos bankas atliko PHARE programos
koordinatoriaus funkcijas, įgyvendinant Techninės pagalbos
finansų sektoriui programą. Pagrindinis šios programos tiks
las - parengti Lietuvos finansų sektorių konkurencijai ES rin
koje. Pagal šią programą komerciniams bankams, Lietuvos
bankininkystės, draudimo ir finansų institutui bei Lietuvos
bankui suteikta įvairios techninės pagalbos [31, p. 72].
Svarbiausi techninės pagalbos donorai buvo PHARE
programa, TAIEX ir ES valstybių centriniai bankai, taip pat
JAV Tarptautinė plėtros agentūra ir TVF. Danijos, Anglijos,
Prancūzijos, Vokietijos centriniai bankai suteikė paramą orga
nizuodami seminarus bei ekspertų konsultacijas prioritetinių
Lietuvos banko veiklos krypčių, Lietuvai integruojantis į ES,
klausimais. Rengiantis vykdyti valstybės ES narės centrinio
banko užduotis, 1999 m. sėkmingai įgyvendinta Lietuvos
banko Institucinės plėtros programa, finansuojama PHARE
programos lėšomis.
Techninė pagalba taip pat skirta pinigų politiką, kredito
įstaigų priežiūrą, vidaus auditą, strateginį planavimą, apskaitą,
atsiskaitymus vykdančių Lietuvos banko struktūrinių padalinių
pajėgumui stiprinti. PHARE techninės pagalbos projektai buvo
pagrįsti ECB reikalavimais, ES direktyvomis ir kitais tarptau
tiniais standartais. 2000 m. Lietuvos banke baigti įgyvendinti
PHARE programos lėšomis finansuojami techninės pagalbos

bankininkystei projektai (Tarpbankinės lėšų pervedimo siste
mos, Mokėjimų balanso statistikos tobulinimo, Rinkos rizikos

vertinimo modelio taikymo programos ir kt.). Projektams įgy
vendinti skirta 2,25 mln. eurų [32, p. 72-73].
Vertinant teikiamą pagalbą, konstatuotina, kad ji ne vi
suomet buvo veiksmingai panaudojama. Kaip teigė šį klau
simą tyrinėjęs dr. S. Kropas, pagalbą naudojantys ir atsakingi
už gautus rezultatus Lietuvos banko departamentų vadovai tu
rėjo tiksliau ir reikliau sudaryti užduotis, pasirinkti ekspertus,
konsultantus ar kitas pagalbos formas, vertinti pasiūlymus ir

darbo rezultatus [18].

6.6. Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą
2000-2004 m. rezultatai
Nuo 2000 m. pradžios Lietuvoje intensyviai pradėjo

veikti Vyriausybinė Europos integracijos komisija. Reikėjo
skubėti pasivyti VRE valstybes, kurios derybas dėl narystės
ES pradėjo dvejais metais anksčiau.
2000 m. vasario 10 d. į Vilnių atvykęs EK pirmininkas
R. Prodis pasakė kalbą Lietuvos Respublikos Seimo neeilinėje
sesijoje. Kalbėdamas Seimo nariams, jis pabrėžė: „Atsižvelg
dama į jūsų pastangas ir nuopelnus, Helsinkio Europos Viršū
nių Taryba nusprendė pakviesti jūsų šalį pradėti derybas dėl
narystės" [33, p. 147]. Kartu atvyko ir EK narys
G. Verheugenas, atsakingas už ES plėtrą.
2000 m. vasario 15 d. Briuselyje įvyko pirmasis oficia

lus 6 vadinamųjų Helsinkio grupės kandidačių (Bulgarijos,
Latvijos, Lietuvos, Maltos, Rumunijos ir Slovakijos) derybų
dėl stojimo į ES susitikimas. Čia surengtame ES ir Lietuvos
Stojimo konferencijos ministrų lygio susitikime Lietuva

oficialiai pradėjo derybas dėl narystės ES. Portugalijos
užsienio reikalų ministras J. Gama, pirmininkaujantis ES,

išdėstė pagrindinius politinius derybų principus.
2000 m. birželio 14 d. įvykęs derybų dėl Lietuvos na
rystės ES susitikimas paspartino su tuo susijusius darbus. Lie
tuva pradėjo derybas dėi aštuonių acąuis communautaire sky-
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rių: Mažos ir vidutinės įmonės, Mokslas ir mokslo tyrimai,
Švietimas ir mokymas, Išorės santykiai, Bendra užsienio ir
saugumo politika, Konkurencija, Statistika, Kultūra ir audiovi
zualinė politika.
Lietuvos bankas kryptingai dalyvavo Lietuvos pasiren
gimo narystei ES darbuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausy
bės priemonėse. Parengtos derybų pozicijos ir pradėtos dery
bos dėl su Lietuvos banko veiklos funkcijomis tiesiogiai susi
jusių skyrių- „Ekonominė ir pinigų sąjunga", „Laisvas kapi
talo judėjimas" bei „Laisvė teikti paslaugas".

2000m. gruodžio 14-15 d. Vienoje įvyko centrinių
bankų vadovų susitikimas, kuriame dalyvavo Lietuvos banko
valdybos pirmininkas R. Šarkinas, pavaduotojas A. Kregždė.
Diskusijų metu buvo išsakyta mintis, kad 2001 m. valstybės
kandidatės ir toliau turi mažinti infliaciją, kad vienu metu turi
būti siekiama ir nominalios, ir realios konvergencijos. Šios
pastangos turi padėti sumažinti ekonominius skirtumus tarp
narystės ES siekiančių valstybių ir euro zonos valstybių. Na

rystės ES siekiančios valstybės turi ir toliau siekti kainų stabi
lumo, kaip pagrindinio pinigų politikos tikslo [34, p. 87].
2001m. sausio 18 d. priimtas visų Lietuvos Respublikos

Seimo politinių frakcijų pareiškimas dėl Lietuvos integracijos į
ES, kuriame pareikštas ryžtas „bendromis pastangomis siekti,
kad Lietuva taptų Europos Sąjungos nare kartu su pirmąja
naujų narių banga". Sausio 23 d. Seimas taip pat priėmė nuta
rimą, kuriuo įsipareigojo per pirmąjį 2001 m. pusmetį prioritetiškai priimti integracijai į ES reikalingus teisės aktus, pat
virtinančius neabejotiną pasirengimo narystei ES pažangą. Šie

pareiškimai ES valstybėse buvo palankiai įvertinti, ir tai leido
paspartinti derybas.
Buvo stengiamasi stiprinti Lietuvos derybų dėl narystės

ES delegaciją, jos vaidmenį koordinuojant derybų procesą ir
užtikrinant veiksmingus pagrindinių Lietuvos integracijos į ES
procese dalyvaujančių institucijų ryšius. Lietuvos Respublikos

Vyriausybės sprendimu buvo iš dalies pakeista minėtos dele
gacijos organizacinė struktūra. 2001 m. sausio 5 d. Vyriausy-

413

bės teikimu Lietuvos Respublikos Prezidentas vyriausiuoju de
rybininku paskyrė Europos komiteto prie Lietuvos Respubli

kos Vyriausybės generalinį direktorių V. UŠacką (vėliau jį pa
keitė V. Austre vi čius). Per pirmąjį 2001 m. pusmetį Lietuva
padarė didžiulę pažangą derybose ir pasivijo dvejais metais
anksčiau derybas pradėjusias VRE valstybes kandidates.
Valstybės kandidatės rengė ekonomines programas, nu-

brėžiančias vidutinės trukmės politikos gaires, iš jų valstybinio
finansavimo tikslus ir struktūrinių reformų prioritetus. 2001 m.
kiekviena valstybė kandidatė turėjo pateikti vidutinės trukmės
laikotarpio ekonominę programą, kuri kiekvienais metais tu
rėjo būti atnaujinama. Lietuva programą pateikė 2001 m. spa
lio 1 d.
Pasirengimo narystei laikotarpiu vyko reguliarus Lietu
vos ekonominės politikos prioritetų bendrasis vertinimas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė drauge su EK Ekonominių
ir finansinių reikalų generaliniu direktoratu parengė Lietuvos
ekonominės politikos prioritetų bendrojo vertinimo sutartį,
kuri, keičiantis ekonominei situacijai, buvo tikslinama ir at
naujinama [35, p. 39].

2001 m. viduryje derybos dėl narystės ES perėjo į ko
kybiškai naują etapą. Lietuvai pavyko baigti derybas dėl 3 iš 4
vidaus rinkos skyrių: „Laisvas prekių judėjimas", „Laisvė tei
kti paslaugas", „Laisvas kapitalo judėjimas". Šie skyriai su
daro ES teisyno branduolį. Svarstant kai kuriuos vidaus rinkos
skyrius, buvo sutarta dėl Lietuvos pageidaujamų pereinamųjų
laikotarpių. „Laisvė teikti paslaugas" srityje suderėti pereina

mieji laikotarpiai iki 2008 m. pradžios dėl indėlių draudimo
sistemos ir investuotojų kompensavimo sistemos suderinimo

su ES reikalavimais [36].
2001 m. kovo 13 d. Lietuvos Respublikos Seimas pri
ėmė Lietuvos banko įstatymo pakeitimo įstatymą [37], pa
rengtą atsižvelgus į ES šalių centriniams bankams keliamus
reikalavimus. Taip buvo įgyvendintas ES sutarties 108 str. dėl
centrinio banko nepriklausomumo. Įstatymas garantavo Lietu
vos banko institucinį ir finansinį nepriklausomumą.

2001 m. sausio mėn. padarytos papildomos Komercinių
bankų įstatymo pataisos [38], numatančios galimybę užsienio
fiziniams ir juridiniams asmenims, išskyrus esamas užsienio

kredito įstaigas, be jokių apribojimų steigti Lietuvoje naujus
bankus. Šios įstatymo pataisos papildė esamus reikalavimus

dėl didelių paskolų ir metų finansinių ataskaitų; nustatė konk
rečią kredito įstaigos savininko atsakomybę už vidaus kont
rolę; įtvirtino vidaus audito savarankiškumą.

Tikslinga pastebėti, kad nuo derybų pradžios (2000 m.)
pamažu stiprėjo Lietuvos visuomenės pritarimas narystei ES.
2002 m. spalio 9 d. tapo istorine diena Lietuvai - EK gerai
mūsų šalį įvertinančiame pranešime pirmą kartą rekomendavo
Lietuvą priimti visateise nare į ES (taip pat buvo rekomen
duotos priimti: Estija, Čekija, Kipras, Latvija, Lenkija, Malta,
Slovakija, Slovėnija ir Vengrija). EK teigė, kad Lietuva yra
pasirengusi tapti ES nare. Pranešime išvardyti esminiai daly
kai - Lietuva atitiko visus demokratinei valstybei keliamus
reikalavimus: veikia rinkos ekonomika, jau galinti atlaikyti
konkurencinį spaudimą bendroje ES rinkoje; valstybės institu
cijos yra pasirengusios veikti kokybiškai ir vykdyti valstybei
narei keliamus reikalavimus.
Nuo 2004 m. gegužės 1 d. Lietuvai ir dar devynioms
Šalims įstojus į ES, naujųjų valstybių narių nacionaliniai cent

riniai bankai prisijungė prie ECBS. Lietuva 2004 m. birželio
27 d. prisijungė prie VKM II. 2006 m. pabaigoje - 2007 m.
pradžioje įsives eurą ir taps visateise euro zonos valstybe.

6.7. Lito perštėjimas prie euro
Vienas iš svarbiausių Lietuvos banko pinigų politikos
darbų- 2002 m. vasario 2 d. sėkmingai persietas lito kursas
nuo JAV dolerio prie euro.
Atsižvelgiant į tai, kad JAV doleriai vyravo Lietuvos
atsiskaitymuose su užsienio valstybėmis ir užsienio skolos

struktūroje bei į tai, kad lėtai plėtėsi užsienio prekybos su ES
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apimtis, buvo planuojama neskubinti lito persiejimo prie euro.
Buvo manoma litą persieti dviem etapais: 1. Susiejant litą su
JAV dolerio ir euro krepšeliu. 2. Siejant litą tiesiogiai su euru.

Tačiau Rusijos finansų krizė iš esmės pakeitė ekono
minę aplinką ir paskatino šalies eksporto plėtrą į gerokai sta
bilesnes ES šalių rinkas. Eksportas į NVS šalis ženkliai suma
žėjo. Lietuvos ekonomikos plėtra rodė, kad šalis vis labiau in
tegruojasi į Europos rinkas, kartu susigrąžindama per Rusijos
finansų krizę prarastas pozicijas NVS Šalyse.

Atsižvelgdama į Lietuvos prekybos struktūrą ir į tai, kad
šalies ūkis tapo vis labiau susijęs su ES ir šalių kandidačių į
ES ekonomika, bei siekdama mažinti lito kurso svyravimus

pagrindinių prekybos partnerių atžvilgiu, 2001 m. balandžio
5 d. Lietuvos Respublikos Seimo buvo priimti Lito pati
kimumo įstatymo pakeitimai [39], susiję su lito perorientavimo nuo JAV dolerio prie euro, o Lietuvos banko valdyba
2001 m. birželio 28 d. nustatė, kad nuo 2002 m. vasario 2 d.
bazinė valiuta vietoj JAV dolerio bus euras, o oficialus lito
kursas bus nustatomas pagal euro ir JAV dolerio santykį va

liutų rinkoje 2002 m. vasario 1 d., kurį tą dieną skelbs ECB.
Tiesioginis lito susiejimas su euru buvo logiškas
žingsnis politinio ir ekonominio integracijos į ES proceso bei
ilgalaikės lito kurso režimo strategijos kontekste. Su euru
susieto lito sistema turėjo sudaryti galimybę ateityje dalyvauti
EPS ir įsivesti eurą.
Lietuvos banko politikos tęstinumas išlaikant fiksuotą
valiutos kursą išliko ir po lito persiejimo prie euro 2002 m. va

sario 2 d., kai TVF ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei prita
rus, litą persiejus be devalvacijos* ar revalvacijos", buvo nus-

* Devalvacija - nustatytos vienos valiutos vertės sumažinimas
kitą valiutų atžvilgiu, pagal nustatyto valiutos kurso sistemą.
Devalvacijos tikslas yra padėti pašalinti šalies mokėjimų balanso
deficitą.
** Revalvacija - nustatytos vienos valiutos vertės padidinimas
kitų valiutų atžvilgiu, pagal nustatyto valiutos kurso sistemą.

tatytas naujas fiksuotas lito kursas - 3,4528 lito už 1 eurą pa
gal JAV dolerio ir euro santykį valiutų rinkoje.

Iki įstojimo į VKMII fiksuotas valiutos kursas ir toliau
išliko makroekonominės politikos pagrindas, nes jis sukūrė

stabilią pinigų aplinką, didino pasitikėjimą nacionaline valiuta
ir, formuodamas adekvačius lūkesčius, padėjo išlaikyti mažą

infliacijos lygį.
Pasitikėjimas fiksuoto lito kurso tęstinumu ir vykdoma

griežta valstybės iždo politika mažino ne tik valiutos kurso,
bet ir šalies riziką, todėl palūkanų normos Lietuvoje vis labiau
artėjo prie bazinės valiutos palūkanų normų.

Sėkmingas persiejimas nuo JAV dolerio prie euro pa
lankiai buvo įvertintas ir TVF misijos vadovės Patricia
Alonso-Gamo 2002 m. gegužės 6 d. susitikime su Lietuvos
Respublikos finansų ministre D. Grybauskaite bei grupės TVF
darbuotojų parengtoje ir 2002 m. rugpjūčio 1 d. TVF interneto
svetainėje paskelbtoje apžvalgoje apie Lietuvos fiksuoto kurso

režimo istoriją ir ateitį [40, p. 25].

6.8. Dalyvavimas Europos centrinių bankų sistemoje.

Euro įvedimas
ECBS pradėjo funcionuoti 1999 m. sausio 1 d. Ją sudaro
Europos centrinis bankas (įsteigtas 1998 m. birželio 1 d.) ir 24
ES valstybių narių centriniai bankai.
Nepriklausančioms euro sistemai (zonai)* ES valstybėms
narėms yra suteiktas ypatingas statusas. Joms leista laikytis
savo nacionalinės pinigų politikos, kartu jos negali dalyvauti
nei priimant, nei įgyvendinant tuos ECBS sprendimus, kurie

Revalvacijos tikslas yra padėti pašalinti šalies mokėjimų balanso
perteklių ir pernelyg didelį tarptautinių valiutos atsargų susikaupimą.
' Euro sistemos (zonos) terminą įvedė ECB Valdančioji taryba.
Euro sistema apima ECB ir dalyvaujančių valstybių narių (12), t. y.
bendrą valiutą eurą įsivedusių šalių, nacionalinius centrinius bankus.
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susiję su bendra pinigų euro zonos politika. Tokios sistemos
kūrimą reglamentuoja ECBS ir ECB statutų protokolas Nr. 3.
ECB yra institucija, atsakinga už bendros pinigų
politikos įgyvendinimą euro zonoje. Pagrindinis ECB tikslas -

palaikyti kainų stabilumą. ECB yra ECBS dalis. ECB buveinė
yra Vokietijoje, Frankfurte prie Maino.

