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Áþanga

2006 m., ypaè pirmàjá pusmetá, Lietuvos ûkis augo itin sparèiu tempu, o antràjá pusmetá
sulëtëjo daugiausia dël laikino pobûdþio veiksniø, ypaè dël „Maþeikiø naftos“ darbo
sutrikimo ir prastø oro sàlygø, turëjusiø átakos þemës ûkio veiklai. Be ðiø vienkartiniø
veiksniø átakos, ûkio plëtra buvo gana subalansuota ekonominiø veiklø aktyvumo atþvilgiu
ir palaikoma daugelio ûkio sektoriø augimo. Didelis ekonominis aktyvumas lëmë ir vis
didëjantá darbo jëgos poreiká, todël nedarbo lygis buvo istoriðkai maþiausias. Didëjant
átampai darbo rinkoje, darbo uþmokestis didëjo gerokai sparèiau, negu kilo darbo naðumas.
Lietuvos einamosios sàskaitos deficitas didëjo ir praëjusiø metø antràjá pusmetá. Maþëjant
taupymo normai ir sparèiai augant investicijoms, didelis uþsienio prekybos disbalansas yra
sparèiai augusios vidaus paklausos padarinys. Svarbiausi ðias tendencijas lemiantys veiksniai
yra vis dar maþø realiøjø palûkanø normø aplinka, skatinanti sparèià kredito plëtrà, didëjanèios namø ûkiø ir verslo pajamos, skatinanèios ir vartoti, ir investuoti, optimistiðki
lûkesèiai dël ekonomikos perspektyvø. Nors kol kas daugelis ðalies gamintojø sëkmingai
konkuruoja eksporto rinkose, vidutinës trukmës laikotarpiu sparèiau uþ darbo naðumà
kylantis darbo uþmokestis gali neigiamai paveikti ðalies eksportuotojø konkurencingumà.
Ið esmës dël pasiûlos veiksniø átakos – prasto þemës ûkio derliaus, dujø ir ðildymo energijos
kainø didinimo – 2006 m. metinë infliacija pastebimai padidëjo. Ypaè padidëjo maisto
produktø kainø poveikis metinei infliacijai – metø pabaigoje pakilusios maisto produktø
kainos lëmë daugiau negu pusæ metinës infliacijos. Maisto produktø brangimui turëjo
átakos ir tebevykstantis kainø suartëjimas su Vakarø Europos ðaliø kainomis. Artimiausioje
ateityje tikëtina, kad brangstantys maisto produktai bus vienas ið svarbesniø didesnæ
infliacijà palaikanèiø veiksniø. Infliacija didës ir dël kilsianèiø dujø kainø bei akcizø cigaretëms didinimo. Vertinant kainø raidos perspektyvà, taip pat svarbu iðskirti vidaus paklausos poveikio rizikà. Tebesanti átampa darbo rinkoje ir auganèios darbo pajamos gali
didinti paklausos veiksniø átakà kainø raidai.
Bûtent infliacija tapo pagrindine kliûtimi Lietuvai ásivesti ES bendràjà valiutà eurà nuo
2007 m. pradþios, ko nuosekliai siekë Lietuvos bankas kartu su kitomis valstybës institucijomis. ECB ir Europos Komisija 2006 m. geguþës mën. praneðimuose apie konvergencijà konstatavo, kad Lietuva atitinka visus euro ávedimo kriterijus, iðskyrus kainø
stabilumo. Todël Europos Komisija padarë iðvadà, kad ðiuo metu Lietuvos, kaip ES valstybës narës, kuriai taikoma iðimtis laikinai naudoti nacionalinæ valiutà, statusas neturëtø
bûti keièiamas.
Atsiþvelgiant á tai, 2006 m. antràjá pusmetá atnaujintas Lietuvos banko institucinio
pasirengimo planas dël euro ávedimo. Plano aprëptis labai nepasikeitë, taèiau dauguma
uþduoèiø patikslintos atsiþvelgiant á pasiektà paþangà. Pasirengimo procesas, kaip ir
anksèiau, organizuojamas vadovaujantis pragmatiðkumo principu, todël visi svarbiausi
pagal iðlaidas darbai bus ágyvendinti tik ES institucijoms priëmus teigiamà sprendimà
dël euro ávedimo. Lietuvos bankas uþtikrins toká institucinio pasirengimo euro ávedimui
lygá, kad bûtø galima greitai atlikti reikiamus darbus dël euro ávedimo, kai tam susiklostys
palankios makroekonominës aplinkybës. Dabartiniais vertinimais, palankiausias laikotarpis
Lietuvai ástoti á euro zonà gali prasidëti 2010 m.
Praëjæ metai sëkmingi ir itin pelningi buvo ðalies bankams. 2006 m. padidëjusiam bankø
pelnui lemiamà átakà darë iðaugusi bankø veiklos apimtis, atitinkamai padidëjæ pajamø
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bazë ir veiklos efektyvumas. Didþiausià átakà bankø veiklos rezultatams turëjo gerokai
iðaugusio paskolø portfelio duodamos pajamos. Be to, bankai gavo daugiau paslaugø ir
komisiniø pajamø, padidëjo pajamos ið operacijø uþsienio valiuta ir iðvestinëmis finansinëmis priemonëmis.
Santykinë bankø sektoriaus plëtra 2006 m., palyginti su ankstesniais metais, buvo ðiek
tiek lëtesnë, taèiau, vertinant absoliuèia iðraiðka, ðalies bankø turtas, paskolos ir indëliai
augo labiau negu 2005 m. Aktyvi bankø kreditavimo politika turëjo átakos turto struktûros
pokyèiams: klientams suteiktos paskolos sudarë didþiausià per pastaruosius deðimt metø
bankø turto struktûros dalá. Tai rodo bankø orientacijà á valdomo turto pajamingumo
didinimà, kita vertus, didelë paskolø dalis didino prisiimamà rizikà. Viena ið priemoniø,
leidusiø uþtikrinti subalansuotà bankø sektoriaus plëtrà, – kapitalo bazës stiprinimas.
Visi ðalies komerciniai bankai vykdë nustatytà kapitalo pakankamumo normatyvà, taèiau
Lietuvos bankas ëmësi papildomø priemoniø ir ribojo einamøjø metø pelno átraukimà á
antrojo lygio kapitalà.
2006 m. buvo svarbûs Lietuvos bankui, kaip ir visoms kitoms ES bankø prieþiûros institucijoms, nes nuo 2007 m. pradþios ásigaliojo naujoji Kapitalo direktyva. Jos ágyvendinimui Lietuvos banke buvo parengta nemaþai naujø teisës aktø – tai Kapitalo pakankamumo skaièiavimo bendrosios nuostatos ir ðias nuostatas papildantys dokumentai.
Naujoji kapitalo pakankamumo skaièiavimo metodika leis tiksliau ávertinti ir valdyti bankø
patiriamà rizikà. Pagal visiðkai naujà, á kapitalo poreikio jautrumo rizikai orientuotà tvarkà
bankai turës ávertinti kredito, rinkos ir operacinæ rizikà.
Lietuvos banko taikomos pinigø politikos priemonës, skirtos stabiliam lito kursui euro
atþvilgiu palaikyti, padeda uþtikrinti tinkamà bankø sistemos likvidumà mûsø valstybei
dalyvaujant antrajame valiutø kurso mechanizme. Sëkmingas dalyvavimas ðiame mechanizme yra bûtina euro ávedimo Lietuvoje sàlyga.
Kaip ir anksèiau, Lietuvos bankas ðalyje veikiantiems komerciniams bankams neribotai
keitë litus á bazinæ valiutà, taikë privalomøjø atsargø reikalavimus, komerciniams bankams
buvo prieinama 1 nakties skolinimosi galimybë. Privalomosios atsargos, veiksminga tarpbankiniø atsiskaitymø sistema, tarpbankinë rinka ir bazinës valiutos keitimo Lietuvos
banke galimybës leido bankams patiems patikimai valdyti savo likvidumà.
2006 m. toliau didëjo uþsienio atsargos. Atsiþvelgdamas á rinkos sàlygas, Lietuvos bankas
sumaþino uþsienio atsargø investicijø trukmæ ir, nepaisant krintanèiø euro zonos vyriausybiø vertybiniø popieriø kainø, investicijø gràþa per metus buvo didesnë negu ankstesniais metais.
Praëjusiais metais buvo rengiamos dvi naujos Lietuvos banko mokëjimo sistemos atsiskaitymams litais: realaus laiko atskirøjø atsiskaitymø sistema ir maþmeniniø mokëjimø
sistema. Jos pradëjo veikti 2007 m. sausio 29 d. Pernai sparèiai didëjo atliekamø mokëjimo
operacijø skaièius ir vertë.
2006 m. grynøjø pinigø apyvartoje padaugëjo 1,3 mlrd. litø – tai didþiausia per metus á
apyvartà iðleistø pinigø suma nuo lito ávedimo pradþios 1993 m. Daug dëmesio ir toliau
Lietuvos bankas skyrë cirkuliuojanèiø pinigø kokybei.

6

Atlikdamas savo funkcijas, Lietuvos bankas nuosekliai vadovaujasi atvirumo ir skaidrumo
principais. Veiklos skaidrumas uþtikrinamas ávairiais kanalais visuomenei teikiant aktualià
informacijà. Tai skatina pasitikëjimà Lietuvos Respublikos centriniu banku, prisideda prie
visos bankø sistemos stabilumo ir formuoja teigiamus ðalies ûkio plëtros lûkesèius.

I. EKONOMIKOS RAIDA

Pasaulio ekonomikos raidos bruoþai
Pasaulio ekonomikos raida
2006 m. antràjá pusmetá pasaulio ekonomika augo pakankamai sparèiu tempu.
Iðankstiniais duomenimis, visame pasaulyje sukurtas realusis BVP per metus padidëjo
5,3 procento. Nors tarp atskirø pasaulio regionø tebëra akivaizdûs augimo skirtumai,
plëtra tampa vis tolygesnë.
Áspûdingi augimo rodikliai bûdingi Azijos ðalims, visø pirma Kinijai bei Indijai, ir Rytø
Europos ðalims. Sparèiai plëtojosi daugumos naujøjø ES nariø, ypaè Baltijos ðaliø, ekonomikos. Toliau augo Japonijos ekonomika. Ankstesnius lûkesèius virðijo ir metø pabaigoje
vël pastebimai paspartëjo JAV ekonomikos plëtra, kuri, sumaþëjus statybos sektoriaus
aktyvumui, metø viduryje buvo pradëjusi lëtëti. Vidaus paklausos palaikomo euro zonos
augimo tempai ir toliau buvo nedideli, taèiau, augant investicijoms ir uþimtumui, gerokai
sparèiau atsigavo euro zonos ðaliø ekonomika.
1 lentelë. Realiojo BVP augimas ir infliacija atskiruose pasaulio regionuose
(pokytis per metus; procentais)
2004

2005

2006*

2007**

Realiojo BVP augimas
Visas pasaulis

5,3

4,8

5,3

4,9

Euro zona

2,1

1,4

2,8

2,3

JAV

3,9

3,2

3,4

2,6

Japonija

2,3

1,9

2,2

2,2

Kylanèios Azijos ðaliø ekonomikos

8,5

8,6

8,9

8,3

Vidutinis metinis vartotojø kainø indekso pokytis
Euro zona

2,1

2,2

2,2

2,0

JAV

2,7

3,4

3,2

1,9

Japonija

0,0

–0,6

0,2

0,3

Kylanèios Azijos ðaliø ekonomikos

3,9

3,5

3,7

3,5

* Išankstiniai duomenys.
** Prognozës.
Šaltiniai: TVF, Eurostat ir Lietuvos bankas.

Nors vidutiniai pasaulio ekonomikos augimo tempai galimai yra pasiekæ dabartinio plëtros
ciklo virðûnæ, perspektyvos tebëra geros, o su tolesne raida susijusios rizikos yra nedidelës.
Sumaþëjus neigiamam dideliø naftos kainø poveikiui ir tebesant palankioms finansavimo
sàlygoms, artimoje ateityje augimas turëtø sulëtëti nedaug.
Pagrindinës tolesnës pasaulio ekonomikos raidos rizikos sietinos su tebesanèia pasaulio
ekonomikos nesubalansuotumo problema, galimu staigiu pasaulio valiutø kursø pasi-
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keitimu ir didëjanèiu protekcionizmu tarptautinës prekybos bei uþsienio investicijø srityse.
Didþiulá pagrindiniø pasaulio ekonomikø iðoriniø sàskaitø nesubalansuotumà, viena vertus,
lemia tebeaugantis JAV uþsienio mokëjimø balanso einamosios sàskaitos deficitas, o
kita vertus – Kinijos, Japonijos ir naftà eksportuojanèiø ðaliø einamøjø sàskaitø pertekliai.
2006 m. antrojoje pusëje daugelyje regionø stebëtos kainø kilimo paspartëjimo tendencijos. Infliacinis spaudimas didëjo dël gana ilgai besitæsianèio spartaus ekonomikos
augimo, vis labiau átraukianèio nepanaudotus ekonomikos pajëgumus. Infliacijà taip
pat skatino vidaus paklausa, nulemta vis dar maþø palûkanø normø ir gerø ekonomikos
raidos perspektyvø.
Ilgà laikà kilusios naftos kainos rugpjûèio mën. pasiekë rekordines aukðtumas – apie
75 JAV dolerius uþ barelá, taèiau metø pabaigoje vël þenkliai krito. Sumaþëjusios naftos
kainos skatino vartojimà ir palankiai veikë naftà importuojanèiø ðaliø ekonomikas. Ið
svarbiø naftos kainø kritimo prieþasèiø galima iðskirti prognozuojamà naftos paklausos
sumaþëjimà ateityje dël galimø lëtesniø pasaulio ekonomikos augimo tempø, sukauptas
dideles naftos ir jos produktø atsargas bei neáprastai ðiltus orus ðiaurës pusrutulyje.
Pasaulio finansø rinkose realiosios palûkanø normos tebëra santykinai maþos, nors sparti
ekonomikos plëtra ir infliacijos padidëjimo tikimybë paskatino daugumà pagrindiniø
centriniø bankø vykdyti grieþtesnæ pinigø politikà ir kelti palûkanø normas. Taèiau JAV
Federalinis atvirosios rinkos komitetas, ávertinæs pastebimai nurimusià bûsto rinkà ir
atsiþvelgdamas á dël ilgalaikio monetarinio ribojimo pradëjusá lëtëti ekonomikos augimà,
nuo 2006 m. vidurio palûkanø normø nedidino. Pirmà kartà nuo 2000 m. palûkanø
normà nuo 0 iki 0,25 procento pakëlë Japonijos centrinis bankas. Siekdamas palaikyti
kainø stabilumà atitinkanèius lûkesèius, ECB toliau nuosekliai didino palûkanas, taip
maþindamas skatinamàjá maþø palûkanø poveiká ekonomikai. Panaðià politikà vykdë
Anglijos, Skandinavijos ðaliø ir daugelio kitø Europos ðaliø centriniai bankai.
2006 m. antràjá pusmetá pasaulio valiutø kursai labai nepakito. Iðliko JAV dolerio silpnëjimo
euro ir kitø Europos valiutø atþvilgiu tendencija, taèiau, palyginti su metø pradþia,
korekcijos buvo pastebimai maþesnës.

Lietuvos ekonomikos apþvalga
Bendrasis vidaus produktas, svarbiausiø ûkio sektoriø plëtros dinamika
Išankstiniais duomenimis, 2006 m. šalyje sukurta 81 544 mln. litø BVP (galiojusiomis
kainomis), o realiojo BVP augimo tempas buvo 7,5 procento – panaðus kaip ir pastaruosius
keletà metø. Antràjá pusmetá ekonomikos realusis aktyvumas didëjo gerokai lëèiau negu
pirmàjá, taèiau ðis sulëtëjimas daugiausia susijæs su ið esmës laikino pobûdþio veiksniais:
maþu naftos perdirbimo veiklos aktyvumu dël naftos tiekimo sutrikimø ir gaisro „Maþeikiø
naftoje“, prastais þemës ûkio veiklos rezultatais dël nepalankiø oro sàlygø.
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Ûkis labai sparèiai auga jau penkerius metus, taèiau daugëja poþymiø, rodanèiø, kad
ekonomika ateinanèiais ketvirèiais gali pereiti á kità, lëtëjanèio augimo verslo ciklo fazæ.
Prastesnes ûkio plëtros galimybes ateityje rodo vis didëjanti átampa darbo rinkoje, gerokai
sparèiau uþ naðumà didëjantis darbo uþmokestis, kuris vidutinës trukmës laikotarpiu
neigiamai paveiks ðalies gamintojø konkurencingumà. Jei, lëtëjant ûkio augimui, kartu
palengva sumaþëtø ir ekonomikos nesubalansuotumas, tai bûtø labai pageidautinas
reiðkinys.