Jis veikia visiškai nepriklausomai nuo valstybių narių
vyriausybių ir kirų ES institucijų. ECB kapitalą sudaro
nacionalinių centrinių bankų įnašai, kurie diferencijuoti pagal
šalies demografinį ir ekonominį lyginamąjį svorį. Pagrindiniai
kriterijai - valstybių narių gyventojų skaičius ir BVP dydis.
Kuriant ECBS buvo vadovautasi JAV ir Vokietijos
bankų sistemų veiklos pavyzdžiu. Tai sudėtingas procesas, nes
reikėjo sujungti skirtingas nacionalines finansines tradicijas

turinčių šalių veiklą.
ECBS vadovauja ECB sprendžiamieji organai: Valdan
čioji taryba. Vykdomoji valdyba, Generalinė taryba. ECB savo
funkcijas pradėjo vykdyti 1999 m. sausio 1 d., kai buvo pat
virtinti fiksuoti euro zonos šalių valiutų kursai.
Jau 2003 m. Lietuvos bankas pradėjo rengtis deryboms

su ES dėl prisijungimo prie VKM H.
Prieš įvedant eurą, Lietuva privalo dalyvauti VKM II ne
trumpiau kaip dvejus metus. Tuo laikotarpiu kompetentingos
ES institucijos stebės, kaip Lietuva vykdo Mastrichto sutartyje
nustatytus konvergencijos kriterijus, ir pateiks išvadą dėl įsi
jungimo į euro zoną laiko. Ilgalaikė ekonomikos pagrindų
konvergencija yra būtina sąlyga palaikyti valiutos kurso sta
bilumą. Valiutos kurso mechanizmas leis užtikrinti, kad jame
dalyvaujančios euro zonai nepriklausančios valstybės narės
savo politiką orientuotų į stabilumą, skatintų konvergenciją ir
taip padėtų joms pasirengti euro įvedimui. VKM II yra nau
dojamas kaip cenrinio kurso ir konvergencijos tvarumo ap
skritai bandomasis laikotarpis. ECB nemanė, kad valiutų val

dybos galėtų pakeisti dalyvavimą VKM U, o tai reiškia, kad
valiutų valdybą turinčios šalys turi dalyvauti VKM U bent
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dvejus metus iki konvergencijos kriterijų tenkinimo įvertinimo,
kuris atliekamas prieš valstybei įsivedant eurą.
Fiksuoto lito kurso sąlygomis taikomos pinigų politikos
priemonės padeda Lietuvos bankui reguliuoti bankų sistemos

likvidumą. 2003 m. taikytos šios pinigų politikos priemonės:
bazinės valiutos keitimas į litus ir litų- į bazinę valiutą, pri
valomųjų atsargų reikalavimai ir Lietuvos banko paskolų ga
limybės.
Siekdamas palaikyti tinkamą bankų sistemos likvidumą,
Lietuvos bankas šalies komerciniams bankams ir užsienio
bankų skyriams taiko privalomųjų atsargų reikalavimus. Atsi
žvelgdamas į Lietuvos siekį netolimoje ateityje tapti euro zonos
nare, į makroekonomikos padėtį ir bankų sistemos stabilumą,
Lietuvos bankas nuo 2000 m. ėmė nuosekliai artinti pri
valomųjų atsargų normą prie ECB taikomos privalomųjų at
sargų normos.
2000 m. spalio mėn. privalomųjų atsargų norma buvo
sumažinta nuo 10 iki 8 proc. 2002 m. gegužės mėn. ši norma
sumažinta iki 6 proc. Su euro zonoje galiojančia tvarka buvo
suderinta daugelis svarbiausių nuostatų: privalomųjų atsargų
laikymo laikotarpis, jų bazės ir sumos apskaičiavimas, sank
cijos už duomenų pateikimo ar privalomųjų atsargų reikala
vimų nevykdymą. Tačiau atsižvelgdamas į didelę komercinių
bankų įsipareigojimų užsienio valiutomis dalį, Lietuvos bankas
paliko galioti anksčiau taikytą reikalavimą privalomąsias
atsargas įsipareigojimams užsienio valiutomis laikyti eurais ir
(ar) JAV doleriais. Privalomąsias atsargas įsipareigojimams
litais šalies komerciniai bankai turi laikyti nacionaline valiuta.
Lietuvos bankas mokiems, tačiau turintiems laikinų lik
vidumo sutrikimų komerciniams bankams gali teikti likvidumo
paskolas arba sudaryti su jais tiesioginius Vyriausybės
vertybinių popierių atpirkimo sandorius. Tarpbankinių atsis
kaitymų stabilumui užtikrinti Lietuvos bankas gali teikti vienos
nakties paskolas už įkeistus VVP. Tačiau veiksminga
tarpbankinių atsiskaitymų sistema Lietuvos banke ir tarpban
kinės rinkos galimybės leidžia patiems bankams patikimai

valdyti likvidumą (nei 2002, nei 2003 metais komerciniai ban
kai nesikreipė dėl minėtų paskolų bei tiesioginių atpirkimo
sandorių).

Tarpbankinė pinigų rinka yra svarbi bankams valdant
likvidumą ir valiutų pozicijas. Dėl didelio ekonomikos atvi
rumo, fiksuoto lito kurso ir liberalizuoto kapitalo judėjimo ši

Lietuvos rinka yra glaudžiai susijusi su užsienio valiutų rin
komis. Svarbiausios šalies tarpbankinės rinkos priemonės yra
litų ir užsienio valiutų keitimo ir apsikeitimo sandoriai.
Siekdamas padidinti mokėjimo sistemos patvarumą ir

veiksmingumą, pagerinti paslaugų kokybę ir sukurti ES reika
lavimus atitinkančią sistemą, Lietuvos bankas 2004 m. sausio

19 d. įdiegė naują mokėjimo sistemą LITAS, kuri pakeitė nuo
1993 m. veikusią sistemą TARPBANK. Naujoji sistema skirta
mokėjimams vykdyti ir realiuoju, ir nustatytu laiku. Taip pat ši
sistema užtikrina mokėjimo už vertybinių popierių sandorius
nurodymu vykdymą realiu ir nustatytu laiku, laikantis viena

laikio lėšų ir vertybinių popierių pervedimo principo. Sistemoje
taikomos pažangios kredito, likvidumo ir operacinės rizikos
valdymo bei veiklos tęstinumo priemonės. Jos saugumui ir
patikimumui garantuoti pritaikyta skaitmeninio parašo tech
nologija.
2003 m. pabaigoje Lietuvos bankas parengė pasirengimo
dalyvauti ECBS priemonių planą. Į planą buvo įtraukti 2003 m.
Lietuvos banke atliekami ir iki narystės ES ar iki euro įvedimo
numatomi atlikti darbai, susiję su ES teisės, ECB reikalavimų,
normų bei praktikos konkrečiose centrinio banko veiklos
srityse perėmimu, Lietuvos banko institucinių gebėjimų
stiprinimu ir infrastruktūros plėtra.

2003 m. birželį TVF misija teigiamai įvertino vykdomą
šalies ekonominę ir finansų politiką, taip pat pažymėjo, kad
Lietuvos bankas, vykdydamas griežtą bankų priežiūrą, sėk
mingai užtikrina finansų sektoriaus stabilumą.

2003 m. rugsėjį TVF vykdančioji valdyba gerai įvertino
Lietuvos valdžios institucijų vykdomą ekonominę politiką, su

darančią sąlygas plėtoti ekonomiką, išlaikyti žemą infliacijos
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lygį ir sparčiai integruotis į euro zoną. TVF teigimu, fiksuoto
valiutos kurso režimas, kuris buvo svarbus pasiekti ir išlaikyti
makroekonomikos stabilumą, pasiteisino. Pritarta nuostatai,

kad, įstojus į ES, tikslinga greit prisijungti prie VKMII ir iki
euro įvedimo laikytis vienašalio įsipareigojimo taikyti fiksuotą
valiutos kursą. Atsižvelgiant į sparčiai didėjančią bankų su

teiktų paskolų apimtį, būtina užtikrinti griežtą bankų bei drau
dimo įstaigų priežiūrą ir tinkamą bankų dėmesį paskoloms
valdyti. TVF pritarė Lietuvos banko planams nuosekliai ma

žinti privalomųjų atsargų lygį iki ECB nustatyto dydžio
(2 proc.).
2004 m. vasario 5 d. priimti Lietuvos banko įstatymo
pakeitimai, kuriais siekiama suderinti įstatymo nuostatas su
ECB reikalavimais. Nuo 2004 m. gegužės 1 d. įsigalioja šio

įstatymo pakeitimai. Vienu iš jų Lietuvos banko pagrindinis
tikslas „siekti kainų stabilumo" (iki 2001 m. buvo „siekti pi
nigų stabilumo") pakeičiamas į naują tikslą- „palaikyti kainų
stabilumą".
Lietuvos bankas, įgyvendindamas pagrindinį tikslą, at
lieka šias funkcijas:

-vykdo Lietuvos Respublikos pinigų emisiją;
-formuoja ir vykdo pinigų politiką;
-nustato lito kurso reguliavimo sistemą ir skelbia oficialų lito
kursą;
-valdo, naudoja Lietuvos banko užsienio atsargas ir jomis
disponuoja;
-atlieka valstybės iždo agento funkcijas;
-įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka iš
duoda bei atšaukia licencijas Lietuvos Respublikos kredito
įstaigoms bei užsienio valstybių kredito įstaigų filialams ir
prižiūri jų veiklą, taip pat nustato jų finansinės apskaitos
principus ir atskaitomybės tvarką;
-skatina patvarų ir veiksmingą mokėjimo ir vertybinių popie
rių atsiskaitymo sistemų veikimą;
-renka pinigų ir bankų, mokėjimo balanso, Lietuvos finansi
nės ir su ja susijusios statistikos duomenis, diegia šios sta-
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tistikos surinkimo, atskaitomybės, jos skelbimo standartus,
sudaro Lietuvos Respublikos mokėjimų balansą [41].
Nuo 2004 m. gegužės 1 d. Lietuvai ir dar devynioms

Šalims įstojus į ES, kaip minėta, naujųjų valstybių narių nacio
naliniai centriniai bankai prisijungė prie ECBS, o jų valdytojai
tapo ECB valdančiosios tarybos tikraisiais nariais. Dešimties

naujųjų valstybių narių centrinių bankų valdytojai ir ekspertai
dalyvavo atitinkamuose Valdančiosios tarybos ir komitetų po
sėdžiuose stebėtojų teisėmis nuo 2003 m. birželio mėn.

Lietuvai įstojus į ES (ir vėliau įsivedus eurą), Lietuvos
bankas ir toliau veikia kaip Lietuvos centrinis bankas. Narystė

ECBS lėmė glaudesnį bendradarbiavimą priimant sprendimus
dėl centrinio banko operacijų tvarkos, statistikos, apskaitos ir
kitose srityse. Lietuvos banko valdybos pirmininkas
R. Šarkinas dalyvauja ECB bendrosios tarybos darbe jos visa
teisio nario teisėmis, Lietuvos banko atstovams įvairių komi
tetų veikloje suteiktas tikrųjų narių statusas. Tačiau kol Lietu
voje nebus įvestas euras, šalies centrinis bankas tiesiogiai ne
dalyvaus nustatant ir įgyvendinant bendrą pinigų politiką.
ECBS ir ECB statutas nustato, kad vienai ar daugiau ša
lių tapus valstybėmis narėmis ir jų nacionaliniams centriniams
bankams tapus ECBS dalimi, automatiškai padidėja pasirašytas
ECB kapitalas. Nuo 2004 m. gegužės 1 d. jis sudaro 5 mlrd.
565 milijonus eurų, o Lietuvos bankui tenkanti pasirašyto ECB
kapitalo dalis - 0,4425 procento (t. y. 24 623 661 euras). Euro
zonoje nedalyvaujančių valstybių nacionaliniai centriniai

bankai apmoka 7 proc. jų pasirašyto ECB kapitalo [42].
Lietuvos bankas pervedė jau ECB 1 mln. 723 tūkst.
656,3 euro - 7 procentus ECB kapitalo Lietuvos banko dalį.
Lietuvoje įvedus eurą, Lietuvos bankas įgis balsavimo

teisę ECB valdančiojoje taryboje, kurios viena iš pagrindinių
funkcijų yra bendros pinigų politikos euro zonoje nustatymas.

Kartu Lietuvos bankas įmokės visą reikalaujamą dalį į ECB
kapitalą ir perves į ECB dalį užsienio atsargų. Tačiau Lietuvos
bankas ir toliau veiks kaip šalies centrinis bankas garantuo
damas, kad Lietuvoje būtų įgyvendinti ECB priimti sprendimai.

Artimiausia galima euro įvedimo Lietuvoje data2006 m. pabaiga arba 2007 m. pradžia. Ji pagrįsta tuo, kad
Lietuva, 2004 m. gegužės 1 d. tapusi ES nare, savo pinigų
politiką turi laikyti bendru interesu ir ateityje įsivesti eurą.
Lietuva tai galės padaryti tuomet, kai atitiks valstybėms,
siekiančioms prisijungti prie euro zonos, Mastrichto sutartyje
nustatytus konvergencijos kriterijus. 2004 m. birželio 27 d.

Lietuva (kartu su Estija ir Slovėnija) prisijungė prie VKM n
išlaikydama dabartinį lito kursą - 3,45280 lito už 1 eurą.
Nors valstybių ES narių, dalyvaujančių VKM H, valiu
toms leidžiama svyruoti euro atžvilgiu standartinėse 15 proc.

ribose (Lietuvos atveju aukščiausia galima riba - 3,97072 lito ir
žemiausia - 2,93488 lito už eurą), tačiau Lietuva vienašališkai
įsipareigojo išlaikyti dabar esančius fiksuoto valiutos kurso
režimą ir lito bei euro kursą be jokio svyravimo iki euro
įvedimo datos.

Tokį įsipareigojimą Lietuva prisiėmė atsižvelgdama į tai,
kad fiksuoto valiutos kurso režimas nuo pat 1994 m. buvo ir
tebėra vienas iš svarbiausių veiksnių užtikrinant šalyje
neinfliacinį ir stabilų makroekonominį augimą ir kad jis, fik
suoto valiutos kurso režimas, turi būti išlaikytas ateityje įvedant
eurą [43].
Lietuvos banko strategija išlaikyti fiksuotą lito kursą iki
pat euro įvedimo grindžiama šiais pagrindiniais argumentais:
pirma, dabartinis šalies pinigų politikos modelis labiausiai
skatina realią ir nominalią konvergenciją, o didžiausios grės
mės (infliaciniai kapitalo srautai, Argentinos tipo krizės ir
pan.), galinčios sutrukdyti šiuos tikslus įgyvendinti vienu metu,
yra gerokai pervertintos;
antra. Lietuvoje, palyginti su tomis šalimis, kurios ir toliau tai
kys lankstaus valiutos kurso režimus, galima labiau pasikliauti

pirmos geriausios politikos priemonių taikymo galimybėmis
bei optimalios pinigų sąjungos kriterijų endogeniškumu;
trečia, netgi pradėjus taikyti lankstesni valiutos kurso režimą ir

taip sukūrus sąlygas įgyvendinti šalyje aktyvią pinigų politiką,
vis tiek nebūtų galima labiau išlyginti gamybos svyravimų, ku-
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riuos paprašai lemia egzogeniniai išorės paklausos svyravimai
[44].
Mažiausiai kartą per dvejus metus arba paprašius vals
tybei narei, neįsivedusiai euro, EK ir ECB parengia ataskaitas
apie valstybės pasiektą pažangą vykdant konvergencijos krite

rijus ir šias ataskaitas pateikia ES Tarybai.
Akivaizdu, kad bendros valiutos įvedimas turi daugiau
pranašumu negu trūkumų.
Bendros valiutos įvedimas panaikina valiutos nesta

bilumą dalyvaujančiose euro zonoje šalyse bei jį sumažina už
tų šalių ribų. Kadangi euras naudojamas didelėje valiutinėje
zonoje, jis turi išlikti stabilesnis spekuliacijų atžvilgiu nei būtų
atskiros valiutos. Vidinis valiutos nestabilumo panaikinimas
bei išorinis sumažinimas leis eksportuotojams tvirčiau planuoti
ateities rinkas.
Bendra valiuta sumažina prekybos tarp ES šalių verslo
sąnaudas. Be to, verslo subjektams daugiau nereikės mokėti
susidarančių ribinių sąnaudų siekiant apsidrausti nuo valiutų
kurso svyravimo rizikos. Verslai, vykdantys komercines ope
racijas skirtingose šalyse narėse, taip pat daugiau neturės aps
kaitos tvarkymo skirtinga valiuta sąnaudų. Daugiausia naudos
dėl to turės mažos įmonės, kurioms eksportuojant valiutos
sąnaudos yra daug didesnės nei didelėse multinacionalinėse
bendrovėse.