1 pav. BVP kaitos veiksniai (iðlaidø metodu)
(pokytis per metus)

Šaltiniai: Statistikos departamentas ir Lietuvos banko apskaièiavimai.

Kaip ir anksèiau, sparèià ûkio plëtrà daugiausia lëmë didelë vidaus paklausa. Per 2006 m.
pirmuosius tris ketvirèius, palyginti su atitinkamu ankstesniø metø laikotarpiu, realioji
vidaus paklausa1 padidëjo 12,5 procento. Realiosios namø ûkiø vartojimo iðlaidos ðiuo
laikotarpiu ypaè sparèiai didëjo – net 14,0 procento. Tai susijæ su sparèiu darbo uþmokesèio, nuosaikiu uþimtumo didëjimu, aktyviu gyventojø skolinimusi, kurá savo ruoþtu
skatino optimistiniai savo finansinës padëties ir viso ûkio ekonominës bûklës vertinimai.
Gerëjant mokesèiø surinkimui, sparèiai didëjo ir valdþios sektoriaus vartojimo iðlaidos,
daugiausia dël vieðojo sektoriaus darbuotojø atlyginimø didinimo. Per 2006 m. pirmuosius
tris ketvirèius realiosios investicijos toliau labai sparèiai didëjo (11,4%), nes tebebuvo
palanki palûkanø normø aplinka, nemaþas ámoniø pelningumas, bankai toliau aktyviai
kreditavo ámones, teigiamà poveiká investicijø raidai darë ir ES struktûriniø fondø parama.
Vis dëlto paþymëtina didelë investicijø koncentracija á uþdarus sektorius (statybø, nekilnojamojo turto ir prekybos), kuriems bûdingas didelis procikliðkumas, tad yra rizika, kad
kai kurios investicijos gali bûti perteklinës ir nepasiteisins sulëtëjus bendrai ûkio plëtrai.
Grynojo eksporto raida pirmàjá pusmetá buvo gana palanki, taèiau vëliau, sutrikus naftos
tiekimui ir didëjant vidaus paklausai, grynasis eksportas labiau maþino realiojo BVP augimo
tempà (treèiàjá ketvirtá BVP augimà maþino 4,0 proc. p., panaðios tendencijos buvo ir
ketvirtàjá ketvirtá). Ûkio plëtra buvo gana subalansuota ekonominiø veiklø aktyvumo
atþvilgiu ir palaikoma daugelio auganèiø ûkio sektoriø. Iðankstiniais vertinimais, 2006 m.
penkios ekonominës veiklos (statybos, apdirbamosios pramonës, finansinio tarpininkavimo, nekilnojamojo turto ir transporto) augo sparèiau negu visas ûkis. Keleto veiklø
realiojo aktyvumo raida buvo gana nepalanki. Dël nepalankiø oro sàlygø ir su tuo susijusio
didelio augalininkystës produkcijos apimèiø sumaþëjimo, Statistikos departamento vertinimu, bendroji þemës ûkio produkcijos apimtis per metus sumaþëjo 8,7 procento.

1

Èia ji apibrëþiama kaip galutinio vartojimo iðlaidos ir vidaus investicijos, neáskaitant atsargø pokyèiø.
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Maþëjant naftos gavybai, toliau nuosaikiai maþëjo iðgaunamosios pramonës realusis
aktyvumas. Dël planinio Ignalinos atominës elektrinës remonto ir maþesnio dujø tiekimo
veiklos aktyvumo energetikos sektorius augo lëtai.
Apdirbamojoje pramonëje sukurta pridëtinë vertë, iðankstiniais vertinimais, 2006 m.
padidëjo 10,5 procento. Ðis augimo tempas netgi virðijo ankstesniø metø rodiklá (8,6%),
nepaisant to, kad 2006 m. naftos perdirbimo realioji apimtis sumaþëjo 8,8 procento ir
darë didelæ neigiamà átakà bendram apdirbamosios pramonës augimo tempui. Gamybos
aktyvumo didëjimui neigiamà átakà daro didelis darbo jëgos trûkumas apdirbamojoje
pramonëje ir kylanèios kai kuriø þaliavø kainos (paþymëtinas dujø brangimas ir jo neigiamas poveikis ðalies tràðø gamintojams). Maþëjantys pramonës gamintojø pasitikëjimo
rodikliai ir naujausi pramonës aktyvumo duomenys rodo, kad ðios veiklos aktyvumo
didëjimas gali sulëtëti.
Rinkos paslaugø veiklas veikë keletas prieðingà poveiká turinèiø veiksniø: teigiamà átakà
darë didelë vidaus paklausa, o neigiamà poveiká ðiø palyginti imliø darbo jëgai veiklø
aktyvumui darë jau kuris laikas stebimas darbo jëgos trûkumas (ypaè prekybos ir
transporto veiklose). Palyginti sparèiai didëja vieðojo sektoriaus paslaugø aktyvumas dël
geresnio valstybës finansavimo, susijusio su bendru ekonomikos pakilimu, taèiau vieðasis
sektorius taip pat susiduria su rimta darbuotojø trûkumo problema – daugiausia jø
trûksta vieðojo valdymo ir ðvietimo veiklose.
Tæsiantis statybø bumui, labai sparèiai didëjo tiesiogiai su tuo susijusiø ekonominiø veiklø
aktyvumas – 2006 m. statybø, finansinio tarpininkavimo ir nekilnojamojo turto veiklø
sukurta realioji pridëtinë vertë buvo atitinkamai 18,3, 10,1 ir 8,8 procento didesnë
negu prieð metus. Paþymëtina, kad vien tiesioginis ðiø trijø veiklø aktyvumo teigiamas
poveikis realiojo BVP augimui sudarë apie 2,5 procentinio punkto. Neabejotina, kad
aktyvi statybos veikla ir spartus ûkio kreditavimas taip pat turi didelá netiesioginá poveiká
bendram ûkio aktyvumui: sukuriama statybø veiklà aptarnaujanèiø ámoniø gamybos
produkcijos ir paslaugø paklausa, be to, susijusiose aktyviose ekonominëse veiklose
uþdirbtos pajamos didina visuminæ paklausà. Statybos ir susijusios ekonominës veiklos
jau 2007 m. turëtø augti lëèiau, nes kyla palûkanø normos, statybø bendrovës pastaruoju
metu aktyviai investavo ir didino bûsto pasiûlà, toliau didëja kvalifikuotos darbo jëgos
trûkumo problema, be to, yra poþymiø, kad apskritai maþëja bûsto paklausa (esant
ðiam kainø lygiui). Antra vertus, statybos sektoriø palaikys ES parama infrastruktûros
gerinimo projektams. Vis dëlto tikëtina, kad sumaþëjæs statybos veiklos aktyvumas bus
vienas ið svarbiø veiksniø, nuo kuriø priklausys, kada ir kiek sulëtës bendras ûkio augimas.
Darbo rinka
Darbo rinkos galimybë prisitaikyti prie kintanèiø rinkos poreikiø yra vienas ið esminiø
veiksniø, lemianèiø bendras ûkio plëtros tendencijas. 2006 m., kaip ir anksèiau, su aktyviu
skolinimusi, statybø, vartojimo augimu susijæs didelis ekonominis aktyvumas lëmë vis
didëjantá darbo jëgos poreiká. Ðalies ámonëms pavyko pritraukti darbo jëgos iðtekliø:
2006 m. uþimtumas nuosaikiai didëjo, nors dël intensyvios emigracijos darbo jëga Lietuvoje toliau sparèiai maþëjo. Akivaizdu, kad, esant tokiai situacijai, maþëjo bedarbiø
skaièius – 2006 m. treèiàjá ketvirtá nedarbo lygis buvo 5,7 procento (prieð metus – 7,2%).
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Átampa darbo rinkoje vis dëlto yra nepaprastai padidëjusi ir beveik nëra galimybiø labiau
didëti dirbanèiøjø skaièiui – jau dvejus metus sparèiai maþëja ilgalaikiø bedarbiø dalis,

palyginti su visø bedarbiø skaièiumi, be to, paskutiniais ketvirèiais nedarbo lygis ið esmës
stabilizavosi. Tai rodo, kad panaudoti beveik visi darbo jëgos vidaus rezervai. Kartu toliau
sparèiai didëja laisvø darbo vietø skaièius. Darbuotojø labiausiai trûksta apdirbamosios
pramonës, statybos, prekybos, vieðojo valdymo veiklose. Paþymëtini ir pastaruoju metu
vykstantys struktûriniai darbo rinkos pokyèiai, t. y. gana intensyvus darbuotojø judëjimas
ið maþiau naðiø sektoriø, tokiø kaip þemës ûkis ar vieðasis valdymas, á geresnes darbo
kompensavimo sàlygas suteikianèius, didelio ekonominio aktyvumo sektorius.
Iðorës sàskaitos, konkurencingumas, einamosios sàskaitos deficito finansavimas
Toliau labai sparèiai didëjant vidaus paklausai, 2006 m. gerokai padidëjo einamosios
sàskaitos deficitas (ESD). Per pirmus tris ketvirèius jis sudarë 11,1 procento BVP (2005 m. –
7,2% BVP). Metø pabaigoje buvo matyti tolesnio didëjimo tendencija. 2006 m. ðalyje
bendroji taupymo norma nuosaikiai maþëjo, bet kartu pastoviai didëjo investicijø dalis,
palyginti su BVP. Svarbiausi ðias tendencijas lemiantys veiksniai yra vis dar iðskirtinai maþø
realiøjø palûkanø normø aplinka, sparèiai didëjanèios namø ûkiø ir verslo pajamos, kurios
skatina ir vartoti, ir investuoti, bei optimistiðki lûkesèiai dël ekonomikos perspektyvø.
ESD padidëjo daugiausia dël pablogëjusio prekiø balanso – 2006 m. vienuolikos mënesiø
duomenimis, nominalusis prekiø eksportas 2006 m. padidëjo 20,2, o importas – 23,9
procento. Antràjá pusmetá eksporto augimo tempas labai sumaþëjo, importo augimas
taip pat lëtëjo, nors nuosaikiau. Metø antrojoje pusëje prekiø eksporto augimas gerokai
sumaþëjo daugiausia dël trumpalaikio pobûdþio veiksniø – pirmiausia dël naftos perdirbimo veiklos sutrikimø ir su tuo susijusio naftos produktø eksporto sumaþëjimo, taip
pat dël augalininkystës produkcijos (javø) eksporto sumaþëjimo, kurá nulëmë prastas
derlius. Bendrai eksporto dinamikai neigiamà poveiká darë ir chemijos pramonës produkcijos (tràðø) eksporto augimo lëtëjimas dël brangstanèios þaliavos ir maþiau palankios
rinkos konjunktûros. Eksporto didëjimà palaikë sparèiai augantis plastiko gaminiø eksportas, transporto priemoniø reeksportas, gyvulininkystës produkcijos, paruoðtø maisto
produktø eksportas. Lëèiau didëjanti bendra importo apimtis antràjá pusmetá siejama
beveik vien su sumaþëjusiu naftos importu. Sparèiai augo transporto priemoniø, árenginiø
ir maisto produktø importas.
Uþsienio prekybos raida nëra labai palanki ir yra poþymiø, kad gali padaugëti konkurencingumo problemø, kurios kol kas daugiau susijusios su pavienëmis pramonës ðakomis
ar ámonëmis. Ðalyje sparèiai didëja darbo sànaudos, trûksta TUI. Be to, realusis efektyvusis
lito kursas nuosaikiai stiprëja1 ES15 ðaliø atþvilgiu (dël didesnës infliacijos Lietuvoje negu
ES senbuvëse) ir labai silpnëja Nepriklausomø Valstybiø Sandraugos prekybos partneriø
atþvilgiu.
Paslaugø balansas 2006 m. ir toliau buvo teigiamas, taèiau pastebimai maþesnis negu
ankstesniais metais – daugiausia dël pablogëjusio transporto (ypaè keliø transporto)
paslaugø balanso. Pajamø balansas sumaþëjo, nes, toliau didëjant ðalies ámoniø pelningumui, labai sparèiai augo uþsienio investuotojø pajamos Lietuvoje (ypaè ið tiesioginiø
investicijø). Einamøjø pervedimø apimtis 2006 m. tebebuvo teigiama ir nemaþa, taèiau
didesniø pokyèiø nebuvo.

1

Ðalies gamintojø prekës, palyginti su uþsienio prekybos partneriø prekëmis, tampa santykinai brangesnës, negu
anksèiau.
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2 pav. ESD finansavimo ðaltiniai
(keturiø ketvirèiø slenkamosios sumos, palygintos su BVP)

Šaltinis: Lietuvos bankas.

2006 m. einamosios sàskaitos deficitas finansuotas daugiausia finansø institucijø uþsienyje
skolintomis lëðomis. Finansuojant ESD, bankams teko labai svarbus vaidmuo – jø pritraukti
grynøjø lëðø srautai per 2006 m. pirmuosius tris ketvirèius sudarë 55,0 procento ESD.
Nepalankus ESD finansavimo aspektas tas, kad toliau maþëjo uþsienio skolos nedidinanèiais
kapitalo srautais finansuojamo ESD dalis: per 2006 m. pirmuosius tris ketvirèius kapitalo
sàskaitos srautai ir grynosios TUI sudarë atitinkamai 8,6 ir 18,9 procento ESD (2005 m.
buvo atitinkamai 18% ir 37,0%). Ið TUI struktûros kaitos taip pat matyti maþas uþsienio
investuotojø susidomëjimas, pavyzdþiui, 2006 m. antràjá ir treèiàjá ketvirèiais dominavo
reinvesticijos. Investicijø á akciná kapitalà, o ypaè plyno lauko investicijø, kaitos tendencijos
nëra palankios, taèiau metø statistikai labai didelæ teigiamà átakà darë dalies valstybës
kontroliuojamø „Maþeikiø naftos“ akcijø pardavimas uþsienio investuotojui gruodþio
mën. Pastaraisiais ketvirèiais taip pat iðryðkëjo portfeliniø investicijø neigiamø srautø tendencija – rezidentø investicijos á uþsienio vertybinius popierius buvo didesnës negu atitinkamos nerezidentø investicijos Lietuvoje, o grynasis srautas sudarë 14,9 procento ESD.
Sparèiai didëjantis privataus sektoriaus ásiskolinimas uþsieniui (per bankø sektoriø) lemia,
kad toliau didëja bendroji skola uþsieniui. Ji padidëjo nuo 51,3 procento (2005 m.) iki
56,1 procento BVP (per 2006 m. pirmuosius tris ketvirèius)1. Valdþios sektoriaus skola
uþsieniui ðiuo laikotarpiu didëjo, taèiau lëèiau, negu augo ðalies ekonomika, tad skolos
ir BVP santykis sumaþëjo nuo 11,2 iki 11,0 procento BVP.
Fiskalinës politikos raida
2006 m. pirmøjø trijø ketvirèiø valdþios sektoriaus biudþetas buvo perteklinis, o deficito
keturiø ketvirèiø slenkamoji suma sudarë maþiau kaip 0,1 procento BVP. Fiskalinë politika
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1

Palyginti su keturiø ketvirèiø slenkamàja BVP suma.

2006 m., palyginti su 2005 m., buvo santykinai grieþta. Taèiau neigiamà poveiká jai darë
papildomø iðlaidø paskirstymas praëjusiø metø viduryje (apie 0,6% BVP). Kita vertus,
tikëtina, kad net ir ekspansinis valstybës biudþeto perskirstymas nenusvers teigiamø
tendencijø ir metinis valdþios sektoriaus deficitas bus gerokai maþesnis, negu buvo prognozuota Lietuvos 2006 m. konvergencijos programoje (1,2% BVP). Lûkesèius dël palyginti
sëkmingø 2006 m. fiskalinës raidos rezultatø patvirtina ir iðankstiniai centrinës valdþios
sektoriaus bei „Sodros“ biudþetø duomenys1. 2006 m. dvylikos mënesiø centrinës valdþios sektoriaus biudþeto perteklius buvo 12,3, o „Sodros“ – daugiau kaip 500 mln.
litø. 2006 m. didþiausià teigiamà poveiká valdþios sektoriaus finansø raidai darë sëkmingas
mokesèiø surinkimas. Praëjusiais metais buvo virðyti beveik visø pagrindiniø mokesèiø
surinkimo planai. Iðskirtinai gerus mokesèiø surinkimo rezultatus nulëmë tiek spartesnë,
negu prognozuota, mokestiniø baziø plëtra, tiek ir vienkartinio pobûdþio veiksniai, tokie
kaip maþëjantis „ðeðëlinis“ darbo uþmokestis ar savarankiðkai dirbanèiøjø skaièius.
Kreditas
2006 m. sparèiai2 augo privataus sektoriaus ásiskolinimas3 PFI – padidëjo nuo 41,0 iki
50,4 procento BVP. Ypaè greitai didëjant paskolø namø ûkiams portfeliui, ámoniø skolos
dalis, palyginti su bankø paskolø portfeliu, sumaþëjo, nors vis dar buvo dominuojanti
(54,9%).
Supanaðëjusios palûkanø normos ir informacija apie euro ávedimo atidëjimà paskatino
ámones ir namø ûkius daugiau skolintis litais; didesná skolinimàsi vidaus valiuta lëmë ir
sparèiai auganèios vartojimo bei kitos paskolos, tradiciškai suteikiamos litais.
Spartaus privataus kredito augimo prieþastys buvo tos paèios – þemas ásiskolinimo lygis,
didëjanèios gyventojø pajamos, dideli ámoniø pelnai, palankios skolinimosi sàlygos ir
privataus sektoriaus optimizmas vertinant ekonomikos perspektyvas.
2 lentelë. Paskolos privaèiam sektoriui
Likutis 2006 m.
pabaigoje, mlrd. Lt

Metinis pokytis,
mlrd. Lt

Paskolos, palyginti su
BVP4, %

Visos paskolos

41,8

11,5

50,4

Paskolos ámonëms

22,6

6,6

27,7

Paskolos namø ûkiams
Paskolos bûstui ásigyti
Vartojimo ir kitos paskolos

15,8

6,5

19,4

10,3

3,9

12,7

5,5

2,6

6,7

Paskolos ámonëms ir namø ûkiams litais

18,3

9,0

22,5

Paskolos ámonëms ir namø ûkiams eurais

19,1

4,2

23,5

2,7

–1,2

3,3

Paskolos finansiniams tarpininkams
Šaltinis: Lietuvos bankas.

Privataus kredito plëtra dvejopai veikë ðalies ekonominius procesus. Viena vertus, lengvai
prieinami ir santykinai pigûs finansavimo ðaltiniai ágalino gyventojus vartoti jau dabar,
iðplëtë fiziniø ir juridiniø asmenø investavimo galimybes, padëjo plëtotis verslui. Kita
1

Galutiniai valdþios sektoriaus duomenys bus pateikti 2007 m. balandþio mën.
Iðskyrus paskolas finansiniams tarpininkams, kuriø suma, vienam ðalies bankui priëmus sprendimà performuoti
savo paskolø portfelá, maþëjo tiek santykine, tiek ir absoliuèia iðraiðka.
3
Privataus sektoriaus ásiskolinimas apima kitø PFI paskolas ámonëms, namø ûkiams ir finansiniams tarpininkams.
4
Pirmasis BVP ávertis.
2
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vertus, vartojimo paskolø plëtra kartu su didëjanèiomis gyventojø pajamomis skatino
vidaus vartojimà, o tai savo ruoþtu lëmë iðaugusià importo paklausà ir ðiek tiek didesnæ
infliacijà. Sparèiai augant ásiskolinimui, didëja labiausiai ásiskolinusiø verslo sektoriø ir
namø ûkiø jautrumas galimam palûkanø normø kilimui, kartu auga ir bankø prisiimama
kredito rizika.

Kainø raida
Lietuvos banko pinigø politika
Lietuvos bankas vykdo pinigø politikà veikdamas fiksuoto valiutos kurso sàlygomis.
Fiksuotas lito kursas padeda stabilizuoti eksporto ir importo gaminiø kainas, maþina
infliacijos lûkesèius. Toks valiutos kurso reþimas didina pasitikëjimà Lietuvos ekonomine
politika ir maþina ðalies bei valiutos kurso rizikos priedus. Kartu su konkurencijà skatinanèia ekonomine aplinka fiksuotas valiutos kursas leidþia siekti santykinio kainø stabilumo ilgu laikotarpiu.
Stodama á ES, Lietuva ásipareigojo ateityje ávesti ES bendràjà valiutà eurà. Euro naudojimas
skatins Lietuvos prekybos ir finansinius ryðius, didins ðalies patrauklumà investicijoms.
Viena ið euro ávedimo sàlygø – dalyvavimas VKM II. ES institucijø sprendimu, Lietuva
dalyvauja VKM II nuo 2004 m. birþelio 28 d. Prisijungdama prie VKM II, Lietuva vienaðaliðkai ásipareigojo palaikyti pastovø lito kursà euro atþvilgiu – 3,4528 lito uþ 1 eurà.
Siekis prisijungti prie euro zonos, kai tik Lietuva atitiks konvergencijos kriterijus, yra
vienas ið svarbiausiø ðalies makroekonominës politikos tikslø.
Vartotojø kainø indekso kaitos prieþastys: pasiûlos ir paklausos veiksniø átaka
2006 m. pastebimai sparèiau kilo vartotojø kainos. Metinë infliacija pirmàjá pusmetá
svyravo nuo 3,1 iki 3,7 procento, o antràjá pusmetá pakilo ir buvo daugiau kaip 4 procentai.
Metinei infliacijai reikðmingà poveiká turëjo pasiûlos veiksniai – prastas derlius, pasauliniø
naftos kainø svyravimai, administruojamøjø kainø pokyèiai (þr. „Administraciniø sprendimø átaka kainoms“). Tebesant átampai darbo rinkoje ir didëjant darbo pajamoms,
ryðkëja infliacijos padidëjimas dël paklausos veiksniø.
2006 m. ypaè þenkliai padidëjo maisto produktø kainø poveikis metinei infliacijai. Maisto
produktø ir nealkoholiniø gërimø kainos per metus padidëjo 8,1 procento. Daugiausia
kilo duonos ir jos gaminiø, þuvies, vaisiø ir darþoviø kainos. Maisto kainø didëjimui
tiesioginæ átakà darë prastas derlius ir tebevykstantis þemës ûkio produktø kainø suartëjimas su Vakarø Europos ðaliø kainomis. Ðie veiksniai labai didino þemës ûkio produktø
supirkimo kainas (pvz., javø supirkimo kainos per metus vidutiniðkai padidëjo 19,0%,
darþoviø – 26,6%, galvijø – 6,6%), o tai didino vartotojø maisto kainas.
Praëjusiais metais dël gana dideliø pasaulinës naftos kainos svyravimø kito degalø kainø
átaka bendrajai infliacijai. Iki 2006 m. rudens degalø kainø kaita metinæ infliacijà didino,
rugsëjo ir spalio mën. ðiø kainø átaka infliacijai tapo neigiama, o lapkrièio ir gruodþio mën. –
artima nuliui.
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3 pav. Metinës infliacijos, apskaièiuotos pagal suderintà vartotojø
kainø indeksà, kaitos veiksniai
(pokytis per metus)

Šaltiniai: Statistikos departamentas ir Lietuvos banko apskaièiavimai.
*Suderintas vartotojø kainø indeksas, neáskaitant maisto administruojamøjø
kainø.

2006 m. ðiek tiek spartëjo grynoji metinë infliacija (metinë infliacija, neapimanti labiausiai
kintanèiø kainø – maisto produktø, administruojamøjø ir degalø kainø), kurios didëjimui
didþiausià átakà darë brangstanèios paslaugos. Ið dalies dël sparèiø statybø ir didelës
bûsto paklausos daug kilo bûsto remonto ir prieþiûros paslaugø kainos. Þenkliai brango
bûsto nuoma. Brangstantis maistas, nuomos paslaugos ir didëjanèios darbo sànaudos
didino restoranø ir kaviniø paslaugø kainas. Iðvardytos paslaugø kainos kartu su atostogø
kelioniø, apgyvendinimo paslaugø ir automobiliø remonto bei prieþiûros paslaugø kainomis lëmë daugiau negu pusæ 2006 m. grynosios metinës infliacijos.
Administraciniø sprendimø átaka kainoms
2006 m. administruojamosios kainos sudarë 11,4 procento1 vartotojo prekiø ir paslaugø
krepðelio ir lëmë 0,7 procentinio punkto vidutinës metinës infliacijos. Didþiausià átakà
metinei infliacijai darë tokie administraciniai sprendimai: dujø, ðilumos energijos kainø
ir keleivinio geleþinkeliø transporto tarifø didinimas.
Dujø kainos reguliuojamiems vartotojams padidëjo 2006 m. sausio ir liepos mën. Dël
kylanèiø importuojamø dujø kainø Lietuvos Respublikos valstybinës kainø ir energetikos
kontrolës komisijos (toliau – Komisija) sprendimais dujø kainas reguliuojamiems vartotojams
leista didinti vidutiniðkai 29 procentais (sausio mën.) ir 13 procentø (liepos mën.). Tai
metinæ infliacijà padidino atitinkamai apie 0,22 ir 0,15 procentinio punkto.
1

2007 m. sausio mën. patikslintas prekiø ir paslaugø grupiø, kuriø kainos priklauso nuo administraciniø sprendimø,
sàraðas, dël to administruojamøjø kainø dalis sumaþëjo nuo 15,8 iki 11,4 procento vartojimo iðlaidø struktûros.
Prekëms ir paslaugoms, kuriø kainos priklauso nuo administraciniø sprendimø, priskiriamos: vandens tiekimo (0,38%),
sanitarinës ir kanalizacijos paslaugos (0,71%), elektros energijos (2,58%), dujø (1,22%) ir ðilumos (3,28%) tiekimo,
keleivinio geleþinkeliø transporto (0,15%), keleivinio keliø transporto (1,84%) ir keleivinio jûros ir vidaus vandenø
transporto (0,01%) paslaugos ir švietimo paslaugos (1,27%).
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Iki 2006 m. vasario mën. ðilumos tiekimo ámonë „Vilniaus energija“ taikë maþesnæ
ðilumos energijos kainà, negu buvo nustaèiusi Komisija. Pabrangus importuojamoms
dujoms, nuo vasario 1 d. šilumos kaina Vilniaus mieste padidinta iki Komisijos nustatytos
ribos, o tai metinæ infliacijà padidino 0,04 procentinio punkto.
2006 m. antrojoje pusëje dël pakilusiø dujø kainø leista didinti karðto vandens ir ðildymo
paslaugø kainas daugelyje savivaldybiø 1. Kai kuriose savivaldybëse karðtas vanduo pabrango liepos–rugpjûèio mën. Tai metinæ infliacijà padidino apie 0,05 procentinio punkto.
Prasidëjus ðildymo sezonui, padidintos ðilumos energijos kainos metinæ infliacijà padidino
apie 0,32 procentinio punkto.
Nuo 2006 m. spalio mën. padidinti keleiviø veþimo traukiniais tarifai. AB „Lietuvos
geleþinkeliai“ tarifus padidino maþiau negu dvigubai, nors Komisijos sprendimu keleiviø
veþimo traukiniais didþiausi tarifai buvo padvigubinti. Tai metinæ infliacijà padidino apie
0,02 procentinio punkto.
Importuojamø prekiø kainø pokyèiai
2006 m. metinis importo kainø didëjimas sulëtëjo. Pirmàjá ir antràjá ketvirèiais metinis
importo kainø augimas buvo atitinkamai 14,2 ir 12,1 procento, o treèiàjá ketvirtá – 4,5
procento. Didþiausià átakà importo kainø raidai turëjo naftos produktø kainø kaita2. Iki
rugpjûèio mën. naftos kainos, palyginti su atitinkamomis 2005 m. kainomis, didëjo, ir
tai didino importo kainas. Nuo rugsëjo mën. metinis kainø pokytis tapo nuosaikesnis, o
dël kritusio JAV dolerio kurso naftos kainos litais ëmë maþëti. Taèiau dël didesniø negu
2005 m. importuojamø dujø kainø naftos produktø grupës kainos iki pat lapkrièio mën.
buvo didesnës negu praëjusiais metais.
3 lentelë. Importuojamø prekiø kainø pokyèio kaitos veiksniai
(procentiniai punktai; 2006 m. lapkrièio mën. duomenys, palyginta su 2005 m.)
Importuojamos prekës

Importuojamø prekiø kainø pokyèio kaitos veiksniai

Þemës ûkio ir þuvininkystës produktai

0,05

Iðgaunamosios pramonës ir naftos produktai

2,49

Maisto produktai

0,19

ið jø:
maisto produktai ir gërimai

0,15

tabakas

0,04

Drabuþiai ir tekstilë

0,05

Cheminës medþiagos ir plastikai

0,70

Maðinos ir árenginiai

0,08

ið jø:
ástaigø áranga ir kompiuteriai

–0,18

radijo ir televizijos aparatûra

–0,40

Transporto priemonës

0,35

Kitos prekës

1,29

Visos importuotos prekës, %

5,20

Šaltiniai: Statistikos departamentas ir Lietuvos banko apskaièiavimai.
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Pavyzdþiui, Vilniaus savivaldybëje ðildymo paslaugø kainas leista didinti 20,8, Klaipëdos – 20,7, Ðiauliø – 14,9,
Panevëþio – 13,3 procento.
2
2006 m. nevalytos naftos, gamtiniø dujø ir rafinuotø naftos produktø svoris sudarë 24,7 procento importo kainø
indekso.

Be naftos produktø kainø átakos, 2006 m. pirmàjá–treèiàjá ketvirèiais importo kainos
buvo apie 1–2 procentus maþesnës negu prieð metus1. Daugiausia atpigo importuojama
ástaigø áranga ir kompiuteriai, radijo ir televizijos aparatûra. Maþëjo ir transporto priemoniø kainos, kurios gana pastebimai maþino metinæ infliacijà. Daugiausia brango
importuojami tabako gaminiai, metalai ir metalo gaminiai bei mediena. Importuojamo
maisto produktø kainos didëjo nedaug, o tai ðiek tiek ribojo maisto kainø kilimà Lietuvoje.
Gamintojø kainos
Daugiausia dël pasauliniø naftos kainø kaitos 2006 m. vidaus rinkoje parduotos pramonës
produkcijos gamintojø kainø (toliau – vidaus gamintojø kainos) augimo tempas buvo
gana nepastovus. Metø pradþioje metinis ðiø kainø augimas buvo 7–9 procentai, o
rugsëjo–gruodþio mën. sumaþëjo iki 4–6 procentø. Be naftos produktø átakos, vidaus
gamintojø kainø metinis padidëjimas 2006 m. pirmojoje pusëje buvo gana pastovus
(daugiau kaip 4%), o vëliau gerokai padidëjo.
4 pav. Vidaus gamintojø kainø kaitos veiksniai
(pokytis per metus)

Šaltiniai: Statistikos departamentas ir Lietuvos banko apskaièiavimai.