Kadangi iš esmės visi pagrindiniai Lietuvos prekybos
partneriai naudos eurą, bus sudarytos geresnės sąlygos kainoms
palyginti, o tai savo ruožtu skatins konkurenciją, išnyks kainų
svyravimas, kurį lemia valiutų kursų pokyčiai.
Taip pat palengvės gyvenimas turistams. Jiems keliau
jant po euro zoną nereikės keisti pinigų ir bankams mokėti
komisinių. Turės mažiau nepatogumų pervesdami dideles
pinigų sumas į kitas valstybes.

Infliacija ir biudžeto disbalansas bus kontroliuojamas
koordinuotos ekonominės ir bendros pinigų politikos.

Mažesnės ilgalaikių investicijų sąnaudos bei mažesnė palūkanų
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norma skatins rinkos skaidrumą bei investicijas į atskirus
ekonomikos sektorius.
Taip pat bus ir geopolitinės naudos: Europa pagaliau įgis
monetarinę ir finansinę įtaką, proporcingą jos ekonominei
svarbai, ir todėl Europos politika bus labiau nepriklausoma.
Euro zona bus stabili tarptautinės valiutos atžvilgiu.

Apibendrinant galima išskirti makroekonominę ir
mikroekonominę bendros valiutos- euro- naudą [žr. 21 len

telę]:
21 lentelė
Euro įvedimo nauda

Makroekonominė euro įvedimo
nauda
1 .Panaikina valiutos keitimo kurso
riziką
2.Sustiprina bendrą rinką
3.Skatina investicijas euro zonoje
4.Skatina nacionalinių ūkių konver
genciją
5.Valiutos stabilumas

Mikroekonominė euro įvedimo nauda
1.Palengvina finansines operacijas
tarp atskirų valstybių ūkio subjektų
2.Palengvina vartotojų judėjimą
3.Sutaupomas valiutos keitimo laikas
4.Nėra valiutos keitimo mokesčio
5.Lengviau ūkio subjektams palyginti
kainas

Šie ir daugelis kitų veiksnių turėtų spartinti Lietuvos
ūkio augimą, naujų darbo vietų kūrimą, o kartu — ir gerovės

kilimą iki ES lygio.
Šalia bendros valiutos pranašumų galima išskirti ir ke

letą trūkumų: didelė bankrotų tikimybė, didelės išlaidos dėl
valiutų keitimo į eurą, suverenumo praradimas ir kt. Dėl euro

įvedimo gali būti paveiktos tam tikros ūkio subjektų sutartys.
Kai kuriems fiziniams asmenims gali būti sunku persiorien
tuoti iš nacionalinių valiutų į eurą ir įvertinti prekes bei pas
laugas.
Vis dėlto galima prognozuoti, kad neigiamos euro įve
dimo pasekmės bus laikinos ir labiausiai pasireikš tik kelerius
pirmuosius metus. Vėliau turėtų išryškėti teigiamos tendencijos.
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6.9. Lietuvos finansų sektoriaus plėtra integruojantis

į Europos Sąjungos finansų sistemą
Lietuvos bankas yra pagrindinė kredito įstaigų priežiūros
institucija Lietuvoje. Pokyčiai, susiję su integracija į ES,
komerciniams bankams dažniausiai perduodami per Lietuvos
banką. Tačiau kiekvienas komercinis bankas, vykdydamas
Lietuvos banko perduodamus reikalavimus, turi pakankamai
savarankiškumo. Jie patys privalo spręsti, kaip pelningai dirbti

ir išsilaikyti šių dienų konkurencinėje rinkoje. Su ES plėtra į
Lietuvą turėtų ateiti ir stambieji tarptautiniai bankai, tačiau šalis,
kad taip įvyktų, turi pritraukti daugiau tarptautinių korporacijų,
kurios plėtotų stambius projektus. Stambiųjų tarptautinių bankų

atėjimas į Lietuvos rinką turėtų teigiamos įtakos šalies BVP
augimui, šalies verslui, o vartotojams būtų pasiūlyta daugiau
turto valdymo paslaugų, kurios galėtų sutelkti kapitalą ir bankų

sistema šalyje taptų veiksmingesnė. Galimybės į Lietuvą ateiti
stambiesiems bankams yra realios, tačiau tam reikalingi
stambūs investiciniai projektai, matuojami ne dešimtimis

milijonų, o milijardais litų.
Dar iki 2006 m. pabaigos ar 2007 m. pradžios, kai Lie
tuva įsives eurą, šaliai turės būti suteiktas aukštesnis kredito
reitingas, reiškiantis, kad labai ženkliai sumažės, šalies
makroekonominė rizika. Tai savo ruožtu paskatins užsienio
investuotojus ir bankininkus aktyviau pirkti lietuvišką turtą.

Įmonėms gerės skolinimosi sąlygos, jos galės skolas išmokėti
per ilgesnį laikotarpį. Kadangi valstybės skolinimosi kaina dėl
kritusių obligacijų palūkanų ženkliai sumažėjo, o bankams
gaunant mažiau pajamų iš investicijų į VVP, jie bus linkę vis
daugiau paskolų, tokių kaip būsto paskolos, išduoti privatiems
klientams.
Taigi integruojantis į ES finansų sistemą atsiverianti

bendroji veiklos erdvė gali sukelti naujų finansinių išbandymų
finansų subsektorių dalyviams (tiek finansų institucijoms, tiek ir
įvairioms nefinansinėms bendrovėms) finansų valdymo srityje.
Esant ES, jei bankas turi veiklos licenciją, jis gali bet kur steigti
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savo filialus arba teikti finansines paslaugas per kitų valstybių
narių sienas, nesteigdamas savo filialų. Taigi kyla klausimas, ar

mūsų šalies bankai pajėgs išsilaikyti konkurencinėje kovoje jau
esant ES.

Netikėtumų esant ES ateityje neturėtų būti. Didieji Lie
tuvos ir kitų Baltijos valstybių bankai jau yra valdomi kitų gana
patikimų užsienio bankų, kurie priklauso ES valstybėms
narėms.
Kaip jau minėta, toliau sparčiau plėsis elektroninė ban
kininkystė ir kitos finansinio tarpininkavimo paslaugos, kurios
remiasi

moderniomis

informacinėmis

technologijomis.

Elektroninė bankininkystė nukonkuruos „gyvąsias" finansų
paslaugas ir taps vyraujančia atsiskaitymų bei kitų finansinių
operacijų forma. Dėl technologinių priežasčių finansinių pas
laugų virtualiu būdu teikimo sąnaudos sumažės iki minimumo.
Tačiau tai nereiškia, kad išnyks tradicinės paslaugos, nes at

likdami kai kurias bankines paslaugas klientai yra linkę teikti
pirmenybę tiesioginiam bendravimui su banko darbuotoju.
Europos bankai, norėdami išlikti konkurencinėje bankų
rinkoje, turi ne ūk plėtoti ir diegti modernias technologijas, bet
ir kurti naujus finansinius produktus, daugiau dėmesio skirti
išlaidų valdymo mechanizmams. Galimybes kurti naujus pro
duktus teikia nauji tarptautiniai finansų ištekliai, kuriuos sutei
kia ES. Išlaidų mažinimas reikalauja veiksmingo išlaidų val

dymo. Jei galimi įvairūs susijungimai galės padėti pasiekti
masto ekonomiją, jie turės būti vykdomi.
Lietuvos finansų sektoriaus plėtra tiesiogiai priklausys
nuo Vyriausybės vykdomos finansų sektoriaus plėtros politikos,
valstybės orientacijos į bendrą ES finansų rinką ir nuo aukštos
kvalifikacijos finansų valdymo specialistų, tiek finansinių
institucijų, tiek ir nefinansinių bendrovių, kurie būtų

kompetentingi spiesti besikeičiančioje aplinkoje iškilusias
problemas.
2002 m. lapkričio 12 d. Lietuvos Respublikos Seimo
nutarimu buvo patvirtinta Valstybės ilgalaikės raidos strategija.
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Pateiktoje Lietuvos valstybės vizijoje teigiama, kad
„Modernizavus valstybės strategiją ir valstybės ekonominę
politiką bei naudodamasi ES finansine ir technine parama,
Lietuva iki 2015 m. padidins savo BVP 2-2,25 karto " [45].
Finansų sektoriaus plėtra bus spartesnė nei gamybinių
ūkio šakų, todėi 2015 m. finansinio tarpininkavimo sektoriaus
indėlis į BVP bus apie 7-10 procentų. Buvimas euro zonoje leis
greitai perimti finansinių technologijų naujoves. Finansinių
paslaugų vartojimą padidins ir gyvenimo lygio kilimas. Per 5-

10 metų didžioji šalies gyventojų dalis pirks ilgalaikio ir vi
dutinės trukmės vartojimo reikmenis (automobilius, būstą,
baldus, būsto įrangą ir laisvalaikiui skirtas prekes bei paslau
gas), imdami paskolas arba naudodamiesi kitomis finansų
paslaugomis (finansine nuoma ir kt.).

Laikotarpio pabaigoje Lietuvoje veiks įvairios finansų
institucijos (komerciniai, investiciniai bankai, privatūs pensijų
fondai, kolektyvinio investavimo įmonės, hipotekos bankai,
nebankinės finansų institucijos ir t. t.), turinčios gerai regla
mentuotą teisinę bazę ir aiškiai segmentuotą rinką. Vis dėlto
didžiąją finansų sektoriaus dalį sudarys universalūs komerciniai
bankai, teikiantys plataus spektro finansines paslaugas.
Ilgainiui vietinės kilmės arba vien lietuviško kapitalo
valdomų finansų institucijų vaidmuo taps minimalus arba šios
institucijos apskritai išnyks, užleisdamos vietą tarptautinėms
bendrovėms arba jų sudarytoms struktūroms bei aljansams.
Finansų srityje valstybė sudarys palankias teisines sąly

gas investavimo kultūrai ugdyti, pinigų ir kapitalo rinkai į ES
rinką integruoti, plėtos rinkos teikiamas galimybes pritraukti
kapitalą, saugiai ir veiksmingai investuoti. Valstybė toliau kurs
palankią teisin^ aplinką ir toliau liberalizuos finansų rinką.
Vizija, kuri buvo apibrėžta ekspertų grupės, rengusios
„Finansų sektoriaus p^ėtros strategiją iki 2015 m.", išsamiai
atspindi prognozuojamą situaciją Lietuvos finansų sektoriuje

[46].
Strateginius valstybės tikslus galima apibrėžti taip:
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1.Per artimiausius 10 metų užtikrinti spartesnę finansų sistemos
plėtrą, pirmiausia orientuojantis į elektronines operacijas ir
įvairesnį finansinių paslaugų teikimą.
2.Per artimiausią 2-3 metų laikotarpį garantuoti nuoseklų
Lietuvos įsiliejimą į euro zoną bei sklandžią Lietuvos banko

integraciją į ECBS.
3.Skatinti finansų institucijų tolesnę konsolidaciją, jų integra
ciją su užsienio kapitalu ir paslaugų plėtrą, didinti jų konku
rencinį atsparumą užsienio finansų institucijoms.
4.Įvairių finansų įstaigų priežiūros konsolidavimo klausimą
sieti su finansų sektoriaus sisteminės rizikos valdymo poreikiu,

priežiūros institucijų plėtrą suderinti su ES praktika.
5.Pasiekti, kad per artimiausius 3 metus investicinės įmones
taptų lygiaverte alternatyva individualiam investavimui į ver

tybinius popierius, didintų rinkos likvidumą bei gerintų akcinių
bendrovių valdymą.
6.Per artimiausius 3 metus suaktyvinti verslo ir ypač gyventojų

ilgalaikį taupymą, bankų kreditavimo prioritetą perkelti į
paskolų teikimą smulkiam ir vidutiniam verslui.
7.Per artimiausius 3-5 metus sudaryti sąlygas, kad Lietuvos ir
ES rinkos infrastruktūros institucijų bendradarbiavimas infor

macinių mainų srityje sklandžiai peraugtų į šių institucijų
įsitraukimą teisės ir technologijų atžvilgiu į pažangiausias
bendras europines struktūras ir aljansus.

Bankų sektoriuje egzistuoja didelė erdvė diegti naujas
finansines paslaugas ir plėtoti jau atsiradusias (elektroninė
bankininkystė, mobilioji bankininkystė, būsto paskolos, fakto
ringas, lizingas, išvestiniai finansiniai instrumentai), suartinti
kredito įstaigas ir jų potencialius klientus.
Bankų sektoriaus plėtros galimybės, kaip minėta,
priklausys ir nuo valstybės vaidmens - ar kryptingai bus palai
komos konkrečios bankų paslaugos (pavyzdžiui, būsto kredi
tavimas), ar bus sudarytos teisinės prielaidos platesniam
paskolos užtikrinimo priemonių spektro atsiradimui (žemės
rinkos formavimas, žemės kaip užstato realizavimas), ar bus

kuriama palanki teisinė aplinka naujoms kredito rūšims (hipo-

tekos bankams irpan.).

Kaip vieną iš pagrindinių grėsmių bankiniam sektoriui
galima būtų išskirti didelį koncentracijos laipsnį. Esant didelei
konkurencijai, kuri skatina konsolidaciją, ateityje bankų siste
moje ir kituose finansų rinkos segmentuose vyraus keletas rin

kos dalyvių. Atitinkamai padidės sisteminė rizika, kurią gali
sukelti vieno iš jų žlugimas.
Bendros bankų rinkos augimo galimybės gali būti
siejamos su praėjusių laikotarpių rinkos augimo rezultatais.

Stebėdami rinkos raidą 1999-2003 m. laikotarpiu [žr. 22 len
telę^, galime prognozuoti, kad bendras komercinių bankų turtas
vidutiniškai augs 15 proc., paskolos 25 proc. (įvertinant tik

2000-2003 m. rodiklius, nes 1999 m. sąstingis paskolų rinkoje
2000 m. buvo sėkmingai panaikintas), o indėlių — 20 proc. per
metus.

22 lentelė
Komercinių bankų turto, paskolų ir indėlių augimas
1999-2003 m, mln. Lt

Rodikliai

Indėliai

Suteiktos
paskolos

Turtas

1999

7450,1

5910,7

11242,2

2000

9175,7

5916,1

13095,3

Pokytis, proc.

23,16

0,09

16,48

2001

11658,9

7279,5

15349,0

Pokytis, proc.

27,06

23,05

17,21

2002

13484,1

8921,8

17221,2

Pokytis, proc.

15,65

22,56

12,20

2003

15498,5

11687,0

19816,9

Pokytis, proc.

14,94

30,99

15,07

Artimiausiais metais ir dešimtmečiais Lietuvos paskolų
ir visa finansų rinka gali augti sparčiau nei išplėtotos ekono
mikos valstybėse ir net kitose VRE šalyse. Įvertinus praėjusių

5 metų pagrindinių bankų veiklos rodiklių augimą galima
prognozuoti, kad 2015 m. bankų turtas išaugs iki 106 mlrd. Lt,
atitinkamai išaugs suteiktos paskolos iki 170 mlrd. Lt. Indėliai

padidės iki 138 mlrd. Lt.
Dabartiniu metu, jau esant ES, ne tik bankų sektorius
bet ir kitas finansų sektoriaus subsektorius - Lietuvos vertybi

nių popierių rinka, yra plėtimosi stadijoje. Jos ekonominiai
dalyviai yra Lietuvos bankas, komerciniai bankai (9 šių bankų
finansų maklerio departamentai arba skyriai), finansų maklerio

įmonės (2004 m. birželio mėn. pabaigoje jų buvo 17), investi
cijų valdymo įmonės (jų buvo 8), pensijų ir investiciniai fon
dai (įskaitant draudimo bendrovių valdomus pensijų fondus,
2004 m. spalio mėnesį buvo 32 pensijų fondai ir 8 investici
niai fondai). 2004 m. birželio pabaigoje 182 asmenys turėjo
įvairių kategorijų finansų maklerio licencijas. Be to, veikia
Lietuvos vertybinių popierių komisija, Vilniaus vertybinių
popierių birža, Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozito
riumas. Lietuvai įstojus į ES, vis didesnį vaidmenį vertybinių

popierių rinkoje ateityje vaidins įvairios užsienio vertybinių
popierių institucijos. 2004 m. pabaigoje 51 ES finansinė insti
tucija buvo pareiškusi pageidavimą Lietuvos vertybinių popie
rių rinkoje teikti investicines paslaugas. Tiesa, tai jos kol kas
planuoja daryti nesteigdamos Lietuvoje savo filialų. Todėl
akivaizdu, kad tam, jog būtų įgyvendinti tiek valstybės ilgalai
kės raidos strategijoje, tiek finansų ekspertų grupės parengtoje
finansų sektoriaus vizijoje iškelti uždaviniai, egzistuoja ob
jektyvus poreikis Lietuvos aukštosioms mokykloms rengti
aukštos kvalifikacijos finansų srities specialistus ekspertus
šalies finansų subsektoriams, kurie būtų kompetentingi finansų

rinkų žinovai ir praktikai, sugebėtų operatyviai reaguoti į Lie
tuvos, ES ir kitų pasaulio valstybių nūdienos finansų sistemos
konjunktūros pasikeitimus, iškilusias problemas, numatyti

galimus jų sprendimų būdus.
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6.10. Išvados

1.Monografijos chronologijos apibrėžtu laikotarpiu ga
lima išskirti šiuos pagrindinius Lietuvos bankininkystės integ
ravimosi į ES etapus: 1. 1988-1991 m. užsienio finansinių or
ganizacijų bei pavienių asmenų iniciatyvos ir paramos dėka
buvo dedami šiuolaikinės bankininkystės pamatai. 2. 19911995 m. rengiant šalies bankininkystės teisės aktus, organi
zuojant Lietuvos banko, komercinių bankų veiklą, tiesiogiai
dalyvavo ES šalių finansų institucijos. 3. 1995-1999 m. su

kurti šiuolaikinį šalies centrinį banką ir orientuoti litą į ES va
liutą eurą buvo prioritetiniai Vyriausybės (1997-2000 m.) ir
Lietuvos banko pinigų politikos (1997-1999 m.) programose

iškelti tikslai. Sustiprėjo ES pagalba modernizuojant šalies
bankininkystę. 4. 1999—2004 m. Lietuvos bankas aktyviai da
lyvavo prasidėjusiose Lietuvos derybose dėl narystės ES. Nuo
2004 m. gegužės 1 d. Lietuvai įstojus į ES, centrinis bankas

prisijungė prie ECBS.
2.1996-2004 m. Lietuvos bankų sistemoje buvo įgy

vendinti keli PHARE programos lėšomis finansuojami techni
nės pagalbos projektai šalies bankininkystės veiklos tobulini
mui. Techninė pagalba buvo skirta pinigų politiką, kredito
įstaigų priežiūrą, vidaus auditą, strateginį planavimą, apskaitą,

atsiskaitymų sistemą vykdančių institucijų pajėgumui stiprinti.
PHARE techninės pagalbos projektai buvo pagrįsti ECB rei
kalavimais, ES direktyvomis ir kitais tarptautiniais standartais.
Rengiantis vykdyti

valstybės ES narės centrinio banko

užduotis, ES PHARE programos lėšomis taip pat buvo įgy
vendinta Lietuvos banko institucinės plėtros programa. Pag
rindinis Techninės pagalbos finansų sektoriui programos tik

slas - parengti Lietuvos finansų sektorių konkurencijai ES rin
koje.