Ðiam spartesniam kainø kilimui didelæ átakà darë nuo liepos mën. pabrangusios importuojamos dujos. Tai padidino reguliuojamiems vartotojams tiekiamø dujø, karðto vandens
ir ðildymo paslaugø kainas. Pabrangus importuojamoms dujoms, pastebimai pakilo ir
chemijos pramonës produktø kainos bei jø átaka vidaus gamintojø kainø indeksui.
Didëjanèioms gamintojø kainoms þenklià átakà darë ir kylanèios þemës ûkio produktø
supirkimo kainos. Dël prasto derliaus ir dël vykstanèio kainø suartëjimo su ES kainomis,
1

Iki 2005 m. pabaigos importo ir eksporto kainø raidos analizei buvo naudojami Statistikos departamento skelbiami
ketvirtiniai vieneto vertës indeksai (VVI). Nuo 2006 m. sausio mën., remiantis 2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1158/2005, vietoj VVI Statistikos departamentas pradëjo skaièiuoti importo ir eksporto
kainø indeksus. Ðis pokytis lemia trûká importo ir eksporto kainø duomenø eilutëse – dël sàvokø ir klasifikacijø
skirtumø VVI ir kainø indeksø duomenys tarpusavyje nepalyginami.
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þemës ûkio produktø supirkimo kainos per metus padidëjo 19,9 procento (gruodþio mën.
duomenys). Tai turëjo átakos maisto produktø gamintojø sànaudoms ir kainoms.
Pastarosios, gruodþio mën. duomenimis, per metus padidëjo 5,5 procento.
Darbo sànaudos
2006 m. itin sparèiai kilo nominalusis darbo uþmokestis. 2006 m. treèiojo ketvirèio duomenimis, metinis darbo atlygis padidëjo 19,9 procento. Kaip ir 2005 m., darbo uþmokesèio didëjimui reikðmingà átakà darë átampa darbo rinkoje. Vidutinis darbo atlygis taip
pat didëjo dël minimalaus darbo uþmokesèio padidinimo ir nesumokëtos darbo uþmokesèio dalies policijos pareigûnams ir kai kuriems kitiems valstybës tarnautojams gràþinimo.
Atsiþvelgus á ekonominiø veiklø dalá, reikðmingiausiai vidutiná darbo uþmokestá didino
kilæs darbo uþmokestis prekyboje, pramonëje ir statyboje. Visose ðiose veiklose didþiausià átakà darbo atlygiui darë darbuotojø stygius. Treèiojo ketvirèio pabaigoje prekyboje
buvo neuþimta 1,4, pramonëje – 2,2, statyboje – 3,0 procento darbo vietø. Vidutinis
darbo uþmokestis taip pat sparèiai didëjo sveikatos prieþiûros, ðvietimo ir vieðojo valdymo veiklose.
Jau nuo 2004 m. treèiojo ketvirèio darbo uþmokestis kyla sparèiau uþ darbo naðumà.
2006 m. treèiàjá ketvirtá vienetiniø darbo sànaudø metinis augimas buvo lygus 14,1
procento. Didþiàjà dalá vienetiniø darbo sànaudø augimo lëmë tokios rinkos paslaugø
veiklos: prekyba, nekilnojamasis turtas ir statyba. Sparèiau uþ darbo naðumà kylantis
darbo uþmokestis didina spaudimà gamintojø kainoms, taèiau paþymëtina, kad ðis poveikis kainoms vertintinas kaip ribotas, nes statistikoje fiksuojamas didëjantis darbo
uþmokestis gali rodyti ir kitus veiksnius, pavyzdþiui, maþëjantá á apskaità neátraukiamø
atlyginimø mastà.
5 pav. Darbo uþmokestis, darbo naðumas ir vienetinës darbo sànaudos
(pokytis per metus)

Šaltiniai: Statistikos departamentas ir Lietuvos banko apskaièiavimai.
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Kainø raidos perspektyva
Numatoma, kad 2007 m. vidutinë metinë infliacija dar ðiek tiek didës ir sudarys apie 4,2
procento. Sparèiai didëjanti vidaus paklausa, átampa darbo rinkoje bei didëjanèios darbo
pajamos ir toliau turëtø skatinti kainø kilimà. Sparèiau uþ darbo naðumà kylantis darbo
uþmokestis gali didinti spaudimà gamintojø ir rinkos paslaugø teikëjø kainoms. Tiesa,
ðis poveikis kainoms gali bûti ribotas dël laikinø veiksniø, daranèiø átakà statistikoje
fiksuojamai darbo uþmokesèio kaitai. Paklausos spaudimà kainoms gali maþinti
prognozuojamas importo kainø kilimo sulëtëjimas.
Dël numatomo importuojamø dujø kainø didëjimo 2007 m. toliau turëtø kilti gamtiniø
dujø kainos reguliuojamiems vartotojams ir ðildymo paslaugø kainos. Gamtiniø dujø
kainas reguliuojamiems vartotojams buvo leista didinti nuo 2007 m. sausio 1 d., taèiau
AB „Lietuvos dujos“ didþiajai daliai buitiniø vartotojø kainø nepakëlë. Todël tikëtina,
kad sausio mën. leidimas padidinti dujø kainas bus ágyvendintas 2007 m. antràjá pusmetá.
2007 m. bendràjà infliacijà didins ir elektros kainø padidinimas. Nuo 2007 m. sausio mën.
elektros kainos gyventojams padidintos 2 centais uþ kilovatvalandæ. Dël tiesioginio
poveikio tai metinæ infliacijà padidins apie 0,17 procentinio punkto.
Bendrajai infliacijai reikðmingà poveiká taip pat turës akcizø cigaretëms ir degalams
didinimas iki minimaliø ES dydþiø. Akcizø cigaretëms didinimo pereinamasis laikotarpis
baigiasi 2009 m. pabaigoje, o akcizø degalams pereinamieji laikotarpiai numatyti iki
2008 m., 2011 m. ir 2013 m. pradþios. Akcizas cigaretëms nuo 2007 m. kovo 1 d.
padidintas 30 procentø.
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II. LIETUVOS BANKO FUNKCIJØ VYKDYMAS

Pinigø politikos priemonës
Lietuvos banko taikomos pinigø politikos priemonës skirtos stabiliam lito kursui euro
atþvilgiu palaikyti Lietuvai dalyvaujant VKM II ir padeda uþtikrinti tinkamà bankø sistemos
likvidumà. 2006 m., kaip ir 2005 m., Lietuvos bankas ðalyje ásteigtiems komerciniams
bankams neribotai keitë litus á bazinæ valiutà, taikë privalomøjø atsargø reikalavimus,
jiems buvo prieinama 1 nakties skolinimosi galimybë.
Toliau sparèiai didëjant bankø paskoloms, Lietuvos bankas nuo 2002 m. geguþës mën.
nemaþina privalomøjø atsargø normos, kuri yra 6 procentai. Kaip ir ankstesniais metais,
2006 m.1 privalomøjø atsargø apimtis augo dël didëjusiø komerciniø bankø ásipareigojimø,
kuriems taikoma teigiama privalomøjø atsargø norma, taèiau padidëjimas 27 procentais
(iki 2,2 mlrd. Lt) buvo maþesnis procentine ir absoliuèia iðraiðka negu 2005 m., kai
privalomosios atsargos padidëjo 39,8 procento (nuo 1,3 mlrd. Lt iki 1,8 mlrd. Lt).
Privalomøjø atsargø bazë, apimanti ir bankø ásipareigojimus, kuriems taikoma nulinë
atsargø norma2, per nagrinëjamà laikotarpá padidëjo 41,8 procento (iki 49,6 mlrd. Lt).
Toliau sparèiai didëjo bankø ásipareigojimai, kuriems taikoma nulinë privalomøjø atsargø
norma, ir jø dalis privalomøjø atsargø bazëje. Apskaièiuojant 2006 m. pradþioje buvusias
privalomàsias atsargas, tokiø ásipareigojimø buvo 5,6 mlrd. litø (16% visos bazës), o
metø pabaigoje – 12,4 mlrd. litø (25% visos bazës). Nagrinëjamu laikotarpiu praktiðkai
visi ðie ásipareigojimai buvo ilgalaikiai (ilgesnio kaip 2 m. pradinio termino). Visø terminø
atpirkimo sandoriø, átraukiamø á privalomøjø atsargø bazæ, laikotarpio pradþioje nebuvo,
o pabaigoje jie sudarë maþiau kaip 0,01 procento ásipareigojimø, kuriems taikoma nulinë
privalomøjø atsargø norma.
Kaip ir anksèiau, didþiausià ilgalaikiø ásipareigojimø dalá sudarë nerezidentø, daugiausia
globojanèiø (patronuojanèiø) uþsienio bankø, skolintos lëðos uþsienio valiutomis. Jø dalis,
2005 m. pradþioje sudariusi 69 procentus, 2006 m. padidëjo nuo 79 iki 86 procentø.
Rezidentø ilgesnio kaip 2 m. pradinio termino indëliø litais ir uþsienio valiutomis dalis ir
toliau buvo nedidelë. Nagrinëjamo laikotarpio pabaigoje jie sudarë 4,6 procento ilgalaikiø
ásipareigojimø.
2006 m. bankai dar aktyviau negu ankstesniais metais platino obligacijas. Bankø ilgesnio
kaip 2 m. termino obligacijomis pritraukti iðtekliai, kuriems taip pat taikoma nulinë
privalomøjø atsargø norma, nagrinëjamu laikotarpiu padidëjo 476,3 mln. litø ir laikotarpio
1

Nuo 2005 m. gruodþio 24 d. iki 2006 m. gruodþio 24 d.
Lietuvos bankas taiko nulinæ privalomøjø atsargø normà bankø ásipareigojimams, kuriø pradinis terminas ilgesnis
kaip 2 m., ir visø terminø atpirkimo sandoriams. Bankø ásipareigojimai kitiems bankams, kuriems Lietuvos bankas
taiko privalomøjø atsargø reikalavimus, neátraukiami á privalomøjø atsargø bazæ, todël jiems taip pat netaikomi
privalomøjø atsargø reikalavimai.

2

21

 Praneðimas apie Lietuvos banko pagrindinio tikslo ágyvendinimà, funkcijø vykdymà ir bankø sistemos bûklæ

pabaigoje sudarë 1,2 mlrd. litø, arba 9,6 procento ilgalaikiø ásipareigojimø. Ilgalaikëmis
obligacijomis pritrauktø iðtekliø augimo tempas padidëjo nuo 62 procentø (2005 m.) iki
66 procentø (nagrinëjamu laikotarpiu), bet padidëjimas absoliuèia iðraiðka buvo 1,7
karto didesnis negu 2005 m.
6 pav. Komerciniø bankø atsargos Lietuvos banke

Šaltinis: Lietuvos bankas.

Euro zonos kredito ástaigø ásipareigojimø, kuriems taikoma nulinë privalomøjø atsargø
norma, dalis sudaro apie 43 procentus privalomøjø atsargø bazës ir yra vis dar kur kas
didesnë negu Lietuvoje. Euro zonos kredito ástaigø iðleisti ilgesnio kaip 2 m. termino
skolos vertybiniai popieriai sudaro apie 50 procentø, kiti ilgalaikiai ásipareigojimai – apie
30 procentø, o atpirkimo sandoriai – 20 procentø ðiø ásipareigojimø.
2006 m. didëjusios privalomosios atsargos bankø atsargø litais paklausà padidino 468 mln.
litø.
Autonominiai veiksniai1 bankø atsargø litais pasiûlà padidino 2 636 mln. litø: padidëjusi
iðleistø á apyvartà grynøjø pinigø suma bankø atsargas sumaþino 1 246 mln. litø, bet
valdþios indëliø Lietuvos banke panaudojimas bankø atsargas padidino 3 803 mln. litø,
o kiti autonominiai veiksniai – 79 mln. litø.
Valdydami autonominiø veiksniø ir privalomøjø atsargø pokyèio átakà privalomøjø atsargø
kaupimui, bankai nupirko ið Lietuvos banko eurø uþ 2 148 mln. litø daugiau, negu
pardavë.
2006 m., kaip ir 2005 m., bankai nesikreipë á Lietuvos bankà dël 1 nakties skolinimosi.
Privalomosios atsargos, veiksminga tarpbankiniø atsiskaitymø sistema, tarpbankinë rinka
ir bazinës valiutos keitimo Lietuvos banke galimybës leido bankams patiems patikimai
valdyti savo likvidumà.

1
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Bankø atsargø litais autonominiai veiksniai – tai Lietuvos banko operacijos, kurios turi átakà bankø sistemos
atsargø litais dydþiui, taèiau vykdomos ne dël bankø likvidumo valdymo poreikiø.

Bankø sistemos sukauptas vidutinis atsargø perteklius 2006 m. sudarë 2,1 procento
privalomøjø atsargø, o jo variacijos koeficientas – 70,3 procento. 2005 m. atsargø
perteklius buvo atitinkamai 1,7, o variacijos koeficientas – 27,3 procento.

Uþsienio atsargø valdymas
Uþsienio atsargø dydþio kaita
2006 m. pabaigoje oficialiosios uþsienio atsargos (toliau – uþsienio atsargos) buvo
15,2 mlrd. litø (4,4 mlrd. eurø). Per metus jos padidëjo 4 080,2 mln. litø (1 182 mln.
eurø), arba 36,7 procento. Tam didþiausià átakà turëjo padidëjæ centrinës valdþios indëliai
Lietuvos banke – 2 031,3 mln. litø (588 mln. eurø), Lietuvos banko iðleisti á apyvartà
grynieji pinigai – 1 340,0 mln. litø (388 mln. eurø) ir kitø PFI indëliø pokytis – 381,3 mln.
litø (110 mln. eurø).
Pagrindiniai uþsienio atsargø valdymo principai
Lietuvos banko tikslai ir funkcijos lemia, kad uþsienio atsargos pirmiausia valdomos
vadovaujantis likvidumo ir saugumo principais ir tik po to – pelningumo principu.
Vadovaudamasis likvidumo principu, Lietuvos bankas uþsienio atsargas valdo taip, kad
prireikus investicijos galëtø bûti greitai ir be dideliø sànaudø likviduotos, o gautos áplaukos – panaudotos intervencijoms valiutø rinkoje ar kitais tikslais. Siekdamas uþtikrinti
uþsienio atsargø saugumà, Lietuvos bankas jas investuoja tik á didelio patikimumo finansines
priemones, kuriø ásipareigojimø nevykdymo tikimybë yra ypaè maþa. Emitentams, sandorio ðalims arba finansinëms priemonëms taikomas svarbiausias finansinio patikimumo
reikalavimas yra aukðti tarptautiniø reitingo agentûrø suteikti skolinimo reitingai.
Ágyvendindamas saugumo principà, Lietuvos bankas atsiþvelgia ne tik á skolinimo, bet ir
á rinkos (palûkanø normø ir valiutø kursø) rizikà. Palûkanø normø rizika valdoma nustatant
funkciniø daliø kontroliniø indeksø modifikuotà finansinæ trukmæ (MFT)1 ir leistinus
didþiausius nukrypimus nuo jos. Valiutø kursø rizika valdoma didþiàjà uþsienio atsargø
dalá investuojant eurais.
Uþsienio atsargos, atsiþvelgiant á keliamus tikslus, suskirstytos á funkcines dalis – portfelius:
likvidumo, investiciná ir aukso. Likvidumo portfelyje esanèios lëðos pirmiausia skirtos Lietuvos banko operatyvaus likvidumo poreikiui uþtikrinti, todël jø investavimo trukmë yra
trumpa. Investicinio portfelio pelningumo reikalavimas investavimo strategijos atþvilgiu
yra kur kas labiau sureikðminamas, nes tikimybë, kad ðiø lëðø per apibrëþtà laikotarpá
prireiks, labai nedidelë. Dël ðiø prieþasèiø investicinio portfelio lëðø investavimo trukmë
yra ilgesnë. Rinkose esant nulinei aukso terminuotøjø indëliø normai, auksas yra laikomas
saugojimo sàskaitose.
Uþsienio atsargø struktûra
2006 m. fiksuoto pajamingumo investicijø eurais kainos maþëjo. Dël ðios prieþasties
daugiau uþsienio atsargø buvo investuota á trumpos trukmës ir á maþiau likvidþias
finansines priemones, tokias kaip trumpos trukmës terminuotuosius indëlius ir atpirkimo
investavimo sandorius.
1

MFT apibûdina vertybinio popieriaus kainos jautrumà pelningumo normos pokyèiui.
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2006 m. investicijos á vertybinius popierius vidutiniðkai sudarë 83 procentus (2005 m. –
85%), investicijos á indëlius ir atpirkimo investavimo sandorius – 17 procentø uþsienio
atsargø (2005 m. – 15%). Á ypaè likvidþius ir saugius euro zonos valstybiø vyriausybiø
vertybinius popierius investuota 60 procentø uþsienio atsargø (2005 m. – 70%), á uþtikrintus vertybinius popierius – 11 procentø (2005 m. – 3%). Á aukðèiausio (Aaa) reitingo
finansines priemones investuota 50 procentø uþsienio atsargø (2005 m. – 46%). Vidutiná
investicijø reitingà nusakantis indeksas, kaip ir 2005 m., svyravo tarp Aa1 ir Aa2 reitingø.
7 pav. Investicijø pasiskirstymas pagal reitingus

Šaltinis: Lietuvos bankas.

Uþsienio atsargø valiutinë struktûra ir toliau buvo tokia pat kaip ir ankstesniais metais.
Beveik visos uþsienio atsargos, nesusijusios su ásipareigojimais uþsienio valiuta, iðskyrus
auksà, buvo investuotos eurais. Uþsienio atsargos, susijusios su ásipareigojimais uþsienio
valiutomis, buvo investuotos ásipareigojimø valiuta. Lietuvos banko turimo aukso kiekis
(5,8 t) nesikeitë.
2006 m. kovo mën. sumaþinta investicinio portfelio MFT. Dël to 2006 m., palyginti su
2005 m., vidutinë uþsienio atsargø MFT sumaþëjo nuo 0,97 iki 0,63 metø.
8 pav. Investicijø pasiskirstymas pagal trukmæ
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Šaltinis: Lietuvos bankas.

Uþsienio atsargø struktûra uþtikrina itin maþà likvidumo ir skolinimo rizikà bei nedidelæ
rinkos rizikà. Rinkos rizikà rodantis vertës pokyèio rizikos (VPR) rodiklis metø pabaigoje
buvo 1,4 mln. eurø (0,03% uþsienio atsargø). Jis su 95 procentø tikimybe rodo, kad
uþsienio atsargos dël vertybiniø popieriø kainø, valiutø kursø ir aukso kainos pokyèiø per
dienà nesumaþëtø daugiau kaip 1,4 mln. eurø. Aukso portfelio VPR buvo 1,4 mln. eurø,
investicinio portfelio – 0,5 mln. eurø, o likvidumo portfelio – 0,1 mln. eurø. Uþsienio
atsargø VPR yra maþesnë negu visø portfeliø VPR suma dël diversifikacijos efekto, kuris
sudarë –0,6 mln. eurø. Didþiausià rinkos rizikà patirianèio aukso portfelio vertë eurais per
metus padidëjo 9,7 mln. eurø, arba 12 procentø. Aukso portfelio vertë padidëjo dël 24
procentais (nuo 513,0 iki 635,7 JAV dolerio uþ Trojos uncijà) per metus pakilusios aukso
kainos, kurios átakà sumaþino 11 procentø euro atþvilgiu sumaþëjæs JAV dolerio kursas.
Uþsienio atsargø valdymo rezultatai
2006 m. dël kylanèiø palûkanø normø krito euro zonos vyriausybiø vertybiniø popieriø
kainos. Investicijø á euro zonos vyriausybiø vertybinius popierius iki 3 m. rinkos indeksø
metinë gràþa sudarë 2,07 procento, o visø ilgesniø negu 4,9 m. trukmës tokiø investicijø
gràþa per metus buvo neigiama.
Atsiþvelgdamas á rinkos sàlygas, Lietuvos bankas 2006 m. pradþioje sumaþino investicijø
trukmæ ir dël to investuodamas uþsienio atsargas gavo 2,38 procento metinæ gràþà
(2005 m. – 2,11%).

Grynøjø pinigø valdymas
Grynøjø pinigø iðleidimas ir iðëmimas
Lietuvos bankas, vykdydamas iðimtinæ teisæ, ástatymø nustatyta tvarka iðleidþia á apyvartà
ir iðima ið jos Lietuvos Respublikos pinigus, nustato jø nominalus, organizuoja pinigø
gaminimà, gabenimà ir saugojimà, sudaro banknotø ir monetø atsargø fondus.
2006 m. grynøjø pinigø apyvartoje, áskaitant progines monetas ir numizmatinius rinkinius,
padaugëjo 1,3 mlrd. litø. Á apyvartà iðleista 3,0, o ið jos iðimta 1,7 mlrd. litø. Gruodþio
31 d. apyvartoje buvo 8,1 mlrd. litø (prieð metus – 6,7 mlrd. Lt).
4 lentelë. Grynøjø pinigø iðleidimas ir iðëmimas (–)
Mln. litø
Laikotarpis

Ketvirèiai
I

II

III

IV

I–IV

2005 m.

–10,8

373,0

257,4

501,4

1 121,0

2006 m.

–153,5

386,2

443,5

664,2

1 340,4

Šaltinis: Lietuvos bankas.

2006 m. Lietuvos bankas á apyvartà iðleido tris progines monetas. Kovo 31 d. iðleista
50 litø sidabro moneta, skirta Lietuvos gamtai. Tæsiant monetø serijà „Lietuvos istorijos
ir architektûros paminklai“, geguþës 17 d. iðleista 50 litø sidabro moneta, skirta Medininkø
piliai. Rugsëjo 12 d. Lietuvos bankas iðleido 50 litø sidabro monetà, skirtà 1831 m.
sukilimui ir jo herojës Emilijos Pliaterytës 200-osioms gimimo metinëms.
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Banknotai ir monetos apyvartoje
2006 m. gruodþio 31 d. apyvartoje buvo 81,0 mln. vienetø banknotø. Nuo metø pradþios
banknotø skaièius apyvartoje padidëjo 10,8 mln., o jø suma – 1 321,9 mln. litø.
Gruodþio 31 d. didþiausià visø banknotø apyvartos sumos dalá sudarë 100 litø banknotai
(39,3%). Praëjusiais metais jø dalis padidëjo 1,4 procentinio punkto. Per tà patá laikotarpá
1,9 procentinio punkto sumaþëjo 200 litø banknotø apyvartoje dalis. Vis populiaresni
tampa 500 litø banknotai – jø dalis praëjusiais metais padidëjo 1,4 procentinio punkto.
Gruodþio 31 d. apyvartoje buvo 705,3 mln. vienetø monetø. Nuo metø pradþios monetø
skaièius apyvartoje padidëjo 83,4 mln., o jø suma – 18,6 mln. litø.
Didþiausià visø monetø apyvartos skaièiaus dalá sudarë 1 ir 2 centø monetos (atitinkamai
37,6% ir 19,1%). Jø poreikis sudarë daugiau kaip 65 procentus visø monetø poreikio
per metus. Euro zonos valstybës taip pat susiduria su dideliu maþø nominalø monetø
poreikiu.
Metø pabaigoje 1, 2 ir 5 litø monetos sudarë ðiek tiek daugiau negu du treèdalius
(69,8%) visos monetø apyvartoje sumos. Per metus 1 ir 2 litø monetø dalis padidëjo 1,3
procentinio punkto, o 5 litø monetø dalis sumaþëjo 0,3 procentinio punkto.
5 lentelë. Banknotai ir monetos apyvartoje
Nominalas

2005 12 31

2006 12 31

2005 12 31

2006 12 31

mln. Lt

%

mln. Lt

%

mln. vnt.

%

mln. vnt.

%

1 Lt

2,6

0,1

2,6

0,0

2,6

3,8

2,6

3,3

2 Lt

2,6

0,0

2,6

0,0

1,3

1,8

1,3

1,6

5 Lt

2,3

0,0

2,3

0,0

0,5

0,6

0,5

0,6

10 Lt

95,5

1,4

100,4

1,3

9,6

13,6

10,0

12,4

20 Lt

186,0

2,8

209,7

2,7

9,3

13,3

10,5

12,9

Banknotai

50 Lt
100 Lt

453,5

6,9

498,1

6,3

9,1

12,9

10,0

12,3

2 491,9

37,9

3 106,2

39,3

24,9

35,5

31,0

38,4

200 Lt

2 086,4

31,7

2 352,8

29,8

10,4

14,9

11,8

14,5

500 Lt

1 260,3

19,2

1 628,3

20,6

2,5

3,6

3,3

4,0

Visi banknotai

6 581,1

100,0

7 903,0

100,0

70,2

100,0

81,0

100,0

1 ct

2,3

1,7

2,7

1,7

228,5

36,7

265,2

37,6

2 ct

2,3

1,7

2,7

1,8

117,2

18,8

135,0

19,1

5 ct

2,4

1,8

2,7

1,8

48,2

7,8

53,8

7,6

10 ct

11,4

8,5

12,2

7,9

113,7

18,3

121,8

17,3

20 ct

9,9

7,4

10,9

7,1

49,5

8,0

54,6

7,7

Monetos

50 ct

7,5

5,6

8,5

5,6

15,1

2,4

17,1

2,4

1 Lt

26,7

19,8

31,0

20,3

26,6

4,3

31,0

4,4

2 Lt

32,4

24,1

38,2

24,9

16,2

2,6

19,1

2,7

5 Lt

33,5

24,9

37,6

24,6

6,7

1,1

7,5

1,1

6,1

4,5

6,5

4,3

0,2

0,0

0,2

0,0

134,5

100,0

153,1

100,0

621,9

100,0

705,3

100,0

Proginës monetos ir
numizmatiniai rinkiniai
Visos monetos
Šaltinis: Lietuvos bankas.
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Mokëjimo ir vertybiniø popieriø atsiskaitymo sistemø veikla
Lietuvos banko vaidmuo mokëjimo ir vertybiniø popieriø atsiskaitymo sistemø srityje
2006 m. Lietuvos bankas valdë mokëjimo sistemà LITAS ir vykdë jos operatoriaus funkcijà:
uþtikrino sistemos veikimà, konsultavo jos dalyvius, tvarkë valdymo informacijà ir vykdë
kitus administravimo darbus. Siekdamas geriau pasirengti ekstremaliems ávykiams,
Lietuvos bankas tobulino ðios sistemos veiklos tæstinumo procedûras.
2006 m. liepos 13 d. Lietuvos banko valdyba patvirtino Lietuvos banko mokëjimo sistemos
plëtros kryptis. Vadovaujantis ðiomis kryptimis, buvo kuriamos naujos mokëjimo sistemos
atsiskaitymams litais – realaus laiko atskirøjø atsiskaitymø sistema LITAS-RLS ir maþmeniniø mokëjimø sistema LITAS-MMS. Jos pradëjo veikti 2007 m. sausio 29 d. Parengtos
ir su dalyviais suderintos ðiø sistemø funkcinës specifikacijos, atlikti programavimo darbai,
patvirtintos sistemø veiklos taisyklës, parengta ir dalyviams pateikta sistemø techninë
dokumentacija, atliktas kompleksinis testavimas, pasiraðytos sistemø dalyviø sutartys,
atlikti kiti pasirengimo darbai.
2006 m. buvo vykdomi pasirengimo darbai dalyvauti naujoje Eurosistemos mokëjimo
sistemoje TARGET2. Jos veikimo pradþia numatyta 2007 m. lapkrièio 19 d.
Vykdydamas mokëjimo ir vertybiniø popieriø atsiskaitymo sistemø prieþiûros funkcijà,
Lietuvos bankas atlieka mokëjimo sistemos LITAS, Lietuvos centrinio vertybiniø popieriø
depozitoriumo (LCVPD) vertybiniø popieriø atsiskaitymo sistemos ir LCKU mokëjimo
sistemos KUBAS stebësenà. Ji skirta nustatyti, ar uþtikrinamas saugus ir veiksmingas ðiø
sistemø veikimas.
ECB kartu su nacionaliniais centriniais bankais vertino, ar bûsima sistema TARGET2
atitinka Tarptautiniø atsiskaitymø banko nustatytus Sistemiðkai svarbiø mokëjimo sistemø
pagrindinius principus. Dël to atliekamas pirminis Lietuvos banko atsiskaitymams eurais
sistemos LITAS-PHA (ji bus prijungta prie sistemos TARGET2) vertinimas, kuris bus baigtas
2007 m.
Mokëjimo sistemos LITAS veikla
2006 m. pabaigoje buvo 23 mokëjimo sistemos LITAS dalyviai: Lietuvos bankas, 9 ðalies
komerciniai bankai, 2 uþsienio bankø skyriai, LCVPD, LCKU ir 9 finansø maklerio ámonës.
Praëjusiais metais ðioje sistemoje apdorota 21,3 mln. mokëjimo nurodymø, jø vertë –
280,8 mlrd. litø. Per dienà vidutiniðkai atlikta 86,3 tûkst. mokëjimo operacijø, jø vertë –
1 136,7 mln. litø, o vidutinis vieno mokëjimo dydis – 13,2 tûkst. litø. Palyginti su 2005 m.,
vidutinis dienos mokëjimo operacijø skaièius padidëjo 17,3 procento, vidutinë dienos
mokëjimø vertë – 25,2 procento.
2006 m. mokëjimai realiu laiku sudarë 1,1 procento sistemos LITAS mokëjimo operacijø
skaièiaus ir 35,7 procento visø mokëjimø vertës. Paprastai realiu laiku vykdomi didelës
vertës mokëjimai. Vidutinis mokëjimo realiu laiku dydis praëjusiais metais buvo 422 tûkst.
litø, o mokëjimo nustatytu laiku – 8,6 tûkst. litø. Per dienà vidutiniðkai ávykdyti 387
sàlyginiai debeto mokëjimai, jø vertë – 507,2 tûkst. litø. Sàlyginio debeto mokëjimo
vidutinis dydis – 1 310 litø.
Daugiausia mokëjimø (215,2 tûkst.) sistemoje LITAS atlikta gruodþio 29 d., o didþiausia
mokëjimø suma (2,6 mlrd. Lt) – lapkrièio 30 d.
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6 lentelë. Mokëjimo sistemos LITAS srautai
Metai

2004

Operacijø skaièius, tûkst.

Operacijø vertë, mln. Lt

ið viso

vidutiniðkai
per dienà

koncentracijos
lygis*, %

ið viso

vidutiniðkai
per dienà

koncentracijos
lygis, %

15 824

62,1

76,3

193 907

760,4

62,2

2005

18 462

73,6

75,4

227 956

908,2

61,6

2006

21 317

86,3

73,4

280 762

1 136,7

60,3

Šaltinis: Lietuvos bankas.
* Koncentracijos lygis – trijø bankø, atlikusiø daugiausia mokëjimø, operacijø dalis, palyginti su visomis mokëjimo
operacijomis.

Statistikos plëtra ir tobulinimas
Lietuvos bankas renka, sudaro, skelbia ir teikia vidaus ir iðorës vartotojams PFI balanso ir
palûkanø normø, vertybiniø popieriø, mokëjimo priemoniø, pinigø ir valiutø rinkø, oficialiøjø tarptautiniø atsargø, mokëjimø balanso, tarptautiniø investicijø balanso ir bendrosios ðalies skolos uþsieniui statistinæ informacijà, sudaro ketvirtines finansines sàskaitas
(KFS), rengia statistinius leidinius. Siekiant toliau tobulinti statistinës informacijos tvarkymà
ir bendradarbiavimà su ECBS statistikos klausimais, Lietuvos banko Statistikos departamento skyriø funkcijos buvo pertvarkytos pagal atitinkamas ECBS organizacines struktûras.
Tenkinant euro zonos ðaliø statistikai keliamus reikalavimus, buvo ágyvendinti ECB svarbûs
reikalavimai valdþios sektoriaus finansø statistikai ir Lietuvos banko parengti ir laiku
ECB pateikti KFS duomenys. Ávykdytas KFS gairiø reikalavimas dël duomenø pateikimo
terminø. 2006 m. ECB ataskaitoje apie ne euro zonos ðaliø nariø pasirengimà statistikos
srityje Lietuva buvo paþymëta kaip padariusi ásidëmëtinà paþangà valdþios sektoriaus
finansø ir KFS statistikoje.
Padidëjus vartotojø poreikiui gauti iðsamius PFI duomenis, pradëti ECB reglamentø dël
PFI balanso ir palûkanø normø statistikos pakeitimo darbai. Lietuvos bankas dalyvavo
tiriant naujø statistikos reikalavimø metodologijos klausimus ir ávertinant jø ágyvendinimo
sànaudas. Tobulinant PFI balanso statistikà, pertvarkyti istoriniai ir nauji PFI balanso statistikos duomenys TVF pradëti teikti pagal naujas jo parengtas duomenø pateikimo formas.
Per paskutinius dvejus metus kitø finansiniø tarpininkø (KFT) sektorius, apimantis investicinius fondus, finansiniø priemoniø, finansinio lizingo, faktoringo ir kitas korporacijas,
labai iðplëtojo savo veiklà, todël Lietuvos bankas ypaè daug dëmesio skiria KFT balanso
statistikos rengimui. Pastaroji statistikos sritis ir artimiausiais metais bus prioritetinë.
Rengdamasis teikti KFT balanso statistikos duomenis ECB pagal pinigø ir bankø statistikos
gairiø reikalavimus, Lietuvos bankas rinko statistiniam Lietuvos investiciniø fondø sàraðui
sudaryti reikalingà informacijà, tvarkë prieinamus kolektyvinio investavimo subjektø
investicijø portfeliø ir balansø duomenis.
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Ágyvendindamas ECB iðorës sektoriaus statistikos reikalavimus, taikomus euro zonos
ðalims narëms, nuo 2006 m. rugsëjo mën. Lietuvos bankas pradëjo teikti statistinæ informacijà apie TUI likuèius pagal naujà nuosavybës vertybiniø popieriø ávertinimo tvarkà.
Duomenys, apskaièiuoti taikant naujàjá metodà, leidþia tiksliau nustatyti TUI akcinio
kapitalo vertës pokyèius ir tendencijas per aptariamà laikotarpá, palyginti skirtingø
laikotarpiø investicijø vertæ. Ðis metodas tiksliau atitinka ðalies nacionaliniø sàskaitø sudarymo reikalavimus. Lietuvos bankui perskaièiavus 2005 m. pabaigos TUI likuèius, jie,
palyginti su anksèiau skelbtais duomenimis, padidëjo daugiau kaip 5 mlrd. litø.

Kitas svarbus þingsnis tobulinant ðalies mokëjimø balanso statistikà buvo pagal Eurostat
nustatytus kokybës reikalavimus pirmà kartà ávertinta mokëjimø balanso duomenø kokybë ir vertinimas pateiktas ðiai institucijai. Lietuvos ir kitø ES ðaliø atitinkamø vertinimø
rezultatus Eurostat pateiks susipaþinti ne tik ðalims narëms, bet ir Europos Parlamentui.
Lietuvos bankas toliau dalyvavo valdant ECB centrinës vertybiniø popieriø duomenø bazës duomenø kokybæ. Lietuvos banke greta sukurtos vertybiniø popieriø duomenø bazës,
kurioje kaupiama informacija apie iðleistus vertybinius popierius, pradëta kurti vertybiniø
popieriø turëtojø duomenø bazë. Jà numatoma pradëti naudoti 2007 m. pabaigoje.
Sudarydamas statistikà ir siekdamas nedidinti naðtos statistiniø ataskaitø teikëjams,
Lietuvos bankas siekia vis plaèiau naudoti ir kitø institucijø renkamà informacijà, remiasi
kitø ðaliø patirtimi atitinkamose statistikos srityse. Ypaè naudingai bendradarbiaujama
su Statistikos departamentu. Tvarkant iðorës skolos statistikà, ypaè vertingas buvo bendradarbiavimas su TVF. Jo techninës pagalbos misijos metu 2006 m. rugpjûèio mën.
parengtas bendrosios ðalies skolos uþsieniui ir jos aptarnavimo statistikos tobulinimo
veiksmø planas. Jis pradëtas ágyvendinti antràjá pusmetá.