3.Įgyvendindamas šalies finansų sektoriaus strateginius
tikslus, Lietuvos bankas parengė su savo veiklos funkcijomis
susijusiose srityse pasiūlymus dėl derybų skyrių: „Laisvė teikti
paslaugas", „Laisvas kapitalo judėjimas", „Ekonominė ir pi-

nigų sąjunga". Vienas iš svarbiausių Lietuvos banko pinigų
politikos darbų - 2002 m. vasario 2 d. sėkmingai persietas lito

kursas nuo JAV dolerio prie euro. Nuo 2004 m. gegužės 1 d.
Lietuvai nacionalinis centrinis bankas prisijungė prie Europos
centrinių bankų sistemos. 2004 m. birželio 27 d. Lietuva pri

sijungė prie VKM H.
4.Integruojantis į ES finansų sistemą atsiverianti

bendroji veiklos erdvė gali sukelti naujų finansinių išbandymų
finansų subsektorių dalyviams. Lietuvos finansų sektoriaus
plėtra tiesiogiai priklausys nuo Vyriausybės vykdomos finansų

sektoriaus plėtros politikos, valstybės orientacijos į bendrą ES
finansų rinką ir nuo aukštos kvalifikacijos tiek finansų institu
cijų, tiek ir nefinansinių bendrovių finansų valdymo specia

listų, kurie būtų kompetentingi spręsti besikeičiančioje aplin
koje iškilusias problemas.
5.2006 m. pabaigoje - 2007 m. pradžioje Lietuva įsives
eurą ir taps visateise euro zonos valstybe. Tikėtina, kad euro
įvedimo nauda (valiutos keitimo kurso rizikos eliminavimas,
investicijų euro zonoje skatinimas ir kt.) bus daug didesnė

negu jo neigiamos (nemažos išlaidos dėl valiutų keitimo į
eurą, suverenumo praradimas, paveiktos tam tikros ūkio sub
jektų sutartys dėl euro įvedimo ir kt.) įvedimo pasekmės, ku
rios bus laikinos ir daugiausia pasireikš tik per kelerius pir
muosius metus.
6.Finansų sektoriaus plėtra taps spartesnė nei gamybi
nių ūkio šakų, todėl, tikėtina, kad 2015 m. finansinio tarpinin
kavimo sektoriaus indėlis į BVP bus apie 7-10 proc. Buvimas
euro zonoje leis greitai perimti finansinių technologijų naujo
ves. Artimiausiais metais Lietuvos paskolų ir apskritai visa fi
nansų rinka gali augti sparčiau nei išplėtotos ekonomikos
valstybėse ir net kitose VRE šalyse. Įvertinus praėjusių 5 metų
pagrindinių bankų veiklos rodiklių augimą galima progno
zuoti, kad 2015 m. bankų turtas išaugs iki 106 mlrd. Lt, atitin
kamai išaugs suteiktos paskolos iki 170 mlrd. litų. Indėliai pa
didės iki 138 mlrd. Lt.
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7.Artimiausioje ateityje veiks įvairios finansų institu
cijos (komerciniai, investiciniai bankai, privatūs pensijų fon
dai, kolektyvinio investavimo įmonės, hipotekos bankai, ne
bankinės finansų institucijos ir 1.1.), turinčios gerai reglamen
tuotą teisinę bazę ir aiškiai segmentuotą rinką. Vis dėlto fi

nansų sektoriaus didžiąją dalį sudarys universalūs komerciniai
bankai, teikiantys plataus spektro finansines paslaugas. Ilgai

niui vietinės kilmės arba vien lietuviško kapitalo valdomų fi
nansų institucijų vaidmuo taps minimalus arba šios institucijos
apskritai išnyks, užleisdamos vietą tarptautinėms bendrovėms
arba jų sudarytoms struktūroms bei aljansams.

8.Kad būtų galima įgyvendinti tiek valstybės ilgalaikės
raidos strategijoje, tiek finansų ekspertų grupės parengtoje fi
nansų sektoriaus vizijoje iškeltus uždavinius, egzistuoja ob
jektyvus poreikis Lietuvos aukštosioms mokykloms rengti
aukštos kvalifikacijos finansų srities specialistus ekspertus ša
lies finansų subsektoriams, kurie būtų kompetentingi finansų

rinkų žinovai bei praktikai, sugebėtų operatyviai reaguoti į
Lietuvos, ES ir kitų pasaulio valstybių nūdienos finansų siste
mos konjunktūros pasikeitimus, iškilusias problemas, numatyti
galimus jų sprendimų būdus.
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7. APIBENDRINIMAS
XX a. 9 dešimtmečio senoji TSRS administracinė sis
tema, kuri rėmėsi centralizuotu planavimu, centralizuotais iš
tekliais ir, nors labai pigiais, energetiniais ištekliais, išsisėmė.
Dėl komandinio ūkio funkcionavimo ribotumo ekonominio
augimo tempai sparčiai lėtėjo, vis didėjo atitrūkimas nuo pa

saulinio lygio, pradėjo reikštis ekonominės krizės požymiai.
Pertvarkos metais, atmetus ankstesnę ūkio raidos orientaciją,
pradėta intensyviai tobulinti planinės ekonomikos suformuotą
ūkio struktūrą. Tuo pat metu pertvarkos procesai vyko ir finansų
sistemoje. Vadovaujantis pertvarkos samprata, prieita prie
išvados, kad vienintelis galimas kelias unitarinėje federacinėje
valstybėje - suteikti buvusioms tarybinėms respublikoms
daugiau ekonominio savarankiškumo. Stengiantis modifikuoti
tarybinę planinio ūkio sistemą, pirmiausia buvo žvelgiama į
Baltijos šalis, kurios tuo metu buvo labiausiai išsivystę Tarybų
Sąjungos regionai ir paprastai buvo laikomi viena ekonomine
zona.

1940 m. Lietuva politinės prievartos būdu (iš pradžių
okupacija, vėliau aneksija) buvo priversta atsisakyti rinkos
ekonomikos sistemos ir formuoti komandinį ūkį, integruotą į
TSRS planinio ūkio sistemą. Pertvarkos ir prasidėjusio tautinio
atgimimo metais susiformavo palankios aplinkybės sugrįžti į
tarpukario metais Lietuvoje vykusį natūralios ekonominės
evoliucijos raidos kelią.
Šiuolaikinės Lietuvos bankų sistemos ištakos formavosi
XX a. 9 dešimtmetį dviejų politinių sistemų sandūroje. Jos
pradžia sutapo su Tarybų Sąjungoje prasidėjusių pertvarkos
idėjų įgyvendinimu, tarp kurių viena iš svarbiausių vietų teko
ekonomikos pertvarkymui. Pertvarkos ir tautinio atgimimo

metais šiuolaikinės nacionalinės bankininkystės kūrimo klau
simas tapo sudedamąja šalies ekonominio savarankiškumo

koncepcijos dalimi. Prasidėjęs teorinėje, o vėliau ir praktinėje
plotmėje intensyvus perėjimas nuo planinės prie rinkos eko
nomikos apėmė visas ūkio šakas, tarpe jų ir finansų sektoriaus

subsektorių- bankų sistemą. Buvo numatyta respublikoje eg
zistavusią tarybinę monobankinę sistemą transformuoti į tarp

tautiniu mastu priimtą dviejų lygių bankų sistemą, būsimam
Lietuvos bankui numatant tradicines centrinio banko funkcijas.

Dar iki nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje susikūrė ir veikė
septyni komerciniai bankai. Parengus nacionalin^ bankų ir pi

nigų kūrimo koncepciją, Lietuvos TSR AT paskutinės sesijos
metu (1990 m. vasario 13 d.) priėmė Lietuvos banko įstatymą ir
nutarimą „Dėl Lietuvos banko įsteigimo", kuriais buvo nustatyti

banko veiklos jau nepriklausomoje valstybėje uždaviniai ir
funkcijos. Tačiau neatkūrus nacionalinio valstybingumo, minėti
teisės aktai neturėjo realaus turinio.
Po nepriklausomybės paskelbimo, 1990 m. kovo lld.
siekdama išlaikyti Lietuvą sąjunginės respublikos sudėtyje,

TSRS vadovybė panaudojo ekonominę blokadą (1990 m. balandis-birželis), o vėliau ir karinę agresiją. Tačiau nepaisant su
dėtingos situacijos, orientuojantis į rinkos ekonomiką buvo pra
dėta pertvarkyti finansų sistemą, įgyvendinama nacionalinės

bankininkystės koncepcija. Šiuolaikinės bankų sistemos kūrimą
atitolino Lietuvos valstybės tarptautiniu mastu de jure nepripa

žinimas (iki 1991 m. rugpjūčio) bei nuomonių skaidą įgyvendi
nant nacionalinės bankininkystės koncepciją.
Pradėjus rengtis šalies ūkio reformai, atitinkančiai rinkos
ekonomikos dėsnius ir dėsningumus, Lietuvos bankas, kaip ir
kitų savarankiškų valstybių nacionaliniai ar federaliniai bankai,
turėjo tapti Lietuvos valstybės ekonominės politikos reiškėju.
Buvo manoma, kad geriausia Lietuvos banką sukurti vietoj
TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikinio banko, tačiau

dėl griežtos Tarybų Sąjungos vadovybės pozicijos šiuo klau
simu ir nepalankių tarptautinių politinių sąlygų iki 1991 m. pa
baigos šio banko perimti nepavyko.
Pradiniame bankininkystės reformos etape buvo išspręsti
šie svarbiausi uždaviniai: Lietuvos bankai atskirti nuo Tarybų
Sąjungos bankų sistemos ir nacionalizuoti; Lietuvos bankas

įteisintas šalies bankų sistemoje; padėti pamatai valstybinių ir
privačių komercinių bankų veiklai. Tačiau kol Lietuva netapo
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pripažinta tarptautinės bendrijos kaip nepriklausoma valstybė,
tol ir Lietuvos bankas negalėjo būti Vakarų valstybių centrinių
bankų pripažintas kaip centrinis valstybės bankas. Užsienio

šalių bankams tuo laikotarpiu palaikyti ryšius su Lietuvos banku
buvo gana problemiška, nes pernelyg neaiškus buvo jo statusas
ir ateitis.
Priėmus 1990 m. spalio 2 d. įstatymą, teisinėmis prie
monėmis buvo spartinama bankų sistemos reforma, tuo pat
metu siaurinamos specializuotų bankų veiklos ribos, o iš dviejų
specializuotų bankų- Pramonės ir statybos bei Socialinioformuojama Lietuvos banko materialinė bazė. Tačiau 1990 m.
pabaigoje, veikiant to meto įstatymams, Lietuvos bankas buvo
panašesnis ne į Vakarų, bet į tarpukario Lietuvos centrinį banką,
nes tuo metu atliko ir centrinio ir komercinio banko funkcijas.

Kaip parodė Vidurio ir Rytų Europos pokomunistinių
šalių patirtis, atkuriant ekonominį savarankiškumą ypač svarbus
vaidmuo teko komerciniams bankams. Deja, Lietuvos ko
merciniai bankai pradiniu laikotarpiu tokio vaidmens neatliko,
nes Lietuvos bankas dar konstruktyviai neformulavo savo po

zicijos komercinių bankų atžvilgiu, jo kūrybinė įtampa pir
miausia apsiribojo siekiu sukurti sau egzistavimo bazę. Dėl to
per pirmuosius metus iš esmės nesusikūrė naujų komercinių
bankų.
Kuriant šiuolaikinę Lietuvos bankų sistemą atsirado
nuomonių nesuderinamumas tarp skirtingų ekonominių mo
kyklų atstovų- tarpukario Lietuvos bankininkystės sekėjų ir
laisvosios rinkos Šalininkų. Po Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo įsigalėjęs tarpukario Lietuvos įvairiapusio gyvenimo,

ypač bankininkystės, patirties perėmimas iš dalies palankiai
veikė pasikartojantį istorijos vyksmą, tačiau nekritiškas kai ku
rių praeities postulatų taikymas naujomis sąlygomis taip pat
patvirtino, kad kiekvienas istorinis laikotarpis turi savo spren
dimus.
Po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos bankininkystės
raidai turėjo įtakos politinių jėgų pasiskirstymas Lietuvos Res
publikos Aukščiausiojoje Taryboje- Atkuriamajame Seime,
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atsiradusi priešprieša taip Lietuvos banko ir Vyriausybės,
atskirų Aukščiausiosios Tarybos deputatų grupių, prasidėjęs ir
neretai nepamatuotas bankininkystės problemų politizavimas.

Tarp mokslininkų ir bankininkų praktikų taip pat nebuvo ben
dros nuomonės, kokio bankų sistemos kūrimo modelio reikėtų
laikytis, būta daug ambicijų, nepakankamai konstruktyvių
sprendimų. Lyginamoji atskirų teorinių mokyklų, tuo metu
formavusių nacionalinės bankų sistemos atkūrimo ir plėtotės
koncepciją, - metodologinių nuostatų analizė įtikinamai parodo,

kokiu sudėtingu keliu iš pat pradžių vyko šalies bankininkystės
raida.
Pereinamuoju laikotarpiu atsikūrusiai Lietuvos valstybei
teko sprąsti sudėtingus uždavinius: stiprinti valstybingumą,
įgyvendinti valstybės valdymo reformą, kurti demokratinę, tei
sinę sistemą. Tuo pačiu metu reikėjo ne tik persiorientuojant

įgyvendinti rinkos ekonomikos principus, įtvirtinti ir plėtoti
rinkos santykius, bet ir toliau tęsti ne mažiau sudėtingą perėjimo
prie šiuolaikinės finansų ir bankų sistemos problemą. Šie
procesai glaudžiai siejosi ir lėmė sudėtingą pradinę pereinamojo
laikotarpio ekonomikos, finansų sistemos ir šalies gyventojų
socialinę būklę.
Ekonomikos transformavimasis, privačios nuosavybės ir
rinkos santykių atsiradimas keitė ūkio struktūrą. Ūkis, anks
čiau grindžiamas valstybinės ir kooperatinės nuosavybės teise,
evoliucionavo į ūkį su vyraujančiu privačiu sektoriumi. Tačiau
suirus ekonominiams ryšiams, padidėjus strateginių žaliavų ir
energijos išteklių kainoms, praradusi senas rinkas ir dėl keleto
kitų priežasčių, Lietuvos ekonomika 1992-1994 m. patyrusi
šoką (realus BVP 1993 m. sudarė tik 40 proc. 1988 m. BVP

lygio), pradėjo atsigauti tik 1995 m., kada pirmą kartą buvo
užfiksuotas BVP padidėjimas - 3,3 proc.; 1992 m. infliacija
peraugo į 1163,1 proc. hiperinfliaciją. Išleidus investicinius
čekius, pradėtas privatizuoti valstybinis turtas.
Pereinamojo laikotarpio pradžioje buvo įgyvendinta tautos
interesus atitinkanti nacionalinė pinigų politika. Siekiant išeiti iš
rublio zonos, 1991 m. liepos 17d. buvo įvesti laikini pinigai-

talonai, kurie cirkuliavo apyvartoje kartu su rubliais (santykiu

1:1) iki 1992 m. spalio 1 d. Litai buvo įvesti 1993 m. birželio
25 d., keičiant talonus į litus santykiu 100:1. Įvedus litą,

Lietuvos bankas nuslopino triženklę infliaciją ir kryptingomis
intervencijomis stabilizavo lito kursą JAV dolerio atžvilgiu.