Rengimasis dalyvauti euro zonoje
Lietuvos konvergencijos 2006 m. programoje patvirtintas mûsø valstybës strateginis siekis –
kuo greièiau ávesti ES bendràjà valiutà eurà ir dalyvauti euro zonoje. Toká ásipareigojimà
mûsø valstybë priëmë 2004 m. ástodama á ES. Dalyvavimas euro zonoje lems glaudesnæ
Lietuvos integracijà á ES ir spartesná artëjimà prie aukðtesnio gyvenimo lygio.
2006 m. Lietuvos bankas nuosekliai rengësi dalyvauti pagrindinëje euro zonos bankø
sistemoje – Eurosistemoje ir ásivesti ES bendràjà valiutà nuo 2007 m. pradþios. Buvo
ávykdytos visos uþduotys, numatytos Lietuvos banko ir ECB planuose, ir tinkamai pasirengta sklandþiai ávesti eurà, jeigu dël to bûtø buvæs priimtas ES institucijø sprendimas.
ECB ir Europos Komisija 2006 m. geguþës mën. praneðimuose apie konvergencijà konstatavo, kad Lietuva atitinka visus euro ávedimo kriterijus, iðskyrus kainø stabilumo. Todël
Europos Komisija padarë iðvadà, kad ðiuo metu Lietuvos, kaip ES valstybës narës, kuriai
taikoma iðimtis laikinai naudoti nacionalinæ valiutà, statusas neturëtø bûti keièiamas.
Atsiþvelgiant á tai, 2006 m. antràjá pusmetá atnaujintas Lietuvos banko institucinio pasirengimo planas dël euro ávedimo. Plane numatytos priemonës dël visuomenës informavimo, pasirengimo keisti grynuosius pinigus, uþsienio atsargø valdymo, pinigø politikos
priemoniø sistemos pritaikymo, ECB reikalavimø finansinës apskaitos, finansinës atskaitomybës, statistikos srityse taikymo, informaciniø sistemø parengimo, mokëjimo sistemø
plëtojimo, kiti euro ávedimui reikalingi darbai ir jø koordinavimas. Plano aprëptis labai
nepasikeitë, taèiau daugelis uþduoèiø patikslintos atsiþvelgiant á pasiektà paþangà. Pasirengimo procesas, kaip ir anksèiau, organizuojamas vadovaujantis pragmatiðkumo principu, todël visi didþiausi pagal iðlaidas darbai bus ágyvendinti tik ES institucijoms priëmus
sprendimà eurui ávesti. Lietuvos bankas uþtikrins tinkamà institucinio pasirengimo euro
ásivedimui lygá, kad bûtø galima sparèiai atlikti reikiamus darbus dël euro ásivedimo, kai
tam susiklostys palankios makroekonominës aplinkybës.
Paþymëtinos kai kurios svarbios sritys, kuriose pasirengimas yra baigtas arba artimiausiu
metu já numatoma pabaigti – tai lietuviðkø eurø monetø ir euro centø kaldinimas, grynøjø
pinigø keitimas, prisijungimas prie Eurosistemos mokëjimo sistemos. Lietuvos monetø
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kalykla atnaujino turimà árangà ir 2006 m. pagamino lietuviðkø 1, 2 ir 5 euro centø
bandomøjø monetø partijas. Artimiausiu metu, ið euro zonos kalyklø gavus 10, 20, 50
euro centø ir 1, 2 eurø monetø naujos bendrosios pusës kaldinimo visus árankius, bus
pagamintos ir ðiø nominalø bandomosios monetos. Visoje euro zonoje cirkuliuosianèios
lietuviðkos eurø monetos bus pradëtos kaldinti, kai bus priimtas sprendimas dël euro
ávedimo. Lietuvos bankas yra parengæs iðsamias grynøjø pinigø apdorojimo ir logistikos
schemas, apimanèias saugyklø, atitinkamø darbuotojø darbo grafikus, darbo procedûras,
pinigø gabenimo marðrutus, kieká, apsaugos priemones ir kt. Konceptualûs Grynøjø
pinigø pakeitimo plano ir minëtø schemø elementai ið esmës nesikeis, juos reikës tik
atnaujinti artëjant euro ásivedimo datai. Pirmasis realus þingsnis euro zonos link – Lietuvos
mokëjimo sistemos modernizavimas ir pasirengimas prisijungti prie Eurosistemos rengiamos naujos mokëjimo sistemos atsiskaitymams eurais TARGET2. Ji turëtø pradëti
veikti 2007 m. lapkrièio 19 d. Lietuvos bankas numato dalyvauti ðioje sistemoje kartu su
pirmàja ES valstybiø grupe, kuriai priklausys dar septynios valstybës: Vokietija, Austrija,
Liuksemburgas, Latvija, Malta, Slovënija ir Kipras. Kitø ES valstybiø dvi grupës prie sistemos
prisijungs vëliau. 2007 m. vasario mën. ECBS pradëjo testuoti minëtà mokëjimo sistemà.
Ðiame procese dalyvauja ir Lietuvos bankas. Kartu Lietuvos bankas pradëjo testuoti
savo infrastruktûrà, skirtà jungtis prie sistemos TARGET2.
Toliau teikiama informacija Lietuvos gyventojams apie eurà ir jo ávedimà. Valstybës institucijø susitarimu ðá procesà koordinuoja Lietuvos bankas. Parengti ir platinami gyventojams leidiniai apie bendràjà ES valiutà eurà. Ávairiose ðalies vietose organizuojami
seminarai, skaitomos paskaitos ðvietimo darbuotojams, verslininkams, bankø kasininkams, valstybës tarnautojams, vartotojams, kitoms tikslinëms grupëms. Susitikimuose
su vietos bendruomenëmis ávairiuose ðalies regionuose suinteresuotø institucijø atstovai
diskutuoja ir atsako á visuomenei rûpimus klausimus apie euro ávedimà. Tyrimø duomenys
rodo, kad gyventojø informuotumas apie eurà Lietuvoje gerëja. Eurobarometro tyrimo
duomenimis, 2005 m. rugsëjo mën. pakankamai informuoti apie euro ávedimo procesà
buvo 31 procentas, o 2006 m. rugsëjo mën. – 44 procentai Lietuvos gyventojø (naujøjø
ES valstybiø nariø vidurkis – 40%). Tyrimas taip pat parodë, kad 43 procentai gyventojø
mano, jog euras darys teigiamà átakà ðalies ekonomikai (2005 m. rugsëjo mën. taip
manë tik 32%). Ðiek tiek maþëjo ir prieð eurà nusiteikusiø gyventojø dalis: 2005 m.
rugsëjo mën. „prieð“ pasisakë 59, o 2006 m. rugsëjo mën. – 56 procentai apklaustøjø.
Atsiþvelgiant á numatomus Nacionalinio euro ávedimo plano pakeitimus ir visuomenës
nuomonës tyrimo rezultatus, patikslinta Lietuvos visuomenës informavimo apie euro ávedimà ir komunikacijos strategija. Vienas ið naujø jos principø – informuojant visuomenæ
susieti euro ávedimà su bendra ES idëja, kurià dauguma Lietuvos gyventojø vertina palankiai. Taip pat tiksliau nurodyta valstybës institucijø atsakomybë ðioje srityje ir jø veiklos
koordinavimo bûtinybë, politikø, visos visuomenës átraukimo á informavimo apie eurà
procesà svarba. Strategijai ágyvendinti numatytos ávairios visuomenës informavimo ir komunikacijos priemonës, aktualios skirtingais informacinës veiklos etapais: darbas su þiniasklaida, leidiniai, tiesioginis informacijos teikimas gyventojams, interneto svetainëse ir pan.
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Siekiant tinkamai pasirengti euro ávedimui, toliau dirba Euro ávedimo Lietuvos Respublikoje
koordinavimo komisija, vadovaujama Ministro Pirmininko. Komisijos pirmininko pavaduotojai yra finansø ministras ir Lietuvos banko valdybos pirmininkas. Lietuvos banko
atstovai taip pat dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybës sudarytose septyniose darbo
grupëse euro ávedimo klausimams nagrinëti ir spræsti.

Lietuvos banko veiklos skaidrumo uþtikrinimas
Lietuvos banko veiklos skaidrumas uþtikrinamas taikant ávairias komunikacijos priemones
ir vykdant ávairià veiklà.
2006 m. spalio 17 d. Lietuvos Respublikos Seime pristatytas Lietuvos banko praneðimas
apie pagrindinio tikslo ágyvendinimà, banko funkcijø vykdymà ir bankø sistemos bûklæ
2006 m. pirmàjá pusmetá. Tokie praneðimai Seimui teikiami du kartus per metus.
Lietuvos ir uþsienio þiniasklaida nuolat informuojama apie šalies bankininkystæ ir finansø
sistemà. Ji operatyviai supaþindina visuomenæ su Lietuvos banko valdybos sprendimais,
kredito ástaigø veiklos rezultatais, skleidþia kità finansø rinkoms ir gyventojams aktualià
informacijà. Naujienos praneðamos ir komentuojamos spaudos konferencijose, banko
atstovø interviu spaudoje, per radijà ir televizijà, vieðose diskusijose, per susitikimus su
vietos bendruomeniø atstovais ávairiose ðalies vietose.
Lietuvos bankas lietuviø ir anglø kalbomis iðleido dvylika periodiniø leidiniø. Juose skelbiami pinigø, finansø statistikos ir kiti duomenys. 2006 m. pirmà kartà iðleista „Finansinio
stabilumo ataskaita“. Ðie leidiniai nemokamai platinami ðalyje ir uþsienyje.
2006 m. rudená Lietuvos bankas iðleido gausiai iliustruotà knygà „Lietuvos monetos“
lietuviø ir anglø kalbomis. Pinigø gamybos ekspertas Arûnas Dulkys, dailininkas grafikas
Juozas Galkus ir numizmatas Stanislovas Sajauskas pasakoja apie monetø kilmæ ir jø
kalybos tradicijas, gamybos technologijà, ðiuolaikinius monetø apsaugos poþymius,
apþvelgia Lietuvos numizmatikos istorijà nuo karaliaus Mindaugo laikø iki ðiø dienø.
Leidinyje raðoma ir apie monetø dizaino kûrimà. Knygos dailininkas – Bronius Leonavièius1.
Lietuvos bankas yra ECBS dalis, todël rengiami ir platinami ECB informaciniai praneðimai
spaudai, ECB leidiniai lietuviø kalba.
Praneðimai spaudai, finansø statistikos ir kita informacija, leidiniø elektroninës versijos
skelbiamos banko interneto svetainëje. Nuo 2007 m. pradþios joje pateikiama iðsamios
informacijos, kaip ágyvendinami nauji kapitalo reikalavimai, numatyti 2006 m. birþelio
14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/48/EB dël kredito ástaigø veiklos
pradëjimo ir vykdymo (nauja redakcija).
Bankas daug dëmesio skiria atsakymams á gyventojø ir þiniasklaidos atstovø paklausimus.
Viena ið banko ryðiø su visuomene forma – naujø proginiø monetø iðleidimui skirti renginiai. 2006 m. rugsëjo mën. Kelmës kraðto muziejuje vietos gyventojai supaþindinti su
nauja 50 litø sidabro moneta, skirta 1831 m. sukilimui ir jo dalyvës Emilijos Pliaterytës
200-osioms gimimo metinëms. Sukilimas prasidëjo buvusiame Kelmës dvare, kur dabar
ákurtas to kraðto muziejus.
Vilniuje veikianèiame Lietuvos banko muziejuje priimamos Lietuvos ir uþsienio lankytojø,
daugiausia jaunimo, grupës. Jie supaþindinami su pasaulio ir Lietuvos pinigø istorija,
Lietuvos banko funkcijomis ir uþdaviniais.
Veiklos skaidrumas skatina visuomenës pasitikëjimà Lietuvos Respublikos centriniu banku,
prisideda prie visos mûsø bankø sistemos stabilumo ir skatina teigiamus ðalies ûkio
plëtros lûkesèius.
1

Naujoji knyga baigë originalià knygø ir filmø apie Lietuvos pinigus serijà. 2002 m. Lietuvos bankas iðleido knygà
„Lietuvos banknotai“ (teksto autoriai – A. Dulkys ir J. Galkus, dailininkas – B. Leonavièius). Tais paèiais metais ávyko
reþisieriaus Rimtauto Ðilinio dokumentinio filmo „Ið lito istorijos. Banknotai“, sukurto Lietuvos banko uþsakymu,
premjera. 2004 m. visuomenei pristatytas reþisieriaus R. Ðilinio dokumentinis filmas „Ið lito istorijos. Monetos“.
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III. KREDITO ÁSTAIGØ VEIKLA IR JØ PRIEÞIÛRA

Bankø veiklos apþvalga
2007 m. sausio 1 d. Lietuvoje veikë 9 komerciniai bankai ir 2 uþsienio bankø (Suomijos
ir Vokietijos) skyriai. Be to, Lietuvos bankas yra gavæs 131 praneðimà ið kitø ES ðaliø
(daugiausia ið Didþiosios Britanijos, Vokietijos, Austrijos ir Prancûzijos) finansiniø paslaugø
prieþiûros tarnybø apie jø jurisdikcijai priklausanèiø bankø ketinimus teikti finansines
paslaugas Lietuvoje neásteigus filialo (skyriaus).
Pagrindiniai bankø veiklos rodikliai
Praëjæ metai bankams buvo sëkmingi ir itin pelningi. Santykinë bankø sektoriaus plëtra
2006 m., palyginti su 2005 m., buvo ðiek tiek lëtesnë, taèiau, vertinant absoliuèia iðraiðka,
ðalies bankø turtas, paskolos ir indëliai augo daugiau negu 2005 m. Toliau didëjo bankø
vaidmuo ðalies ûkyje. Tai rodo per metus nuo 63 iki 72 procentø padidëjæs bankø valdomo
turto ir BVP santykis. Vis dëlto, palyginti su kitomis ES ðalimis, ðis santykis Lietuvoje yra
dar gana maþas ir rodo nepanaudotas ðalies bankø sektoriaus tolesnës plëtros galimybes.
Ðalies bankø turtas, 2007 m. sausio 1 d. neaudituotø finansiniø ataskaitø duomenimis,
sudarë 58,9 mlrd. litø ir per metus padidëjo 14,1 mlrd. litø, arba 31,3 procento. Klientams
suteiktos paskolos (38,6 mlrd. Lt), palyginti su 2005 m., iðaugo 12,7 mlrd. litø, arba
48,9 procento. Ðalies bankuose laikomø indëliø suma per metus padidëjo 5,2 mlrd. litø,
arba 20,5 procento, ir sausio 1 d. sudarë 30,3 mlrd. litø. Indëliai daugiausia padidëjo
dël bankuose laikomø gyventojø indëliø. Pastarieji 2006 m. iðaugo 4,1 mlrd. litø, arba
29,9 procento, ir sudarë 17,9 mlrd. litø.
Aktyvi bankø kreditavimo politika turëjo átakos turto struktûros pokyèiams: 2006 m.
klientams suteiktos paskolos sudarë didþiausià per pastaruosius deðimt metø bankø
turto struktûros dalá. 2006 m. klientams suteiktø paskolø dalis padidëjo 7,7 procentinio
punkto ir sudarë 65,6 procento bankø turto (kartu su paskolomis finansø institucijoms –
70,9%), o lëðø kredito ástaigose dalis toliau maþëjo (2,8 proc. p.). Tai rodo, kad bankai
ir toliau siekë didinti pajamas duodantá turtà. Paskolos, sudariusios didelæ dalá turto,
darë teigiamà átakà bankø pelningumui, taèiau kartu didino prisiimamà rizikà.
2006 m. paskolø portfelio augimui finansuoti neuþtekus indëliø prieaugio, bankai
trûkstamus kredito iðteklius skolinosi ið uþsienio globojanèiø (patronuojanèiø) institucijø
ir taip pat jø gavo platindami naujus skolinimosi produktus. Tai buvo matyti ið ásipareigojimø struktûros: privaèiø ámoniø ir gyventojø indëliams tenkanti dalis sumaþëjo atitinkamai iki 19,2 ir 32,7 procento, o ásiskolinimas bankams ir kitoms finansø institucijoms
padidëjo ir sudarë didþiausià ásipareigojimø dalá (34,2%). Tarp kitø finansavimo ðaltiniø
vis populiaresnis daugelio bankø skolos vertybiniø popieriø iðleidimas, siûlomas investuotojams kaip alternatyva terminuotiesiems indëliams. Per metus bankø iðleistø skolos
vertybiniø popieriø apimtis padidëjo 45 procentais.
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9 pav. Bankø sistemos turto, paskolø ir indëliø kaita
(laikotarpio pabaigoje)

Šaltinis: Lietuvos bankas.