1994 m. balandžio 1 d. įsigalėjus lito patikimumo įstatymui
buvo įdiegtas Valiutų valdybos modelis.
Tačiau Lietuvos banko vadovybė, sutelkusi dėmesį
vykdyti šiai institucijai nebūdingas komercines funkcijas, per
mažai skyrė dėmesio tuo metu svarbiausiai savo funkcijai nacionalinės valiutos įvedimui. Jeigu pradiniame etape Lietuva

kurį laiką pirmavo tarp Baltijos valstybių reformuojant bankų
sistemą, tai vėliau atsiliko įvesdama nacionalinius pinigus
(Lietuva- 1993 m., Latvija ir Estija- 1992 m.) bei išeidama iš
rublio zonos. Ne be priešingos Lietuvos banko vadovybės po

zicijos ankstyvuoju šiuolaikinės bankininkystės raidos laiko
tarpiu šalyje nebuvo įregistruotas nė vienas užsienio banko fi
lialas.

Nors Lietuvos banko įstatymas objektyviai sąlygojo jo,
kaip centrinio banko, autonomiją ir jis buvo atskaitingas
Aukščiausiajai Tarybai, tačiau nepaisant galiojančių įstatymų

ikikriziniu laikotarpiu Lietuvos bankui nepavyko išvengti val
dybos pirmininko permanentinės kaitos. Susiformavusios

konfliktinės situacijos tarp Lietuvos banko ir Vyriausybės
priežastys glūdėjo jų kompetencijos atribojimo klausime ir iš
esmės tęsėsi iki bankų veiklos sutrikimų pradžios. Tai turėjo
neigiamos įtakos to meto šalies bankininkystės raidai, nesuteikė
stabilumo valstybei, jos ūkiui, silpnino centrinio banko ne
priklausomumą bei jo veiklos veiksmingumą.
Vienas būdingiausių ankstyvojo laikotarpio Lietuvos
bankininkystės raidos ypatumų - ekstensyvi komercinių bankų
plėtra. Jų kūrimą sąlygojo labai pelningas, ypač pereinamojo
laikotarpio pradžioje, prekybos ir įvairių paslaugų verslas,
Lietuvos banko vykdoma liberali politika išduodant licencijas

komercinių bankų veiklai bei maži steigiamojo banko įstatinio
kapitalo normatyvai. 1993 m. pabaigoje jų jau buvo 28. Ko-
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mercinių bankų plėtra bei veikla ikikriziniu laikotarpiu
atspindėjo Lietuvos ekonominės reformos raidą, jos kūrėjų

mąstymo lygį, taip pat sudėtingus pradinio pereinamojo lai
kotarpio šalies žengimo į rinkos ekonomiką procesus.

Kadangi Lietuvos bankas nesiėmė reikiamų priemonių
laiduoti komercinių bankų veiklos stabilumą ir patikimumą, o
visi minėti uždaviniai buvo sprendžiami sudėtingomis (inflia
cijos lygio svyravimas ir kt.) ir prieštaringomis sąlygomis,
ekstensyvi bankų plėtra greitu laiku atvedė į pirmuosius bankų
bankrotus. Tačiau pirmiausia pradėjo bankrutuoti įvairios
kredito bendrovės, kurios 1991-1994 m. konkuravo kartu su
komerciniais bankais, neretai sukurtos finansinių „piramidžių"
pagrindu, siūliusios dideles palūkanas ir taip pritraukusios ir

pasisavinusios iš juridinių asmenų bei šalies gyventojų dideles
grynųjų pinigų sumas. Vėliau bankrotai apėmė smulkiuosius
komercinius bankus.
Komerciniai bankai, būdami vieni aktyviausių perėjimo į
rinkos ekonomiką dalyvių, kaip ir kiti ūkio subjektai, savo
veikloje nuo pat pradžių privalėjo remtis įstatymais ir normi
niais aktais. Tačiau pradiniame pereinamojo laikotarpio etape
dar veikė mažai modernizuota iš tarybinių laikų paveldėta

įstatymų leidyba, o komercinių bankų kūrimą ir veiklą regla
mentuojančių teisės aktų priėmimas vėlavo. Tik 1992 m. liepos
2 d. buvo priimtas Komercinių (akcinių) bankų įstatymas, nors
komerciniai bankai šalyje jau veikė daugiau kaip 2 metus.
Lietuvos patirtis parodė, kad paskubomis paruošti ir

taikyti kai kurie vakarietiški veiklos mechanizmai neveikė ar
besiformuojančios rinkos sąlygomis buvo neveiksmingi. Kita
vertus, kiekvienas susikūręs komercinis bankas veikė konkre

čioje aplinkoje, kuri didele dalimi ir lėmė tą veiklą.
Lietuvoje, kaip ir kitose pokomunistinėse Vidurio ir Rytų
Europos bei Baltijos šalyse, finansinių nuostolių, didesnių ar
mažesnių sukrėtimų, kurių skaudžius padarinius greitai pajuto
šalies gyventojai ir ūkio subjektai, pirmiausia greta kredito
bendrovių 1994 m. patyrė smulkieji komerciniai bankai
(„Žemės bankas", „Lietūkis", „Sekundės bankas" „Apus",
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„Ateitis" ir kt). Didžiųjų komercinių bankų griūtis prasidėjo po
1-2 metų.

Šalies komercinių bankų veiklos sutrikimų kulminacija 1995 m. gruodis, kai dviem dideliems komerciniams bankams -

AB Lietuvos akciniam inovaciniam bankui ir AB LITIMPEKS
bankui - buvo paskelbtas moratoriumas. Jiems tuo metu
priklausė 17 proc. veikiančių Šalies bankų turto, 30 proc. visų
šalies bankų lėšų apyvartos (AB Lietuvos akcinio inovacinio
banko dienos lėšų apyvarta 1995 m. gruodį buvo 159 mln. Lt,
AB LITIMPEKS- 81 mln. Lt). AB Lietuvos akciniam
inovaciniam bankui priklausė apie 13 proc. visų šalies bankų
aktyvų ir 13 proc. Lietuvos indėlių rinkos.
Nors Lietuvos bankų sistema patyrė nemažus sukrėtimus,
ypač paskelbus moratoriumą 2 stambiesiems šalies bankams,
tačiau šalyje 1994—1996 m. nebuvo bankininkystės krizės, juo
labiau finansų krizės, kadangi: bankų griūties laikotarpiu
nebuvo sutrikusi piniginių atsiskaitymų sistema (išskyrus kai

kurių bankų); veikė šalies pinigų ir kapitalo rinka.
Dėl komercinių bankų veiklos sutrikimų valstybės biu
džetas patyrė ženklių nuostolių (1996 m. I pusmetį sudarė
359 mln. Lt), pasunkėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo
biudžeto pajamų vykdymas, komplikavosi pensijų išmokėjimas.
Dėl to, kad atsakomybė indėlininkams dar nebuvo tapusi juridi
ne kategorija, šalies gyventojai patyrė didelių finansinių nuos

tolių. Kadangi bankai šalyje buvo praradę pasitikėjimą, per pir
muosius tris 1996 m. ketvirčius gyventojų indėliai veikiančioje
bankų sistemoje sumažėjo 377,6 mln. Lt. Praktiškai laikinai
buvo sužlugdyta tarpbankinių paslaugų rinka. Per 1996 m.
I ketvirtį Lietuvos banko oficialiosios tarptautinės atsargos su
mažėjo 15,5 proc., konvertuojamos valiutos atsargos (1996
sausį-vasarį) sumažėjo 137 mln. JAV dolerių. Smarkiai komp

likavosi ir padėtis Vyriausybės vertybinių popierių rinkoje. Iš
Lietuvos ėmė trauktis užsienio investuotojai. Buvo prarastas
pasitikėjimas šalies nacionaline valiuta — litu. Bankų griūtis tie
siogiai paveikė apie 30 proc., netiesiogiai — iki 70 proc. ūkio

subjektų. Bendros bankų sistemos restruktūrizavimo išlaidos
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sudarė maždaug 2,5proc. BVP arba l,2mlrd. Lt. Stambiųjų
bankų griūtis, nors ir neperaugusi į visuotinę šalies bankų krizę,
vis dėlto pakenkė Lietuvos ekonomikos ir finansų sistemos rai

dai, kuriam laikui pakirto pasitikėjimą bankais šalyje ir užsie
nyje.

Padėtis pagerėjo tik 1996 m. pabaigoje. Ypač tam turėjo
įtakos staigus bankų kapitalizacijos padidėjimas. Vienuolikos
veikiančių bankų bendras akcinis kapitalas 1996 m. pabaigoje
viršijo 700 mln. Lt. Savo kapitalą labai padidino AB Vilniaus
bankas, AB „Ūkio bankas" ir bankas „Hermis". 1996 m. rugsėjo
mėn. Lietuvos oficialiosios tarptautinės atsargos visiškai

atsistatė ir viršijo prieškrizinį lygį. Ženkliai nukrito metų pra
džioje pakilusios paskolų ir indėlių palūkanų normos. Tiesa,
terminuoti indėliai litais pasiekė 1995 m. gruodžio lygį tik
1997 m. spalio mėn., o valiuta- 1997 m. sausio mėn. Didelį
ekonomikos atsparumą patvirtino 1996 m. 4,7proc. išaugęs

BVP, toliau mažėjantis infliacijos lygis ir mažėjantis fiskalinis
deficitas, didėjantis bankų turtas.
Be bankų griūties neigiamų padarinių, bankų sistemos

sukrėtimai, kaip ir kitose Baltijos bei Vidurio ir Rytų Europos
šalyse XX a. dešimtąjį dešimtmetį, turėjo ir teigiamų padarinių:
sustiprėjo bankų sektorius, nes išlikę bankai pradėjo elgtis
apdairiau ir dėl to gerokai sumažėjo blogų paskolų portfelis;
valdžios ir valdymo institucijos sustiprino bankų priežiūrą.
Daugelio komercinių bankų žlugimo priežastys- sun
kumai, kuriuos patyrė pereinamojo laikotarpio Lietuvos ūkis:
pramonės gamybos ir prekybos apimčių mažėjimas; palūkanų
normų svyravimai, mažėjanti bankinė marža, didėjanti konku
rencija. Komercinių bankų sistemos sukrėtimams turėjo įtakos
įstatymų, taisyklių, normų, audito, vidaus kontrolės ir bankų
priežiūros institucijų veiklos neveiksmingumas. Bankų bank

rotams įtakos turėjo jų vadovybės nesugebėjimas laiku prisi
taikyti prie kintančios makroekonominės aplinkos, neprofesio
nalus bankų valdymas, neteisinga paskolų politika bei prasta
verslo rizikos veiksnių analizė, Lietuvos banko, kaip paskutinio

skolintojo, funkcijos apribojimas, buvo politinio lobizmo

apraišką.
Didžiausia bankų problemų priežastis - blogos paskolos.
Vertinant pagal banko darbuotojų atsakomybės kriterijus, jų
susidarymui įtakos turėjo šie veiksniai: pirma, neįvertinta rizika
išduodant paskolas- banko darbuotojai tam neturėjo
pakankamos kompetencijos, įžvalgumo arba tiesiog apsiriko;
antra, nusikalstamas aplaidumas („tyčiniai" atvejai): a) paskolos
be užstatų ir garantijų; b) užstatai, neprilygstantys išmokėtoms
sumoms, arba už tuos pačius užstatus suteiktos kelios paskolos;
c) paskolos be verslo planų arba pateikus fiktyvius verslo
planus; d) paskolos, suteiktos bendrovėms, įmonėms be paskolų
departamento išvadų, remiantis asmeniniais ryšiais, pažintimis;
e) paskolos, suteiktos pažįstamiems asmenims arba tiesiog
patiems sau, dažnai grynaisiais pinigais; trečia, netipiški atvejai:
a) kai paskola išduota asmeniui, kuris paskolos nepaėmė, t. y.
kai kito asmens vardu ją paėmė trečias asmuo, pirmajam net
nežinant, kad jo vardu buvo paimta paskola; b) kai paskola
suteikta iš neįformintų banke pinigų arba buvo atvejų, kai kokio
nors asmens sąskaitoje buvo atliekamos tam tikros operacijos,
asmeniui apie tai nežinant.

Galiojantys komercinių bankų įstatymai bei kiti normi
niai aktai, reglamentuojantys bankų veiklą, turėjo nemažai
spragų, kurios neretai sudarė teisines prielaidas bankų dar
buotojų bei jų klientų neatsakingai veiklai. Pagal tuo metu ga
liojusius teisės aktus daugeliu atvejų nusikalstamai veikdamas
kaltininkas formaliai nepažeisdavo bankų teisės normų ar bankų
vidaus taisyklių. Dėl to nusikalstamos veikos išoriškai atrodė
kaip visiškai teisėtos, o vėliau teisminio nagrinėjimo metu dėl
šių veikų atsiradusi turtinė žala buvo teisinama „normalia
paskolų negrąžinimo rizika".
Komercinių bankų teisinės bazės sutvarkymas negalėjo

būti atsietas nuo šalies teisinės politikos, kurioje taip pat išryš
kėjo kardinalių sprendimų būtinybė. Tačiau tuo metu veikiantys
ir Civilinio kodekso, ir Baudžiamojo kodekso įstatymai atsiliko

nuo priimamų įstatymų, įtvirtinančių pagrindines rinkos
ekonomikos nuostatas, o kai kurie iš jų joms kurį laiką

prieštaravo. Tai galėjo būti pateisinta ir tuo, kad daugelyje Šalies
gyvenimo sričių naujų įstatymų rengimas ir leidimas tebuvo

pradinėje tapsmo būklėje.
Lietuvos komercinės bankininkystės raida taip pat pat
virtino, kad priimtų pagrindinių teisės aktų egzistavimas dar
nereiškė, jog užkertamas kelias įvairioms nusikalstamų veikų
pasireiškimo formoms, jeigu neveikė jų teisinio reguliavimo bei
priežiūros mechanizmas. Bandymai sugriežtinti komercinių
bankų veiklos kontrolę, tarp jų ir pateikimas informacijos
teisėsaugos institucijoms apie indėlius, viršijančius 50 tūkst. Lt^
praktikoje nebuvo įgyvendintas.
Rengiant įstatymus bei kitus komercinės bankininkystės
teisės aktus, liberaliai nusiteikusių oponentų buvo gana daug,
dėl to įstatymų leidėjams nepavyko įgyvendinti dalies nuostatų,
kurios buvo gyvybiškai reikalingos sėkmingam šio finansų
sektoriaus subsektoriaus funkcionavimui. Priimtų įstatymų
trūkumai tapo viena pagrindinių bankų sistemos nestabilumo
priežasčių, atvedusių 1994 m. iš pradžių į smulkių, o 1995 m.

pabaigoje ir į kelių stambiųjų bankų griūtį.
Vykdant 1995 ra gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos
Seimo nutarimą „Dėl neatidėliotinų priemonių bankininkystės
problemoms spręsti", buvo parengti teisės aktai dėl gyventojų
indėlių bei įmonių lėšų išsaugojimo, dėl bankų restruktūriza
vimo. Taip pat padaryti atitinkami Civilinio kodekso, Bau
džiamojo kodekso ir Administracinio kodekso straipsnių pa

keitimai bei papildymai dėl bankų griūties kaltų asmenų išaiš
kinimo ir patraukimo baudžiamojon ar administracinėn atsa
komybėn.

Nors 1990-1996 m. pagrindiniai įstatymai ir juos ly
dintys aktai, reglamentuojantys komercinių bankų veiklą, buvo
priimti, tačiau komercinė teisė vis dar liko nestabili. Galiojantys
teisės aktai buvo nepakankamai išsamūs, išbaigti, jie ir
vėlesniais metais buvo nuolat keičiami, papildomi, kartais netgi
nesuderinant tarpusavyje. Buvo įprasta, kad beveik kiekvieną
komercinių bankų įstatymą lydėjo Vyriausybės ir Lietuvos
banko valdybos nutarimai, kuriuose buvo pateikiamos įvairios
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tvarkos instrukcijos, išaiškinimai, rekomendacijos ir pan.
Pereinamojo laikotarpio pradžioje Lietuvos šiuolaikinės
bankininkystės teisinė bazė buvo kuriama stokojant konceptu
alaus pagrindimo. Teisės aktų priėmimas atsiliko nuo banki
ninkystės raidos, o komerciniai bankai kūrėsi sparčiau negu
įstatymai, kuriais buvo reglamentuojama jų veikla. Tačiau ir po
bankų griūties komercinės teisės bazė liko nepakankamai
susisteminta ir tebebuvo tolesnės raidos stadijoje.
Po bankų griūties, nepaisant nemažų bankų sistemos
sukrėtimo padarinių, iš pradžių vyko gana spartus šalies eko
nomikos augimo laikotarpis (BVP didėjo: 1996— 4,7 proc.,
1997- 7,3, 1998- 4,5 proc.). Kadangi bankų sistemos sukrė
timai buvo finansinė-ekonominė problema, ankstesniojo lai
kotarpio šalies ekonominės raidos pasekmė, ją spręsti buvo
būtina

ekonominėmis

priemonėmis.

Vien

teisėsaugos

priemonėmis jos nebuvo galima išspręsti.
Pasibaigus bankų griūties laikotarpiui buvo dedamos
pastangos atgaivinti bankų griūtį patyrusius bankus.
AB LITIMPEKS bankas nuo pat moratoriumo paskelbimo
1995 m. gruodžio 21 d. savarankiškai bandė sprąsti kilusias
problemas. Jam įvykdžius Lietuvos banko reikalavimus, mo
ratoriumas buvo atšauktas. Nuo 1996 m. birželio 10 d. vėl pra
dėjo vykdyti visas banko operacijas, tačiau 1999 m. rugsėjį vis
dėlto ir jis bankrutavo. 1997 m. liepos 8 d. dar vienam nemo
kiam AB „Tauro" bankui buvo iškelta bankroto byla. 1996 m.
probleminės paskolos sudarė 36,9 proc. visų paskolų portfelio ir
trukdė formuotis stabiliai bei patikimai bankų sistemai. Todėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybė šioms paskoloms valdyti
įsteigė AB Turto banką, kuriame buvo sukaupta daugiau kaip

milijardas litų probleminių paskolų. Iki 1998 m. bankų blogų
paskolų portfelis buvo sumažintas iki valdomo lygio: 1996 m.
3-5 grupės (galimos rizikos, abejotinos bei nuostolingos) pas
kolos Lietuvoje sudarė 32proc. (Latvijoje- 20 proc., o Esti
joje - 7 proc.), o po dvejų metų skaičiai atitinkamai buvo

12 proc. (7 proc. ir 5 proc.). Sumažėjo ir atidėjimų dalis
bendrame paskolų portfelyje. Lietuvoje 1996 m. ji buvo
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22 proc., o 1998 m. - tik 6 proc., Latvijoje atitinkamai 16 proc.
ir4 proc., o Estijoje - 12 ir4 proc.
Rusijos finansų krizė, kilusi 1998 m. rugpjūčio 17 d.,
įrodė, kad Lietuvos bankų sistema yra pakankamai stabili ir
sugeba apsisaugoti nuo nepageidaujamų makroekonominių

reiškinių. Tiesioginė Rusijos krizės įtaka Lietuvos, kitaip negu
Latvijos ir Estijos (šiose valstybėse dėl krizės keliems bankams
buvo iškeltos bankroto bylos), bankams buvo mažai juntama,

nes Lietuvos bankai buvo pasimokę iš savo klaidų ir vykdė
daug griežtesnę ir atsargesnę paskolų teikimo politiką. Ši
politika įvykus Rusijos finansų krizei sudarė prielaidas išvengti
neigiamų jos padarinių. Be to, siekdami apsidrausti nuo jų,

komerciniai bankai 1998 m. antrojoje pusėje pradėjo sudaryti
specialiuosius atidėjimus bendrai paskolų portfelio rizikai
sumažinti. Tokia atsargi ir konservatyvi Šalies bankų politika
leido bankams padėti savo klientams pamažu perorientuoti savo
verslą į stabilesnes rinkas ir ieškoti bendradarbiavimo partnerių
Vakarų šalyse.

Vienas iš pagrindinių vėlesniojo laikotarpio uždavinių
buvo sukurti stiprų Lietuvos banką, kuris būtų kiek galima
mažiau priklausomas nuo šalies politinių jėgų, nes ankstesniais

metais (iki bankų griūties) vykęs nuolatinis besikeičiančių po
litinių jėgų kišimasis į Lietuvos banko veikią, dažnas valdybos
narių ir pirmininko keitimas ne tik silpnino centrinio banko
nepriklausomumą, bet ir jo veiklos veiksmingumą. 2001 m.
buvo priimtas naujas Lietuvos banko įstatymas, kuriame įtvir
tintos pagrindinės Lietuvos banko nepriklausomumo nuostatos.
Po bankų griūties Lietuvos bankas skatino veiksmingos,
stabilios ir konkurencingos šalies komercinių bankų sistemos
plėtrą, daug dėmesio skirdamas finansinės drausmės stiprinimui

ir paskolų kokybės gerinimui. Atsižvelgiant į Šalies bankų
sistemos plėtrą ir jos tendencijas, keitėsi komercinių bankų
priežiūra, jai buvo keliami vis sudėtingesni reikalavimai. Buvo

stiprinami ryšiai su kitomis finansų sektoriaus priežiūros ins
titucijomis šalies viduje ir glaudžiai bendradarbiaujama su už
sienio valstybių, kurių bankai steigė savo padalinius Lietuvoje,

atitinkamomis priežiūros institucijomis. Lietuvos komerciniai
bankai sustiprino vidaus kontrolės tarnybas, suteikė daugiau
teisių vidaus auditui, sugriežtino paskolų išdavimo reikalavi
mus, taip pat aktyviai ėmėsi priemonių kapitalui didinti. Bankų
veikloje vis labiau buvo pastebimas konservatyvumas ir
atsargumas.

Nagrinėjamo laikotarpio pabaigoje Lietuva iš esmės
nuosekliai įgyvendindama reformų programą, baigė kurti
funkcionuojančią rinkos ekonomiką. Tai buvo viso praėjusio
dešimtmečio, kurio pradžia buvo 1990 m., rezultatas, kuris leido
Lietuvai pasiekti pažangą. Kelių Lietuvos ekonomikos bei
bankininkystės raidos parametrų apžvalga įtikinamai parodo,
kad 1996-2004 m. Lietuva išlaikė geras augimo perspektyvas,

stiprėjantį bankų sektorių ir finansų sistemą, vis didėjantį ir
stiprėjantį privataus ūkio sektorių, nepaisant 1998—1999 m.
patirto staigaus ir nemažo ūkio nuosmukio (1999 m. BVP buvo
sumažėjęs 3,9 proc.), kurio svarbiausia priežastis buvo Rusijos
finansų krizė.

Svarbi vėlesniojo laikotarpio Baltijos šalių, tarp jų ir
Lietuvos, bankų sektoriaus plėtros ypatybė - ryški jo konsoli
dacija. Du dideli Lietuvos bankai (AB Vilniaus ir „Hermio"
bankai) susijungė. Konsolidacijos procesai peržengė valstybės
sienų ribas, pradėjo kurtis bendra Baltijos šalių bankų rinka.
Švedijos AB „Skandinaviška Enskilda Banken" strateginės in
vesticijos į 3 skirtingų šalių bankus (Estijos „Uhis", Latvijos
„Uni" ir Lietuvos AB Vilniaus bankas) labai paspartino Baltijos
rinkos konsolidacijos procesus. Didelės „Swedbank" in
vesticijos į „Hansabanką" taip pat buvo svarbus žingsnis bankų
rinkos koncentracijos ir konsolidacijos procesuose, visa tai rodė
bendras Europos bankų rinkos plėtros tendencijas, kurių
svarbiausias bruožas - bankų stambėjimas.

Vienas iš būdingiausių vėlesniojo laikotarpio Lietuvos
ekonomikos raidos bruožų buvo užsienio kapitalo pritraukimas.

Lietuva, įveikusi bankų griūties reiškinius ir siekianti įtvirtinti
savo politinę ir ekonominę nepriklausomybę, tapo patraukli
užsienio investuotojams. Tai lėmė šios sąlygos: 1) šalyje buvo

pakankamai daug investicijoms perspektyvių įvairios
gamybinės ir paslaugų srities objektų; intensyviai kūrėsi
privatus sektorius, 1997 m. jis sudarė apie 70 proc. BVP;
prasidėjo antrasis privatizavimo etapas; 2) buvo daug santykinai
nebrangios kvalifikuotos daibo jėgos, gebančios išmokti ir
taikyti naujus gamybos organizavimo ir valdymo metodus;
3) buvo gerai išplėtotos transporto ir ryšių sistemos tiek šalies
viduje, tiek su Rytų ir Vakarų Europa; 4) Lietuvos teisės aktai
garantavo užsienio investiciją teisinę apsaugą, vienodomis
sąlygomis teikė mokesčių lengvatas užsienio ir vidaus inves
tuotojams; 5) buvo gerai išplėtota paslaugų srities infrastruktūra;

6) Lietuvos geopolitinė padėtis suteikė investuotojams galimybę
priartėti prie eksportui potencialios didelės Nepriklausomų
Valstybių Sandraugos rinkos. Nuo 1996 m. aktyvėjo užsienio
bankų veikia. 2003 m. pradžioje Lietuvos bankų sektoriuje
užsienio investuotojai valdė apie 88 proc. turto. Dėl tiesioginių
užsienio investicijų Lietuvos komerciniai bankai tapo integruoto
užsienio bankų tinklo dalimi. Į Lietuvą atėję užsienio bankai ne

tik atnešė kapitalo bei didesnių ir pigesnių finansinių išteklių,
bet kartu pristatė naujas finansines paslaugas, perteikė savo
patirtį ir žinias, į Lietuvos bankų sistemą įnešdami stabilumo.
2000-2002 m. baigėsi Lietuvos bankų sistemos restruktū
rizavimo procesas. 2000 m. pabaigoje parduotas Lietuvos vys
tymo bankas, 2001 m. pradžioje - Lietuvos taupomasis bankas.
2001 m. parduotas paskutinis valstybinis bankas - Lietuvos že
mės ūkio bankas, turėjęs 13,6 proc. viso bankų sektoriaus turto.
Bankų privatizavimas šalyje buvo baigtas.
Vėlesniuoju laikotarpiu Lietuvoje buvo sukurta indėlių
draudimo sistema, nors savotiška indėlių draudimo sistema
egzistavo ir iki bankų veiklos sutrikimų pradžios. Buvo nus
tatyti ekonominiai normatyvai, kurie numatė minimalias ats
kaitymų iš pelno normas — ne mažiau kaip 25 proc. į atsargos

kapitalą ir ne mažiau kaip 10 proc. į indėlių draudimo kapitalą.
Tačiau norint šį reikalavimą įgyvendinti, buvo būtina pelninga
bankų veikla. Tuo tarpu nuo 1993 m. pabaigos komercinių
bankų veiklos rezultatai pradėjo blogėti, o nuo 1994 m. prasi-

dėjo pirmieji Lietuvos bankų sistemos sukrėtimai. Kadangi visų
neatitikimų su Europos Sąjungos teisės reikalavimais pa
šalinimas susijęs su papildomu ir nemažu Indėlių draudimo

fondo įsipareigojimų bei kapitalo poreikio padidėjimu, numa
tytas pereinamasis laikotarpis iki 2008 m. sausio 1 d. Iki pe
reinamojo laikotarpio pabaigos numatyta Lietuvos indėlių

draudimo sistemą visiškai suderinti su direktyvos dėl indėlių
garantijų sistemų reikalavimais.

Tyrinėjamo laikotarpio pabaigoje vykę pasikeitimai šalies
bankininkystėje tapo pagrindiniais veiksniais, nulėmusiais

gerėjančią komercinių bankų paskolų portfelio kokybę, jų fi
nansinius rezultatus, augantį visuomenės pasitikėjimą bankų
sistema, o tai tapo geru pagrindu tolesnei šalies bankininkystės
plėtrai. Tačiau Lietuvos komerciniai bankai, lyginant su Euro

pos Sąjungos Šalių bankais pagal sukauptą pagrindinį kapitalą,
vis dar liko gana maži.
Galima išskirti šiuos pagrindinius Lietuvos bankinin
kystės integravimosi į Europos Sąjungą etapus: 1. 19881991 m. užsienio finansinių organizacijų bei pavienių asmenų
iniciatyvos ir paramos dėka buvo dedami šiuolaikinės banki
ninkystės pamatai. 2. 1991-1995 m. rengiant šalies bankinin
kystės teisės aktus, organizuojant Lietuvos banko, komercinių
bankų veiklą, tiesiogiai dalyvavo Europos Sąjungos šalių fi
nansų institucijos. 3. 1995-1999 m. sukurti šiuolaikinį šalies
centrinį banką ir orientuoti litą į Europos Sąjungos valiutą eurą
tapo prioritetiniais tikslais ir Vyriausybės (1997-2000 m.), ir
Lietuvos banko pinigų politikos (1997-1999 m.) programose.
Lietuvos bankų veiklos ir plėtros klausimai tapo atitinkamų
Europos Sąjungos institucijų tyrimo objektu, sustiprėjo Europos
Sąjungos pagalba modernizuojant šalies bankininkystę.
4. 1999-2004 m. Lietuvos bankas aktyviai dalyvavo prasidėju
siose Lietuvos derybose dėl narystės Europos Sąjungoje.
1996-2004 m. Lietuvos bankų sistemoje buvo įgyven
dinti keli PHARE programos lėšomis finansuojami techninės
pagalbos projektai šalies bankininkystės veiklai tobulinti.
Techninė pagalba buvo skirta pinigų politiką, kredito įstaigų

priežiūrą, vidaus auditą, strateginį planavimą, apskaitą, atsis

kaitymų sistemą vykdančių institucijų pajėgumui stiprinti.
PHARE techninės pagalbos projektai buvo pagrįsti Europos
centrinio banko reikalavimais, Europos Sąjungos direktyvomis
ir kitais tarptautiniais standartais. Rengiantis vykdyti valstybės Europos Sąjungos narės - centrinio banko užduotis, Europos

Sąjungos PHARE programos lėšomis taip pat buvo įgyvendinta
Lietuvos banko institucinės plėtros programa. Pagrindinis
Techninės pagalbos finansų sektoriui programos tikslas parengti Lietuvos finansų sektorių konkurencijai Europos

Sąjungos rinkoje.
Įgyvendindamas šalies finansų sektoriaus strateginius
tikslus, Lietuvos bankas parengė su savo veiklos funkcijomis

susijusiose srityse pasiūlymus dėl derybų skyrių: „Laisvė teikti
paslaugas", „Laisvas kapitalo judėjimas", „Ekonominė ir pinigų
sąjunga". Vienas iŠ svarbiausių Lietuvos banko pinigų politikos
darbų- 2002 m. vasario 2 d. sėkmingai persietas lito kursas nuo
JAV dolerio prie euro. Nuo 2004 m. gegužės 1 d. Lietuvai
įstojus į Europos Sąjungą, nacionalinis centrinis bankas
prisijungė prie Europos centrinių bankų sistemos, o 2004 m.

birželio 27 d. Lietuva prisijungė prie VKMII.
Integruojantis į Europos Sąjungos finansų sistemą, atsi
verianti bendroji veiklos erdvė gali sukelti naujų finansinių iš
bandymų finansų subsektorių dalyviams. Lietuvos finansų
sektoriaus plėtra tiesiogiai priklausys nuo Lietuvos Respublikos
Vyriausybės vykdomos finansų sektoriaus plėtros politikos,

valstybės orientacijos į bendrą Europos Sąjungos finansų rinką
ir nuo finansų institucijų ir nefinansinių bendrovių aukštos
kvalifikacijos finansų valdymo specialistų, kurie būtų

kompetentingi spręsti besikeičiančioje aplinkoje iškilusias
problemas.
2006 m. pabaigoje - 2007 m. pradžioje Lietuva įsives
eurą ir taps visateise euro zonos valstybe. Tikėtina, kad euro
įvedimo nauda (valiutos keitimo kurso rizikos eliminavimas,
investicijų euro zonoje skatinimas ir kt.) bus daug didesnė negu
jo neigiamos (nemažos išlaidos dėl valiutų keitimo į eurą,
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suverenumo praradimas, paveiktos tam tikros ūkio subjektų
sutartys dėl euro įvedimo ir kt.) įvedimo pasekmės, kurios bus
laikinos ir daugiausia pasireiks tik per kelerius pirmuosius
metus. Finansų sektoriaus plėtra bus spartesnė nei gamybinių

ūkio šakų, todėl tikėtina, kad 2015 m. finansinio tarpininkavimo
sektoriaus indėlis į BVP bus apie 7-10 proc. Buvimas euro

zonoje leis greitai perimti finansinių technologijų naujoves.
Artimiausiais metais Lietuvos paskolų ir visa apskritai finansų
rinka gali augti sparčiau nei išplėtotos rinkos ekonomikos

valstybėse ir net kitose Vidurio ir Rytų Europos šalyse.
Artimiausioje perspektyvoje Lietuvoje veiks įvairios fi
nansų institucijos (komerciniai, investiciniai bankai, privatūs
pensijų fondai, kolektyvinio investavimo įmonės, hipotekos
bankai, nebankinės finansų institucijos ir t. t.), turinčios gerai
reglamentuotą teisinę bazę ir aiškiai segmentuotą rinką. Vis

dėlto didžiąją finansų sektoriaus dalį sudarys universalūs ko
merciniai bankai, teikiantys plataus spektro finansines paslau
gas. Ilgainiui vietinės kilmės arba vien lietuviško kapitalo val
domų finansų institucijų vaidmuo taps minimalus arba šios
institucijos apskritai išnyks, užleisdamos vietą tarptautinėms
bendrovėms arba jų sudarytoms struktūroms bei aljansams.