Pelningumas ir efektyvumas
Bankø pateiktø neaudituotø metiniø finansiniø ataskaitø duomenimis, 2006 m. visi ðalies
bankai, iðskyrus Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriø, kuris patyrë 0,3 mln. litø nuostolá,
dirbo pelningai. Bendras ðalies bankø 2006 m. neaudituotas pelnas buvo 662,2 mln.
litø, arba 87 procentais, didesnis negu 2005 m., kai bankø sektoriuje buvo gautas 354 mln.
litø pelnas. Lietuvos bankø sistemos pelnas nuosekliai didëjo jau penktus metus ið eilës.
2006 m. padidëjusiam bankø pelnui lemiamà átakà darë iðaugusi bankø veiklos apimtis,
atitinkamai padidëjæ pajamø bazë ir veiklos efektyvumas. Pirmiausia bankø rezultatai
rodë þenkliai iðaugusio paskolø portfelio duodamas pajamas, kurios, kaip ir ankstesniais
metais, darë didþiausià átakà bankø veiklos rezultatams ir daugiausia nulëmë 48,6 procento padidëjusias grynàsias palûkanø pajamas. Be to, bankai, teikdami daugiau naujø
paslaugø ir padidinæ kai kuriø teikiamø paslaugø ákainius, gavo daugiau paslaugø ir
komisiniø pajamø, kurios, palyginti su 2005 m., padidëjo 25 procentais. Bankø veiklos
rezultatus taip pat pagerino gautos 48,1 procento didesnës pajamos ið operacijø uþsienio
valiuta ir iðvestinëmis finansinëmis priemonëmis.
2006 m., palyginti su 2005 m., veiklos rezultatai buvo sëkmingesni daugeliui ðalies
bankø. Bankams didinant pelningesnio, taèiau ir rizikingesnio turto dalá, iðaugo bankø
sistemos turto gràþos rodiklis. Per metus jis padidëjo nuo 1,0 iki 1,3 procento, o nuosavybës gràþos rodiklis – nuo 13,6 iki 20,1 procento.
Bankø sistemos realioji palûkanø marþa, gana þenkliu tempu maþëjusi keletà metø ið
eilës, nuo 2006 m. antrojo ketvirèio vël ëmë didëti ir metø pabaigoje sudarë 2,54 procento. Bankø realiosios palûkanø marþos padidëjimà nulëmë tai, kad bankø, kuriø didelæ
paskolø portfelio dalá sudaro paskolos, kurioms taikomos kintamosios palûkanø normos,
paskolø palûkanos kilo gerokai sparèiau negu palûkanos uþ indëlius (didþiàjà indëliø
dalá sudarë indëliai iki pareikalavimo, uþ kuriuos mokamos maþesnës palûkanos negu
uþ terminuotuosius indëlius).
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Bankø pelningumui, kaip minëta, átakos turëjo ne tik iðaugusi bankø veiklos apimtis,
bet ir padidëjæs veiklos efektyvumas. Bankø sistemos efektyvumo rodiklis – fiksuotøjø
iðlaidø ir pagrindinës veiklos pelno santykis – per metus sumaþëjo (pagerëjo) 9
procentiniais punktais ir 2006 m. pabaigoje sudarë 44,9 procento, t. y. tokia dalis bankø
ið pagrindinës veiklos uþdirbto pelno (grynøjø pajamø) buvo panaudota bankø operacinëms ir amortizacijos iðlaidoms.
Kapitalo bazës pokyèiai
Akcininkø nuosavybë 2006 m. padidëjo 29,1 procento ir 2007 m. sausio 1 d. sudarë
4,1 mlrd. litø. Ðá padidëjimà daugiausia nulëmë pelninga veikla ir didinamas akcinis
kapitalas. Bankø sistemos áregistruotas akcinis kapitalas per metus padidëjo net 71,7
procento ir sausio 1 d. sudarë 2,7 mlrd. litø.
Siekdami uþtikrinti tolesnæ veiklos plëtrà, praëjusiais metais naujas akcijø emisijas iðplatino
ir padidintà akciná kapitalà áregistravo dauguma (7 ið 9) veikianèiø bankø. Be to, bankø
kapitalo bazæ 2006 m. sustiprino 7 bankø gautos subordinuotos paskolos, kurias Lietuvos
banko valdyba leido áskaityti á antrojo lygio kapitalà.
Uþsienio investuotojø valdoma Lietuvos bankø kapitalo dalis, didþiàjà dalá naujos emisijos
akcijø ásigijus nerezidentams, per metus padidëjo 4,2 procentinio punkto ir sudarë 90
procentø. Lietuvos bankø sistemoje dominavo investuotojø ið Skandinavijos kapitalas.
Bankø sistemos normatyvinis kapitalo pakankamumo rodiklis 2007 m. sausio 1 d. sudarë
10,8 procento1 ir buvo 0,5 procentinio punkto didesnis negu prieð metus, nepaisant
sugrieþtintø reikalavimo vykdymo parametrø. Lietuvos banko sprendimu buvo pradëtas
riboti einamøjø metø pelno átraukimas á antrojo lygio kapitalà (2007 m. sausio 1 d.
duomenimis, á kapitalo bazæ átraukta bankø einamøjø metø pelno dalis sudarë 16,9%).
Visi ðalies komerciniai bankai vykdë nustatytà kapitalo pakankamumo normatyvà.
2007 m. sausio 1 d. bankø sistemos kapitalo bazë rizikai padengti sudarë 4,3 mlrd. litø.
Didþiausia jos dalis (3,1 mlrd. Lt) teko pirmojo lygio kapitalui. Bankinës knygos rizikai
amortizuoti priskirtas kapitalas sudarë 3,2, o prekybos knygos rizikai – 103 mln. litø.
Ðalies bankai, nepaþeisdami kapitalo pakankamumo normatyvo, paskolø vertæ galëjo
sumaþinti papildomai 3,3 karto (2007 m. sausio 1 d. bankø paskolø vertës sumaþëjimas
sudarë 374,3 mln. Lt) arba prisiimti 12,6 mlrd. litø papildomos turto rizikos.
Bankø pasiskirstymas pagal uþimamà rinkos dalá
2006 m. iðryðkëjo tendencija, kad keletà metø ið eilës maþëjusi bankø valdomo turto ir
paskolø rinkos koncentracija vël ëmë didëti. Per metus 3 didþiausiø bankø (AB SEB
Vilniaus banko, AB banko „Hansabankas“, AB DnB NORD banko) valdoma turto rinkos
dalis padidëjo nuo 67,1 procento iki 69 procentø. 2006 m., palyginti su 2005 m., kitø
bankø valdoma turto dalis padidëjo nuo 23,6 iki 23,8 procento, o uþsienio bankø skyriø
dalis sumaþëjo nuo 9,3 iki 7,2 procento. Paskolø rinkoje taip pat didëjo trijø didþiausiø
bankø uþimama dalis (nuo 70,6% iki 73,5%), o uþsienio bankø skyriø valdomos rinkos
dalis sumaþëjo (2,9 procentinio punkto).
Koncentracija tiek gyventojø indëliø rinkoje, tiek bendroje indëliø rinkoje ir toliau maþëjo.

1

Lietuvos banko reikalaujamas kapitalo pakankamumo rodiklis yra 8 procentai.
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Bankø veiklos rizikos apþvalga
Kredito rizika
Kaip jau minëta, 2006 m. tiek verslui, tiek namø ûkiams suteiktø paskolø portfelio
augimo tempai ðiek tiek sulëtëjo. 2007 m. sausio 1 d. duomenimis, Lietuvos bankø
paskolø portfelis, áskaitant paskolas finansø institucijoms, sudarë apie 51,2 procento
prognozuojamo 2006 m. ðalies BVP. Tiek pagal paskolø ir BVP santykio augimo tempà,
tiek pagal kitus santykinius paskolø portfelio rodiklius Lietuva dar atsilieka nuo kitø
Baltijos ðaliø. Palyginimui – Latvijoje (bankø paskolos, palyginti su BVP, sudarë apie
108,8%) ir Estijoje (apie 95,4%) analogiðki rodikliai buvo gerokai didesni.
Nors esminës prielaidos (palyginti su kitomis Europos ðalimis, vis dar maþas paskolø
portfelio ir BVP santykis, artimiausiu keleriø metø laikotarpiu prognozuojamas stabilus
Lietuvos ekonomikos ir BVP augimas, ateityje iðaugsianèiø ES paramos lëðø bei dar
nepanaudotø Lietuvai jau paskirtø ES fondø lëðø ásisavinimas) tolesnei paskolø rinkos
plëtrai nesikeièia, atsiranda vis daugiau poþymiø, rodanèiø, kad tolesnë kredito plëtra
gali bûti ne tokia sparti. Bankø paskolø portfelio augimo potencialo tam tikrà maþëjimà
patvirtina ir lëèiau negu 2005 m. didëjæ bankø kreditavimo ásipareigojimai: 2006 m. jie
padidëjo 2,7 mlrd. litø, arba 34,4 procento, o 2005 m. – 3,9 mlrd. litø, arba 2 kartus.
Lëtesnis kreditavimo ásipareigojimø augimas ypaè buvo pastebimas 2006 m. paskutiná
ketvirtá. Be to, kaip prognozuojama, 2007 m. ir toliau kilsianèios pagrindinës palûkanø
normos taip pat turëtø bûti paskolø portfelio augimà slopinantis veiksnys.
2006 m. didþioji dalis naujø suteiktø paskolø gana tolygiai pasiskirstë tarp verslo ir
namø ûkiø. Daugiausia paskolø buvo suteikta privaèioms ámonëms (per metus iðaugo
6,7 mlrd. Lt, arba 42,8%) ir ðiek tiek maþiau – gyventojams (6,2 mlrd. Lt, arba 72,3%).
2006 m. pabaigoje paskolos privaèioms ámonëms sudarë 57,7 procento bankø klientams
suteiktø paskolø portfelio, o paskolos fiziniams asmenims – 38,1 procento (ið jø paskolos
bûstui ásigyti – 26,7% bankø paskolø portfelio).
Gyventojams teikiamos paskolos, tarp kuriø dominuoja paskolos bûstui ásigyti (2007 m.
sausio 1 d. duomenimis, paskolos bûstui ásigyti suma sudarë 10,3 mlrd. Lt), jau keletà
metø ið eilës buvo vienas ið dinamiðkiausiai didëjanèiø bankø turto straipsniø. Vis dëlto,
palyginti su kitomis Baltijos ðalimis, Lietuvos gyventojø ásiskolinimo lygis tiek pagal
absoliuèius, tiek pagal santykinius rodiklius buvo vienas ið maþiausiø: pavyzdþiui, 2006 m.
pabaigoje vienam Lietuvos gyventojui vidutiniðkai teko apie 4,3 tûkst. litø paskolos suma,
Latvijoje – 9,1, o Estijoje – 13 tûkst. litø. Be to, paþymëtina, kad, nepaisant maþesnës
paskolø bûstui ásigyti bazës, palyginti su kitomis Baltijos ðalimis, netgi ir pagal naujø
suteiktø paskolø bûstui ásigyti apimtá 2006 m. (taip pat kaip ir keletà ankstesniø metø)
Lietuva atsiliko nuo Latvijos ir Estijos, kuriose dar ir gyventojø yra gerokai maþiau. Visa
tai rodo, jog Lietuvos paskolø bûstui ásigyti rinka dar turi erdvës toliau plëtotis.
Kitos paskirties paskolø gyventojams (daugiausia vartojimo) 2006 m. augimo tempas
nesumaþëjo, o jø dalis tampa vis reikðmingesnë. Per metus paskolø bûstui ásigyti portfelis
iðaugo 60,9 procento, o kitos paskirties paskolos gyventojams – 2,3 mlrd. litø, arba 2,1
karto. Didëjanèios vartojimo paskolos, skatinamos sparèiai ðalyje kasmet kylanèio darbo
uþmokesèio ir optimistiniø lûkesèiø dël tolesnës ûkio plëtros, ir ateityje turëtø iðlaikyti
didelá augimo tempà.
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Bankø paskolø portfelio kokybës rodiklius parodo uþdelstø paskolø ir visø paskolø santykis
bei paskolø nuvertëjimo (specialiøjø atidëjiniø) ir paskolø portfelio santykis. Paskolø,
kuriø periodiniai mokëjimai uþdelsti 60 ir daugiau dienø, ir visø paskolø portfelio santykis
per metus padidëjo nuo 0,61 iki 0,97 procento. Vertinant absoliuèiais skaièiais, paskolø,
kuriø periodiniai mokëjimai uþdelsti daugiau negu 60 dienø, suma per metus padidëjo
nuo 184 iki 405 mln. litø, arba 2,2 karto. Nepaisant to, kaip rodo kitø ðaliø patirtis,
uþdelstos paskolos ir toliau sudarë pakankamai maþà viso paskolø portfelio dalá. Pavyzdþiui, Latvijoje 2006 m. spalio 1 d. netgi 90 ir daugiau dienø uþdelstos paskolos sudarë
1,08 procento visø paskolø.
Uþdelstos paskolos sudarë santykinai didþiausià bankø vartojimo paskolø portfelio dalá.
Vartojimo paskolø, kuriø periodiniai mokëjimai uþdelsti 60 dienø, 2007 m. sausio 1 d.
duomenimis, buvo 1,9 procento (per metus padidëjo 0,53 proc. p.). Santykinai maþiausia
buvo uþdelstø paskolø bûstui ásigyti – atitinkamai 0,54 procento (per metus sumaþëjo
0,03 proc. p.).
Nepaisant to, kad uþdelstø 60 ir daugiau dienø paskolø apimtis padidëjo, nemaþà jø
dalá sudaro paskolos, ið kuriø dar tikimasi gauti pinigø srautus ir jos dël to nëra pripaþintos
nuvertëjusiomis. O neatgautinus paskolø portfelio pinigø srautus (specialiuosius
atidëjinius) parodo paskolø nuvertëjimo rodiklis, kuris per metus ðiek tiek pagerëjo –
nuo 1,04 iki 0,97 procento.
Likvidumo rizika
Likvidumo rizikos poþiûriu situacija bankø sektoriuje buvo stabili. 2007 m. sausio 1 d.
duomenimis, normatyvinis bankø sistemos likvidumo rodiklis sudarë 41,9 procento ir
beveik 12 procentiniø punktø buvo didesnis uþ Lietuvos banko nustatytà minimumà.
Likvidus turtas sudarë 24,1 procento bankø turto.
Visi bankai vykdë Lietuvos banko nustatytà likvidumo normatyvà, taèiau likvidumo rizikos
valdymas bankø sistemoje tebëra gana aktualus dël turto ir ásipareigojimø sumø pagal
terminus tam tikro nesubalansuotumo: daugiau kaip pusæ (60%) bankø turto sudaro
ilgalaikis (ilgiau kaip 1 m.) turtas, daugiausia finansuojamas trumpalaikiais ásipareigojimais
(ilgalaikiai ásipareigojimai sudaro tik 28% bankø turimø iðtekliø). Pastebëta ir tam tikrø
teigiamø pokyèiø – per metus ilgalaikiai ásipareigojimai ir bankø kapitalas didëjo sparèiau
negu analogiðkos trukmës turtas.
2006 m. pabaigoje didþiausià likvidaus turto dalá (32%) bankai laikë kituose bankuose
(daugiausia uþsienio) trumpalaikiø lëðø pavidalu. Vyriausybiø vertybiniø popieriø portfelis
sudarë 31 procentà, o lëðos centriniame banke – 18 procentø likvidaus bankø turto.
Indëliai iki pareikalavimo (53%) ir gyventojø terminuotieji indëliai (21%) sudarë didþiausià
einamøjø ásipareigojimø dalá.
Rinkos rizika
Kapitalo pakankamumo ataskaitos duomenimis, 2007 m. sausio 1 d. rinkos rizikai buvo
jautrûs 2,9 procento bankø turto ir nebalansiniø straipsniø, ávertintø pagal rizikà, t. y.,
palyginti su praëjusiais metais, jautriø rinkos rizikai straipsniø dalis ðiek tiek padidëjo
(0,3 procentinio punkto). Nors prekybos knygos dalis iðaugo palyginti nedaug, taèiau,
sparèiai didëjant paèiam bankø portfeliui, rinkos rizikai padengti reikalingas kapitalas
iðaugo beveik 80 procentø. Prieþastys, nulëmusios prisiimamos rinkos rizikos augimà, –
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tai didëjanti prekybos vertybiniais popieriais apimtis ir greitai populiarëjanèios investicijos
á ávairius investicinius fondus.
Analizuojant atskirus rinkos rizikos elementus, matyti, kad praëjusiais metais sumaþëjo
bankø priklausomybë nuo palûkanø normos rizikos, taèiau padidëjo nuosavybës vertybiniø popieriø kainos rizikos svarba. Per metus kapitalo poreikis nuosavybës vertybiniø
popieriø kainos rizikai padengti padidëjo beveik 3 kartus ir sudarë 29,5 procento prekybos
knygos kapitalo poreikio. Vis dëlto, vertinant bankø sistemos mastu, aktualiausia ir
toliau yra palûkanø normos rizika, kuriai padengti skirta didþioji prekybos portfelio
kapitalo poreikio dalis (57,3%).
Palûkanø normø kitimo átakos bankø sektoriaus pelningumui analizë rodo, kad, palûkanø
normoms visomis valiutomis (litais ir uþsienio) atitinkamai sumaþëjus 1 procentiniu
punktu, bankø sistemos metinës grynosios palûkanø pajamos sumaþëtø 12,5 procento
(vertinant pagal 2006 m. uþdirbtø grynøjø palûkanø pajamø lygá).
2007 m. sausio 1 d. duomenimis, valiutø kurso kitimo rizika bankø sistemos mastu buvo
nedidelë: uþsienio valiutø bendroji atviroji pozicija buvo trumpa ir sudarë 1,4 procento
bankø sistemos kapitalo (pagal Lietuvos banko nustatytus reikalavimus bendroji atviroji
pozicija turi bûti ne didesnë kaip 25% banko kapitalo). 2006 m. vykæ bankø sistemos
turto ir ásipareigojimø struktûros pagal valiutas pokyèiai rodo, kad didëjo eurais iðreikðtø
ásipareigojimø dalis ir maþëjo JAV doleriais iðreikðto turto bei ásipareigojimø dalys.
Ðalies bankø prisiimama nuosavybës vertybiniø popieriø kainos rizika pastaruoju metu
augo dël didëjanèio nuosavybës vertybiniø popieriø portfelio, kuriame sparèiai augo
ásigyjamø ávairiø uþsienio ðaliø investiciniø fondø, susietø su obligacijø, akcijø rinkomis
ir pan., investiciniø vienetø apimtis. 2007 m. sausio 1 d. duomenimis, ðalies bankø nuosavybës vertybiniø popieriø portfelis, neáskaitant investicijø á dukterines bendroves, sudarë
211,8 mln. litø, ið jø 89,3 procento buvo priskirti prekybos knygai. Per metus prekybos
knygai priskirtø nuosavybës vertybiniø popieriø portfelis padidëjo daugiau kaip 5 kartus.