Kad būtų galima įgyvendinti valstybės ilgalaikės raidos
strategijoje ir finansų ekspertų grupės parengtoje finansų sek
toriaus vizijoje iškeltus uždavinius, egzistuoja objektyvus po
reikis Lietuvos aukštosioms mokykloms rengti aukštos kvali
fikacijos finansų srities specialistus ekspertus šalies finansų
subsektoriams, kurie būtų kompetentingi finansų rinkų žinovai
ir praktikai, sugebėtų operatyviai reaguoti į Lietuvos, Europos
Sąjungos ir kitų pasaulio valstybių nūdienos finansų sistemos
konjunktūros pasikeitimus, iškilusias problemas, numatyti ga
limus jų sprendimų būdus.
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8. SUMMARY

Linas Šadžius

EVOLUTION OF LITHUANIAN COMMERCIAL
BANKS AND THEIRINTEGRATION INTO THE
FINANCIAL SYSTEM OF THE EUROPEAN UNION
(1988-2004)
(retrospective view)
From the perspective of the development of world history
a decade is just an instant, yet in the history of the world and of
some nations certain decades may be deemed the turning points
to have unrecognisably changed the destinies of those nations
and of statės. In the history of the Lithuanian nation and of the
State of Lithuania, the lašt decade of the 20"11 century was a
tuming-point decade in the course of which, following restoration of independence, quite a lot was accomplished in Lithuania
in most varied fields. Therefore it is already possible to start
analysing the distance made as well as evaluating the achievements and mistakes made.
Investigating the development of economics and finance
in the country following the restoration of independence one my
notice the importam role the problem of the establishment and
development of the system of commercial banking has played.
After fifty years of the Soviet occupation and annexation the
banking system of independent Lithuania was to be re-established at the turn of two political systems. The first steps were
made in the context of national re vi vai, restoration and consolidation of independence. Independence has been challenged by
an economic blockade, inffation of the rouble, and own political

draughts. Despite subjective and objective difficulties in the
course of the establishment of novel economic relations over an
extremely short period of ūme, independent financial and monetary systems, as well as a classic two-tier banking system
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were deveioped in the country. The Bank of Lithuania may be
regarded as the first, and conunercial banks as the second, tier.
In the period under review, Lithuanian commercial banks
started operating as an independent force exerting considerable
influence over economic development. The expansion of banks
was decided by the political, economic, public and sočiai
changes that were taking place in Lithuania. The sočiai position
of commercial banks was created by a conceived necessity to
abide by the principles of the laws of market economy. With a
change in the geopolitical situation, time was needed to convince the society that commercial banks were the best institution for saving.
Likewise other post-communist countries of Central and
Eastern Europe, Lithuania has failed to avoid bigger or smaller
problems in the activities of banks. The fall of some commercial
banks, which started in 1994^1996, shocked the society and
disclosed the imperfection of bank activities at the šame time.
Banking problems became most acute for the society in the
transitional period. The conseąuences of collapses of commer
cial banks have been felt by now.
The theory and history of economics is a composite part
of the economical science. Viewing retrospectively the decade
which has elapsed, the economic science is now in a position to
look back at the development of commercial banking and to
make an objective assessment of the process of development of
commercial banks in the period under review, evaluate the reasons of the situations then emerged, activities of various individuals, as well as their influence on the restoration and de
velopment of the domestic banking system.
The problem of the emergence and development of
banking has interested scientists since long ago. However,
banking in Lithuania became an object of scientific research
only because of the existence of the historiography of the eco
nomic thought of pre-war Lithuania. The studies of contemporary banking reach back to the investigations that were conducted during the pre-war period, the raost outstanding repre-
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sentative of the period being professor Vladas Jurgutis with
„Banks" as his most significant work.
S. Uosis, V. Terleckas, I. Čepienė and R. Visokavičius
were the first to start analysing the problems of establishment of
commercial banking during the years of Revival and the first
years of independence. Other authors discussed various aspects
of the subject, too: only their opinions, assessments and recommended ways of the solution of the problem varied.
The establishment of the contemporary banking system
started under conditions of decay of the planned economy, although the opinions as to its beginning vary. Valuable proposals
on the development of contemporary banking can be found in
the works by K. Antanavičius, E. Leontjeva, A. Šimėnas and
S. Uosis. There, the above authors investigate the problems of
economic sovereignty, market economy, and financial institutions. Various aspects of the subject have been discussed, to a
broader or narrower extent, in scientific articles by the
researchers of the development of the Lithuanian economy and
financial sector E. Bagdonas, E. Buškevičiūtė, V. Pukelienė,
A. Vasiliauskaitė, and V. Vaškelaitis. The above authors grounded the necessity of the emergence of commercial banks in the
country under the conditions of market economy, regarding
them as a ąualitatively novel sub-system of the financial sector.
In scientific-economic literature, various authors investigating economic systems in transition define the Lithuanian
banking system as a composite part of the Lithuanian financial
and economic system in transition. The above issue has been, to
a greater or lesser degree, addressed in the works by J. Bivainis,
V. Geralavičius, D. Ivaškevičius, R. Kuodis, B. Martinkus,
G. Nausėda, A. V. Rutkauskas, A. Sakalas, and V. Žilinskas.
From the point of view of the subject under review, va
luable works are those by A. Buračas, J. Čičinskas,
A. Dobravolskas, P. Gylys, K. Glaveckas, Z. Lydeka,
S. Martišius, O. Rakauskienė, M. Starkevičiūtė, A. Šileika,
A. Vasiliauskas and E. Vilkas as they contain the analysis of the
transformation of economic systems in post-communist count-

ries, the strategy for Lithuania's economic development, restructuring of the economy, transformation of the society in the
context of the economy in transition.
Foreign scientists have been analysing the problems of
the development of contemporary banking on an ongoing basis.
Although the development of commercial banks in Lithuania
has not been investigated in a comp)ex way as yet, A. Fleming,
L. Chu and M. R. Bakker have already expressed valuable opinions on the subject.
In evaluating what has been done and considering the investigations carried out, it is worthwhile noting that the scientific problem still remains because of the lack of scientific research necessary to characterize the development of commercial
banks during the period under review in a complex way. In addition to it, the issue of bankruptcies of some, and of the
collapse of the largest, banks has not been sufficiently investi
gated yet, despite the fact that attempts have been made to discuss the problem in one aspect or another in works with a focus
on the activities of commercial banks.
Research of this kind was not carried out after restoration of independence in both Lithuania and the other Baltic
States. No similar works, too, have been traced in other Eastem
and Central European countries in transition, therefore the author of the monograph was the first to build on his own the
theoretical model of the object of the research.
For a scholar making a retrospective analysis of the de
velopment of the banking sector and seeking to define the
characteristic traits of the development stages of one commer
cial bank or another, it is necessary to divide the period examined into stages, and to define the chronological limits of the
object being investigated.
The present monograph covers the chronological limits
of 1988-2004. The beginning of the investigated period dates
back to 1988, when, during the years of „perestroika" and Na
tional Revival, the genesis of contemporary national banking

started; the investigation ends with the year 2004, when our
country became the member of the European Union.
Considering the scheme of division into periods, the development of the Lithuanian system of commercial banking
dealt with in the present monograph is divided accordingly into
four periods of time: genesis, early stage, crisis period, and late
stage. Various stages of development of the banking system are
characterized, considering both essential moments in the
country's political and economic life and the moments that were
the turning points for the object under investigation to have had
a decisive influence over the priorities during different periods
and a direct influence on the development of contemporary
commercial banking. From this perspective, the logical structure
of the investigation is defined by the sequence of tasks
necessary to solve in order to achieve the purpose; this sequence
is presented in the six chapters of the monograph.

XXX
The beginning of the establishment of contemporary domestic banking dates back to the years of „perestroika" (19881989). In the period of National Revival the issue of the estab
lishment of the Lithuanian banking system became an integral
part of the concept of Lithuania's economic sovereignty. In accordance with the concept of national banking, a plan was
drawn to restructure the Soviet mono-banking system into an
intemationally recognised two-tier banking system, with the
traditional functions of the centrai bank entrusted to the established Bank of Lithuania.
It has been established that the development of banking

in Lithuania during 1988-1990 virtually depended not only on
the most importam economic restructurings that were taking
place in the country at that time but also on intemational politi
cal events. As long as the intemational community had not re
cognised Lithuania as an independent statė, the Bank of Lithua
nia could not be recognized by western centrai banks as the

460

centrai bank of Lithuania. The establishment of a contemporary
banking system in Lithuania was delayed by an economic
blockade launched by the Soviet Union in April-June 1990, the
absence of international recognition of the State of Lithuania,
which ended together with the failure of the putsch in Moscow
in August 1991.
The experience of post-communist countries in East and
Central Europe has shown that banks played a particularly important role in the process of re-establishment of economic
sovereignty. By accumulating and reallocating tremendous
funds, making settlements for products and services, collecting
immediate and abundant information on the activities of every
company, commercial banks were able not only to determine
the fate of one company or another but also to exert considerable influence on the domestic economy on the whole. Unfortunately, during the initial period Lithuanian commercial banks
failed to play such a role with a success. As claimed by the
founders of commercial banking in Lithuania, the above failure
was decided by the-then economic and political realities.
The beginning of the monograph mainly focuses on the
resolutions passed during 1990. It was the period when the pace
of the banking reform was accelerated by adopting legal
measures narrowing the scope of activities of some specialised
banks at the šame time, and the material basis of the Bank of
Lithuania was developed from two formerly specialised banks.
After nationalization of Soviet banks, their commercial functions and customers were inherited. Commercial banks that already operated at the time were actually in a position to accumulate capital for the Bank of Lithuania. At the end of 1990, the
Lithuanian Bank of Industry and Construction alone was able to
transfer over 10 million roubles to the reserves of the Bank of
Lithuania.
Experience of developed countries evidences that successful functioning of the banking system depends on its legal
framework to a considerable degree. The first legal acts for the
regulation of the functioning of the contemporary banking sys-
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tem appeared during the years of „perestroika" and national revival. Although they served a primary legal framework for the
formation of the loan maiket of commercial banks, their
complete enforcement was only possible in a sovereign statė.
After restoration of independence on 11 March 1990,
banks, being among the most important and active participants
of Lithuanian economic systems during the transitional period,
were supposed to base their activities on the legal acts from the
very beginning. However, during the initial (and probably the
most significant and complicated) period of establishment of
commercial banks (1990-1992), the activities of these were
regulated not by the Law on Commercial Banks but by
neighboring legal acts.
It has been established that in the process of development
of the contemporary banking system in Lithuania opinions of
the representatives of two economic schools- advocates of
Lithuanian banking in the pre-war period and those of the free
market - varied. This affected the development of both the
Bank of Lithuania and of domestic banking in general. It is
worthwhile noting that taking over the experience of life in pre—
war Lithuania in general and of banking in particular have had,
in part, a favourable impact on repetitive historical processes.
However, due to the lack of criticism, application of certain
former provisions under novel circumstances during the period
after restoration of independence has confirmed that every his
torical period has solutions of its own.
The following tasks of utmost importance have been
solved at the initial stage of the banking reform: Lithuanian
banks were separated from the banking system of the Soviet
Union and nationalised, the Bank of Lithuania was established
and started operating actually, foundations were laid for the
activities of state-owned and private commercial banks.
After declaration of independence and recognition of

Lithuania internationally, the establishment of an independent
financial, monetary and banking system started in the country.
Despite various problems, normai functioning of the money
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markei and of credit and settlement systems was in principle
assured. In fact, there were two basic ways to establish the
Lithuanian banking system: by transforming former Soviet
banks into commercial banks and by setting up new private
commercial banks.
Major legal acts passed for the regulation of activities of
commercial banks provided favorable conditions for their
growth in quantitative terms. Since legal acts regulating the
activities of commercial banks were quite Hberal, many companies and natūrai persons, capable of accumulating primary
capital, were able to establish banks. The number of these
amounted to as many as 28 in end of 1993.
In 1991, when voucher privatisation started, a number of
new market entities emerged which took hold of a considerable
share of the national economy. Various criminal groupings began forming up, which, through extortion of property from
businessmen, accumulated considerable capital that, one way or
another, was later invested into business with subsequent legalization. Ali this had a negative impact on the position of com
mercial banks and really jeopardised the stability of the banking
system of Lithuania.
One of the most serious probiems during the original period was that, with minor exceptions, domestic specialists in finance had been trained for the planned economy. Most banks
employed staff of low qualification and competence who, in
extending credits, failed to perform comprehensive analysis of
the activities of their customers. Many new bankers and busi
nessmen failed to adeąuately respond to the change of situation
in various business areas, to the changes in the development of
the national economy when many economic entities became insolvent.
Although due to economic deterioration the financiai si
tuation of most enterprises kept worsening, the interests on cre
dits and deposits as well as the bank margin remained very high,

determining the growth of bad loans. One may also claim that
depositors and small shareholders of banks indirectly contribu-
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ted to the emergence of problems in the activities of credit institutions and banks. Initially, they received considerable dividends and practically were not interested in the actual management of such credit institutions or in the use of funds accumulated by them.
At the beginning of transition to the market economy,
commercial banks were not the only institutions to attract individuals' savings and legal entities' funds. In the period 19921994, various small credit companies, quite often established as
financial „pyramids", became serious competitors to commer
cial banks by offering high interest rates and thereby managing
to attract and subseąuently appropriate considerable amounts of
cash. The law of 15 July 1993 imposed a prohibition on credit
undertakings and other economic entities to engage in credit
institution activities.
Seeking to improve the situation the Bank of Lithuania
passed several regulations. However, the Law on the Credibility
of the Litas, passed on 17 March 1994, imposed restrictions on
the right of the Bank of Lithuania to implement monetary policy
and the supervision of commercial banks. After the above Law
came into force, the function of the Bank of Lithuania as the
lender-of-last-resort in the banking system became limited.
Partly because of this, the Bank of Lithuania failed to properly
perform one of its major functions, supervision of commercial
banks during the collapse of banks. Lithuania, a country in tran
sition from the regulated to market economy, had to establish a
banking supervisory system in line with the market requirements in the absence of any previous foundations: neither
relevant legal infrastructure, nor experience, nor qualified personnel.
Having analysed the press, literature and sources of the
time, one may claim that during the pre-crisis period the activi
ties of the Bank of Lithuania as the centrai institution in performing the functions of money and credit regulation and supervi
sion on behalf of the statė and all banks were over-influenced
by the Seimas and Government. Despite the fact that the Bank
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of Lithuania's autonomy was objectively conditioned by its
functions as the centrai bank, of which maintaining the stability
of the national currency and prices was the most important, this
autonomy would be violated quite frequently during the period
under discussion.
Effective operation of the centrai bank is only possible if
it is not influenced by politicians and in the absence of any pressure on their part. In order to avoid such situations, many countries have introduced, by adoption of legal acts, similarly to the
Law on the Bank of Lithuania, a certain protective mechanism:
management of the bank is appointed for a term, the duration of
which exceeds the term of the Parliament or the Government.
Unfortunately, this was not the case in pre-crisis Lithuania.
The selected model under which the centrai bank of
Lithuania is also engaged in commercial activities can be regarded as an attempt to revive the pre-war tradiūons in the opera
tion of the centrai bank under novel conditions because at that
time the centrai bank performed both the functions of the centrai
bank and of commercial banks. In view of the above, the activi
ties of the centrai bank, having formed this way, lead to a
deadlock both for the Bank itself and for the entire Lithuanian
banking system, which was inevitably to occur sooner or later.
It finally occurred. In 1992, the Bank of Lithuania had to renounce its commercial functions, giving them over to the newly
established State Commercial Bank of Lithuania.
It may generally be stated that in the pre-crisis period the
activities of commercial banks as a most important market institution in the entire economic life of Lithuania were not properly measured and effective.
Activities of commercial banks during the initial period
were largely affected by the shortcomings in the legal regulation
of banking activities. Even after the adoption of the centrai legal
acts, the legal framevvork for commercial banking did not
crystallize properly. Such a situation resulted from the adoption

of the Republic of Lithuania laws on commercial banking in
1992 and 1994, which affected the ąuality of bank activities yet
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could not prevent from cases of abuse. Neither the first Law on
Commercial (Stock) Banks (containing the system of insurance
of deposits) adopted in 1992 nor the second Law on Commer
cial Banks (already not containing the provision of the
insurance of deposits) adopted in 1994 were able to prevent
from cases of possible abuse.
The initial development of commercial banks showed
that every inaccuracy or breach of legal acts distorted the activities of the banking system, bringing subsequently painful results. Legal acts for the regulation of activities of commercial
banks in force at the time as well as other normative acts contained a number of deficiencies, quite often setting legal preconditions for the irresponsible behavior on the part of bank
employees and clients. According to the effective legal acts of
the time, in most cases a culprit who has committed a criminal
act did not formally breach the legal norms regulating banking
activities or the internal rules of the bank. In view of the above,
from outside, such criminal acts looked absolutely lawful and
later, in the course of the judicial proceedings, the material
damage caused by such criminal acts would be justified by „the
normai risk of the failure to repay credits".
Introducing order into the legal framework of commercial
banks could not be separated from the domestic legal policies,
in which a necessity for cardinal changes became increasingly
evident. Hovvever, legal provisions of the Civil and Criminal
codes in effect at that time lagged behind those of the legal acts
passed and behind the establishment of basic provisions of the
market economy, while some of them were even contradictory
for some time. This can be explained by the fact that drafting
and passing legal acts relating to a variety of spheres of domes
tic life was at the initial stage then.
Similarly to other post-communist countries of East and
Central Europe, implementing economic restructuring and
changing over to the market economy, Lithuanian credit institutions and commercial banks have failed to avoid shocks and
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huge financial losses, the painful consequences of which have
experienced many nationai economic entities.
The reasons for the instability of the financial system and
for the fall of part of commercial banks - macroeconomic environment, the Lithuanian economic system itself, when the establishment and operation of most small credit institutions and
commercial banks took place under inflation, extended
throughout the country. Rapid inflationary changes were taking
place in the country: in 1991, inflation was 382.7 per cent, in
1992- 1163, 1993- 188.7, 1994-45.1, 1995-35.7 per cent.
The sudden inflationary changes undermined the financial
situation of enterprises, which began vvorking under market
conditions. At the beginning of the transitional period, the
Lithuanian economy saw a considerable downtum. The rate of
exchange of the nationai currency fluctuated.
The investigations provided evidence that both the situa
tion in other economic areas and across the country and disturbances in external markets affected the performance of banks.
The unsound operation of companies, their bankruptcies forced
banks to reduce their credit volumes. The economic situation in
the CIS countries worsened the financial position of most eco
nomic entities because mutual settlements were interrupted and
funds were frozen. The banking problems can be regarded as
reflecting the poor economic situation in the country.
At the end of 1995, 27 commercial banks were registered
with the Bank of Lithuania, but only 12 of them actually functioned (44 per cent of the totai number of banks). This may be
related with both the lack of competence, experience and
ąualified staff and the intended activities being based on selfish
reasons and goals. In addition to it, under the circumstances of
relevant banking supervision and control, a considerable portfolio of bad loans accumulated. At the initial stage of development of the contemporary banking system banks extending credits, in fact, did not reąuire providing collaterals and guaranties

because there was quite little private property in the country at
that time. Banks were seriously damaged by enterprises that had

been issued credits guaranteed by state-owned enterprises that
later went bankrupt. The majority of credits so obtained
subsequently became uninsured credits. It was permissible
without any good reason to collateralise low-value eąuipment
and other tangible assets as well as to receive credits exceeding
the value of their collateral several times. Quite often credits
were issued against no collateralised property whatsoever,
which set formai preconditions for sąuandering.
December 1995 may be considered the peak of disturbances in the activities of domestic commercial banks, when a
moratorium on the activities of the two large commercial banks,

JSC Uthuanian Stock Innovation Bank and JSC LITIMPEKS
Bank, was declared. These banks held 17 per cent of the assets
of banks in operation at the time. Although the collapse of these
large banks did not develop into a general crisis of the banking
system, it nevertheless made harm to the development of the financial system and the economy of Lithuania, and undermined
trust in banks both domestically and abroad for some time. In
just 1995, because of the turbulence in the banking system, the
nationa! budget did not receive LTL 118,7 million. The
downfall of the banks had a direct impact on 30 per cent and an
indirect impact on 70 per cent of economic entities. Since the
responsibility towards depositors had not yet become a legal
category by that time, the population incurred huge losses. Due
to the population's loss of confidence, individuals' deposits across the functioning banking system declined by LTL 377,6
million over the first three quarters of 1996.
The inefficiency of legal acts, regulations and norms, of
audit, internal control and banking supervisory institutions gavę
rise to the shocks in the commercial banking system. There was
a lack of legal acts for the regulation of banking activities. The
establishment of a legal framework lagged behind the extension
of the credit market. The development (and improvement) of
legal acts for the regulation of banking activities intensified only
after the downfall of large banks, whereas illegally functioning
credit institutions and small banks started collapsing much
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earlier. The Bank of Lithuania controlled the activities of
commercial banks (e.g. commercial bank „Sekundės bankas")

just superficially, checking their submitted annual reports only.
The Government and its divisions (Ministry of Finance and Ministry of the Interior) had no right to interfere with the activities
of commercial banks. Manifestations of political lobbyism were
noticeable.
Implementing Resolution of the Seimas of the Republic
of Lithuania of 29 December 1995 "On Urgent Measures for
Addressing Banking Problems", legal acts aime^ at protecting
individuals' deposits and enterprises' funds as well as at the restructuring of banks were drafted. Relevant amendments and
supplements to the Civil Code, Criminal Code and Administrative Code were made, aimed at disclosing and putting on trial
those persons guilty of the downfall of banks, for criminal or
administrative violations on their part.
After the downfall of banks, rapid expansion of the legal
framevvork regulating the financial sector followed. The legal
system of banking improved, much progress was achieved in
adopting relevant legal measures. Newly adopted legal acts of
the Bank of Lithuania, in line with the European Union reąuirements, had considerable influence on ensuring the stability
of the banking system. However, the legislation of the Republic
of Lithuania, likę in the previous years, was quite often
amended, and the formation of structures for its enforcement
was too slow. This can partly be explained by the lack of ad
ministrative skills and, sometimes, by the absence of mid-term
strategies.
Analysis of shocks in the activities of Lithuanian com
mercial banks during the period 1994^1996 allows to claim that
in the process of establishment of a contemporary, effectively
functioning Lithuanian banking system the mistakes of the past
need to be examined along with the experience of the solutions
accumulated by western countries in the area concerned, because the banking systems of many countries have already gone
through similar situations.
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Later, after falls of banks Lithuania virtually finished establishing a functioning marke! economy. It was the result of
the efforts of the whole previous decade, which started in 1990.
Only separate elements of the former command economy
survived in the country. A survey of several parameters of the
development of banking and economy convincingly proves that,
during 1996-2004, Lithuania maintained good prospects for
growth, enhanced its banking and financial systems, and increased and strengthened the private economy sector.
Gradually Lithuania opened up to intemational capital
markets. Stable operation of banks and other financial institutions, development of instruments used by them and of an
infrastructure served the basis for the movement of capital and
investment in the country. Free movement of capital on the domestic market was achieved through ensuring unrestricted fi
nancial services across the entire domesne market, open and fair
competition among economic entities, and a clear, stable and
reliable financial sector. The attractiveness of the country's
banking market inereased investments of foreign capital into the
domestically operating banks. Similarly to other economies in
transition in the context of universal globalisation and liberalization, it was one of the main trends of the market economy reforms.
Falls of banks in Lithuania encouraged the need to develop an efficient, stable and competitive system of commercial
banking in the country. The banking sector strengthened, its role
as financial intermediator inereased. The trends of development
during the period evidenced that the process of consolidation of
domesticaliy operating banks vvas gaining force. Implementation of the internationally acknowledged practice of conservative banking began in Lithuania.
Considering the development of the domestic banking
system and its trends, supervision of commercial banks was
changed, challenged by inereasingly complicated requirements.
There was strengthening of relations with other financial super
vision institutions inside the country along with elose co-

operation with the relevant supervisory authorities of those
countries whose banks had their branches opened up in Lithuania. Lithuanian commercial banks improved their intemal control services, extended the rights of external audit, made the requirements for credit extension more stringent, and took active
measures to increase their capital. Conservatism and prudence
became increasingly evident in the activities of banks.
The changes in the domestic banking system that were
taking place at the end of the period under review became the
key factors to have decided the quality of the loan portfolio of
commercial banks, their financial performance increasing the
population's trust in the banking system. Ali this developed into
a solid foundation for developing domestic banking fiirther.
Hovvever, by the end of the period under review, the activities
of commerciai banks remained weak, compared to the banks of
EU member statės.
It has been established that in the process of establishment and consolidation of Lithuania's independence during the
period of transition into the market economy, association with
the European Community and its subseąuent membership be
came one of the most important strategic goals for the country.
It may be expedient to divide the period under review into
several evident stages of Lithuania's relationship with the West
and subsequently with the European Community/European
Union, in the follovving chronological order:
1)1988-1991 — setting preconditions for the Lithuanian nation
to movė with more freedom, to exchange information
unrestrictedly, to take over the accumulated experience of
western and US democracies;
2)1991-1995 - establishing contacts with the structures of the
European Community/European Union and concluding cooperation agreements between Lithuania and the European
Union;
3)1995-1999 - signing the Europe Agreement between Lithua
nia and the European Union, filing an application to become a
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European Union member statė, adoption of national acąuis and
of Accession partnership programs;
4) 1999-2004 - invitation for Lithuania to begin accession negotiations, enforcement of the principles of the national acąuis,
support of the population for the integration into the European
Union, recommendation of the European Commission to accept
Lithuania into the European Union as a country enjoying full
rights of the membership. The investigation ends with the year
2004, when our country became the member of the European
Union.
The process of Lithuania's integration into the European
Union developed intensively during the period under discussion. In line with the principle mentioned above, the country
had, in fact, been gradually and voluntarily changing the usual
character of its mutual relations, building them on the principles
of international law and seeking that in the future certain domestic and foreign issues could be administered jointly. To
attain the above goal, relevant institutions of power and
management were set up in the country.
In the period under discussion the Bank of Lithuania actively participated in the implementation of the strategic goals
before ihe financial sector, addressing the tasks related with the
safe and effective functioning of the above sector, ensuring free
movement of capital and the functioning of a stable financial
system. Considering the above, the implementation of the Euro
pean Union requirements was especially rapid in the financial
sector. For addressing the above problems, an inter-departmental group was established in ihe Bank of Lithuania on 19
January 1995. The group elaborated a program for work
harmonization, which was subsequently transformed into a
composite part of the national harmonization program. New legal acts, adopted and harmonized with the European Union requirements by the Bank of Lithuania, had a major influence on
assuring the stability of the system of commercial banks.
Increasing application of European Union legal acts to
the banking area became a most significant factor to determine
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the increasingly improving quality of the loan portfolio of
commercial banks and the population's growing confidence in
the domestic banking system, all this providing a solid basis for
commercial banks to develop fuither. By applying European
Union legal acts in the banking area, protection of the interests
of depositors and integrity of the domestic banking system were
sought. Lithuanian commercial banks strengthened their intemal
control services, expanded the rights of internal audit, made the
reąuirements for the issuance of credits more stringent, and took
actions to increase their capital.
During the period 1996-2004, a few PHARE-financed
technical assistance projects, aimed at improving banking activities domestically, were implemented. Technical assistance
was rendered for the purposes of improvement of monetary policy, supervision of credit institutions, intemal audit, strategic
planning and accounting, as well as of the capacity of institu
tions to effect payments. Identification of the possibilities for
Lithuanian commercial banks to compete on the European
Union market and strengthening their positions was among the
most importam conditions that should ensure smooth integration
of the Lithuanian economy into the single European Union
market. Owing to the stringent and consistent policies of the
Bank of Lithuania, most of the European Union directives and
legal provisions applicable to commercial banks have been
implemented. Upon Lithuania's gradual involvement into the
stractures of relevant European Union organisations, an intensive process of drafting various measures aimed at timely diagnosing of disturbances in the banking system follovved. By the
end of the period under review, conservatism and prudence became increasingly evident in the operations of commercial
banks.
In pursuance of the strategic objectives of the national financial sector, Bank of Lithuania prepared its proposals, related
with the fields of its activities, with regard to the following negotiation chapters: "Freedom to provide services", "Free movement of capital", "Economic and monetary union". One of the

most significant works of the monetary policy of Bank of
Lithuania was the successfu! re-linking of Litas exchange rate
from US dollar to euro, which was done on 2 February 2002.
From 1 May 2004, after accession of Lithuania and nine more
countries to European Union, the national centrai banks of the
new member statės joined the System of European Central
Bank, and on 27 June 2004 Lithuania joined ERM H-

In the end of 2006- beginning of 2007 Lithuania will
adopt euro and thus it will become a full member of Euro zone.

It is believed that the benefit of adoption of euro (elimination of
the risk of exchange of currency, encouragement of investment
in Euro zone, etc.) will be much bigger than the negative outcomes (rather high expenses on exchange of currencies to euro,
loss of sovereignty, certain contracts of business entities
influenced by adoption of euro, etc), which will be temporary
and which will mainly manifest themselves during the initial
years.

THE END
In the process of transformation of the Lithuanian economy provisions claiming that the role of regulation under the
circumstances of market economy mušt be minimai, the origin
of macroeconomics is conditioned by its nature and that spontaneous development of economics is to be assured (this provision
being among the reasons for the downfall of banks previously
mentioned). Some scientists have adhered to such provisions in
their works. Meanwhile, analysis of the experience accumulated
by EU member statės in the field of establishment of the economic and monetary union has revealed that the interaction of
the macroeconomic environment and structural, sočiai and human factors of the economy at an international level mušt be
managed so as to ensure stability of growth and, also, that participation in this process includes governmental, multilateral
and bilateral institutions and the society at large, which make
use of its various organized forms and private business.

With a view to implementation of the tasks set in the
long-term development strategy of the statė and the vision of the
financiai sector, that was worked out by a group of financial experts, there is a subjective need for Lithuanian higher schools to
train high-skilled financiai specialist experts for the sub-sectors
of the national finance, who would be competent judges and
practitioners of financiai markets, who would be able to react
operatively to the changes of the conjuncture of today's finan
ciai system of Lithuania, European Union and other statės of the
world, to the problems arising, who could forecast the possible
ways of solution of the aforementioned problems.
Based on the scientific knowledge accumulated at the
academic level, the results of the examination obtained and the
statements formulated, its is expedient to use the present monograph in lecturing finance for the students of economics and
raising the qualification levels of the banking system staff.
The present monograph can serve a starting point and be
useful in conducting the retrospective research of other sectors
of the domestic economy in the transitional period and in identifying the peculiarities of the development of the national eco
nomy during the period of transition. The work carried out becomes acute for the world banking science conducting the re
search of similar problems during the transitional period in the
post-communist countries.
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11. SANTRUMPOS

Akcinė bendrovė - AB

Aukščiausioji taryba — AT
Baudžiamasis kodeksas - BK

Baudžiamojo proceso kodeksas - BPK
Bendrasis vidaus produktas - BVP
Civilinio proceso kodeksas - CPK

Civilinis kodeksas - CK
Ekonominė ir pinigų sąjunga - EPS
Europos Bendrija - EB
Europos centrinis bankas - ECB
Europos centrinių bankų sistema - ECBS

Europos Ekonominė Bendrija - EEB
Europos Komisija - EK
Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas — ERPB
Europos Sąjunga - ES

Individuali įmonė -1{
Išankstinio perspėjimo sistema - IPS

JAV tarptautinės plėtros agentūra - USAID
Jungtinės Amerikos Valstijos - JAV
Lietuvos akcinis inovacinis bankas - LAIB

Lietuvos integracija i Europos Sąjungą: bankininkystė ir fi
nansai - LIESBF
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis - LPS

Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika - Lietuvos TSR
Lietuvos taupomasis bankas - LTB
Lietuvos vystymo bankas - LVB
Lietuvos žemės ūkio bankas - LŽŪB
Nacionalinė aquis priėmimo programa - NAPP
Nepriklausomų valstybių sandrauga - NVS
Pasaulio bankas - PB

Privataus kapitalo įmonė - PKl
Uždara akcinė bendrovė - UAB
Valiutų keitimo mechanizmas - VKM

Valiutų valdybos modelis - WM
Valstybinė įmonė - VĮ
Vidurio ir Rytų Europa - VRE
Vyriausybės vertybiniai popieriai - VVP
Tarptautiniai apskaitos standartai - TAS
Tarptautinis valiutos fondas - TVF

Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga - TSRS
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Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, vienas svarbiausių uždavinių - sukurti
mūsų šalyje europinę, t. y. atvirą visuomenę, kuri nebijotų savo praeities, pri
simintų ne tik pasiekimus, bet ir patirtas nesėkmes, padarytas klaidas. Todėl
svarbu ne tik teoriškai apibendrinti praeitį, bet ir panaudoti sukauptą įvairiapusę
patirtį.
Monografija, plačiąja prasme, skirta šalies ekonominės sistemos transfor
macijai, siaurąja- šiuolaikinės bankininkystės raidai sudėtingo perėjimo iš
centralizuoto ūkio į rinkos ekonomiką ir integracijos į europines struktūras
kontekste. Ši knyga dar kartą leis prisiminti, kaip buvo kuriami moderniosios
bankininkystės pagrindai, kaip buvo sprendžiamos iškilusios problemos.
Šiuo darbu autorius nepretenduoja į galutinius ir neginčijamus apibendri
nimus. .Nuomonių įvairovė tik padės geriau atskleisti ir išsamiau apibūdinti per
einamojo laikotarpio problemas ir priimtų sprendimų pagrįstumą.
Monografija skirta visiems, pradedant bankininkystės srities darbuotojais,
dėstytojais, politikais ir baigiant studentais. Tikimės, kad ši knyga gražiai įsi
terps į knygų lentyną, skirtą šalies ekonomikos, finansų, bankininkystės raidai.
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