Kredito unijø pagrindinës veiklos tendencijos
Kredito unijos
2006 m. pabaigoje Lietuvoje veikë 66 kredito unijos, turinèios beveik 70 tûkst. nariø.
Nors praëjusiais metais buvo ásteigta tik viena nauja kredito unija, bendras nariø skaièius
per metus padidëjo gana þenkliai – daugiau negu 12 tûkst. fiziniø ir juridiniø asmenø.
Aktyviausiai kredito unijø judëjime dalyvauja þemdirbiai. Daugelyje kredito unijø uþsiëmimas þemës ûkio veikla yra viena ið narystës sàlygø. Kredito unijos sudaro nedidelæ
finansø sistemos dalá: kredito unijø turtas sudaro apie 0,8 procento bankø sistemos
turto.
Augantis kredito unijø nariø skaièius turëjo átakos kredito unijø veiklos plëtrai. Kredito
unijø pajinis kapitalas 2006 m. padidëjo beveik 1,5 karto ir 2006 m. pabaigoje sudarë
46,6 mln. litø, valdomas turtas atitinkamai iðaugo beveik 54 procentais ir buvo 461,8
mln. litø. 2006 m. kredito unijos didino paskolø savo nariams portfelá (per metus jis
padidëjo 1,5 karto ir buvo 305,1 mln. Lt), padaugëjo ir kredito unijose laikomø indëliø
(jø suma padidëjo beveik 1,6 karto – iki 370,9 mln. Lt).

38

10 pav. Kredito unijø pagrindiniø rodikliø kaita
(laikotarpio pabaigoje)

Šaltinis: Lietuvos bankas.

Kredito unijø sistemos turto struktûra praëjusiais metais keitësi nedaug: kaip ir anksèiau,
kredito unijø veikla buvo orientuota á savitarpio paskolø teikimà. 2007 m. sausio 1 d.
duomenimis, paskolos grynàja verte sudarë beveik 66 procentus turto. 2007 m. sausio
1 d. specialiuosius atidëjinius paskoloms ir sukauptoms pajamoms buvo sudariusios 46
kredito unijos. Nors 2006 m. kredito unijos pastebimai padidino (34,6%) specialiuosius
atidëjinius suteiktoms paskoloms, taèiau, sparèiai augant paskolø portfeliui, paskolø
kokybës rodikliai netgi ðiek tiek pagerëjo: pavyzdþiui, specialiøjø atidëjiniø paskoloms ir
paskolø santykis sudarë 0,3 procento (prieð metus buvo 0,4%); kitas paskolø kokybës
rodiklis – neveiksniø (III, IV ir V grupës) paskolø dalis nepakito ir sudarë 1,1 procento
visø paskolø.
Neaudituotais duomenimis, 2006 m. kredito unijos uþdirbo 2,3 mln. litø pelno (57 kredito
unijos dirbo pelningai, o 9 kredito unijos patyrë nuostolá). Kadangi pajamos augo sparèiau
negu operacinës iðlaidos, kredito unijø veiklos efektyvumas padidëjo – operaciniø iðlaidø
ir amortizacijos santykis su pajamomis per metus sumaþëjo ir sudarë apie 43 procentus.
Kredito unijoms taikomas didesnis kapitalo pakankamumo reikalavimas negu bankams –
ðis rodiklis turi bûti ne maþesnis kaip 13 procentø. 2007 m. sausio 1 d. pateiktø ataskaitø
duomenimis, kredito unijø sistemos kapitalo pakankamumas buvo 3,7 procentinio punkto
didesnis uþ minimaliai reikalaujamà ir sudarë 16,7 procento.
Kredito unijoms skaièiuojami du likvidumo rodikliai. Pirmasis likvidumo rodiklis (kredito
unijø likvidaus turto ir einamøjø ásipareigojimø santykis) 2006 m. pabaigoje sudarë 55
procentus (minimaliai reikalaujamas dydis yra 30%). Antrasis likvidumo rodiklis (perskaièiuoto likvidaus turto bei kredito unijø kapitalo sumos ir perskaièiuotø einamøjø
ásipareigojimø santykis) 2007 m. sausio 1 d. kredito unijø sistemos mastu sudarë 1,2,
t. y. buvo didesnis uþ minimaliai reikalaujamà dydá, kuris turi bûti ne maþesnis kaip 1.
Visos kredito unijos, iðskyrus vienà, kuriai buvo pritaikytos poveikio priemonës, vykdë
nustatytus veiklos rizikà ribojanèius normatyvus.
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Lietuvos centrinë kredito unija
LCKU turtas 2006 m. padidëjo beveik 40 procentø ir pasiekë didþiausià apimtá nuo jos
veiklos pradþios (109,7 mln. Lt). Joje laikomi indëliai per metus iðaugo 41,3 procento –
iki 98 mln. litø. Didþiausià jos turto dalá (37,5%) sudarë lëðos bankuose, o ankstesniais
laikotarpiais didþiausià turto dalá sudaræ Lietuvos Vyriausybës vertybiniai popieriai buvo
31,9 procento LCKU turto.
Paskolø portfelis praëjusiais metais iðaugo 23,9 procento – iki 31 mln. litø. Paskolø
portfelio kokybë ir toliau yra gera: LCKU pateiktais duomenimis, turto nuvertëjimo (specialiøjø atidëjiniø) 2007 m. sausio 1 d. nebuvo. 2006 m. LCKU padëjo spræsti 4 kredito
unijø likvidumo problemas, teikdama paskolas ið likvidumo palaikymo rezervo.
2006 m. á LCKU ástojus 3 naujoms kredito unijoms, jos nariø skaièius buvo 59 kredito
unijos. Keitësi ir pajinio kapitalo struktûra. Kredito unijoms narëms nuolat iðperkant
papildomus pajus, praëjusiais metais ir toliau maþëjo Lietuvos Respublikos Vyriausybës
dalis, o kredito unijø dalis augo. Augant LCKU nariø skaièiui ir kredito unijø veiklos
apimèiai, toliau didëjo ðios unijos likvidumo palaikymo rezervas ir stabilizacijos fondas,
kurie 2007 m. sausio 1 d. sudarë atitinkamai 3,5 ir 1,6 mln. litø. Nuo LCKU veiklos
pradþios iki 2007 m. sausio 1 d. stabilizacijos fondo lëðos dar në karto nebuvo panaudotos
sutrikusiam kredito unijø mokumui atkurti.
Neaudituotø finansiniø ataskaitø duomenimis, 2006 m. LCKU uþdirbo 0,4 mln. litø
pelno, t. y. panaðiai kaip ir prieð metus. Pagrindinæ gautø pajamø dalá sudarë palûkanø
pajamos (90,2% visø pajamø), didþiausià iðlaidø dalá sudarë operacinës (62,1% visø
iðlaidø) ir palûkanø iðlaidos (32,4% visø iðlaidø). Tokià didelæ operaciniø iðlaidø dalá
nulëmë padidëjusios iðlaidos kredito unijø judëjimo reklamavimui, mokëjimo korteliø
diegimui ir su darbo uþmokesèiu susijusios iðlaidos. Praëjusiais metais LCKU vykdë visus
Lietuvos banko nustatytus veiklos rizikà ribojanèius normatyvus.

Pagrindinës kredito ástaigø prieþiûros kryptys
Kredito ástaigø veiklà reglamentuojanèiø teisës aktø pasikeitimai
2006 m. buvo svarbûs Lietuvos bankui, kaip ir visoms kitoms ES bankø prieþiûros institucijoms, nes nuo 2007 m. pradþios ásigaliojo naujoji Kapitalo direktyva. Jos ágyvendinimui
Lietuvos banke parengta keletas naujø teisës aktø, tokiø kaip Kapitalo pakankamumo
skaièiavimo bendrosios nuostatos, ir ðias nuostatas papildanèiø dokumentø. Ágyvendinus
naujuosius kapitalo pakankamumo reikalavimus, ið esmës pasikeis kredito ástaigø prieþiûros poþiûris á kredito ástaigø kapitalo poreikio ávairioms rizikos rûðims padengti apskaièiavimà. Iki ðiol egzistavæs poþiûris „vienas metodas tinka visiems“ bus keièiamas
kiekvienos kredito ástaigos kapitalo poreikio individualiu ávertinimu. Naujoji kapitalo pakankamumo skaièiavimo metodika leis tiksliau ávertinti ir valdyti banko patiriamà rizikà.
Pagal visiðkai naujà, á kapitalo poreikio jautrumo rizikai orientuotà tvarkà bankai turës
ávertinti kredito, rinkos ir operacinæ rizikas. Á Lietuvos banko valdybos patvirtintas naujàsias
Kapitalo pakankamumo skaièiavimo bendràsias nuostatas ið ES Kapitalo direktyvos
perkeltas vadinamasis pirmasis kapitalo nuostatø blokas, kuriame pateikti techniniai
reikalavimai banko kapitalo pakankamumui apskaièiuoti.
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Kapitalo pakankamumo skaièiavimo bendrosiose nuostatose pateikta visiðkai nauja
kredito rizikos vertinimo koncepcija. Kredito rizikà bankai galës vertinti tiek standartizuotu

metodu, orientuotu á iðoriniø kredito rizikos vertinimo institucijø (reitingø agentûrø)
skolininkams suteiktø kredito rizikos vertinimø (reitingø) taikymà nustatant kredito rizikos
kapitalo poreiká, tiek banko vidaus reitingais pagrástais metodais, numatanèiais bankø
vidaus reitingø sistemø kûrimà. Vertindami kredito rizikà, bankai galës pasinaudoti kredito
rizikos maþinimo metodika, atsiþvelgdami á uþtikrinimo priemones. Be to, atsiþvelgiant
á Europoje plaèiai paplitusià pakeitimo vertybiniais popieriais praktikà, kuri artimiausioje
perspektyvoje neabejotinai palies ir Lietuvos bankus, nuostatose pateikiama pakeitimo
vertybiniais popieriais pozicijø kapitalo poreikio apskaièiavimo metodika.
Rinkos rizikos vertinimo metodai ið esmës nepasikeitë: bankai ir toliau ðios rûðies rizikà
galës vertinti standartizuotu metodu arba vidaus modeliais, taèiau atsiþvelgdami á naujausias rinkos raidos tendencijas. Sandorio ðalies rizikos kapitalo poreikio apskaièiavimo
procedûros tapo gerokai sudëtingesnës. Vertindami sandorio ðalies rizikos kapitalo poreiká, bankai taip pat galës pasinaudoti ne tik standartinëmis procedûromis, bet ir paèiø
sukurtais vidaus modeliais, gavæ Lietuvos banko leidimà.
Iki šiol galiojusiose Kapitalo pakankamumo skaièiavimo taisyklëse, skaièiuojant kapitalo
pakankamumà, operacinë rizika nebuvo áskaièiuojama, o pagal naujàjà tvarkà operacinæ
rizikà bankai galës vertinti vienu ið trijø metodø: bazinio indikatoriaus, standartizuotu
arba paþangiuoju. Paþangøjá operacinës rizikos vertinimo metodà bankai galës taikyti
tik gavæ Lietuvos banko leidimà.
Kadangi standartizuotas kredito rizikos kapitalo poreikio ávertinimo bûdas pagrástas
Lietuvos banko pripaþintø iðoriniø kredito rizikos vertinimo institucijø skolininkui suteiktais
reitingais, Lietuvos banko valdyba patvirtino Iðoriniø kredito rizikos vertinimo institucijø
pripaþinimo tvarkà. Lietuvos bankas 3 agentûras – Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service ir Fitch Ratings – pripaþino tinkamomis, t. y. jø kredito rizikos vertinimus
(reitingus) bankai gali naudoti skaièiuodami kapitalo pakankamumà, nes ðiø agentûrø
patikimumas 2006 m. ávertintas ES ðaliø nariø mastu.
Kaip jau minëta, paþangiuosius kredito ir operacinës rizikos vertinimo metodus Lietuvos
banko iðduotà licencijà turintys bankai, neturintys globojanèiø (patronuojanèiø) bankø
ES ðalyse, galës taikyti tik gavæ Lietuvos banko leidimà (kai Lietuvoje veikiantis bankas
turi globojantá (patronuojantá) bankà kitoje ES ðalyje ir visa banko grupë teikia bendrà
paraiðkà dël paþangiøjø metodø taikymo, turi bûti gautas Lietuvos banko pritarimas),
todël pagrindiniai reikalavimai, kuriuos bankas turës ávykdyti norëdamas gauti toká leidimà, buvo nustatyti Leidimo taikyti vidaus reitingais pagrástà ir paþangøjá operacinës
rizikos vertinimo metodà iðdavimo tvarkoje.
Bankai, kapitalo pakankamumo tikslu taikantys vidaus reitingais pagrástà metodà, turës
vertinti taikomø vidaus reitingø sistemø ir procesø patikimumà, o taikantys paþangøjá
operacinës rizikos vertinimo metodà – visø naudojamø esminiø elementø patikimumà.
Tuo tikslu buvo patvirtintos Patikimumo vertinimo ir jo tikrinimo nuostatos. Jos detalizuoja, kaip ðis procesas turës bûti vykdomas bankuose.
Siekdamas uþtikrinti, kad ðalies komerciniuose bankuose bûtø taikomas veiksmingas
rizikos vertinimo ir valdymo mechanizmas ir garantuotas tinkamas vidinio kapitalo poreikio ávertinimas, Lietuvos bankas patvirtino Vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo
proceso ir Prieþiûrinio tikrinimo ir vertinimo proceso bendràsias nuostatas. Vadovaudamiesi minëtais dokumentais, bankai turës aiðkiai nustatyti ir atskleisti, su kokiomis rizikos
rûðimis jie susiduria, kurios rizikos jiems yra reikðmingos ir kaip ðios rizikos yra vertinamos
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bei valdomos. Ágyvendinus prieþiûrinio tikrinimo ir vertinimo proceso bendrøjø nuostatø
reikalavimus, ðiuo metu egzistuojanti bankø prieþiûros sistema bus papildyta keliais
naujais elementais (rizikos vertinimo sistema, banko vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso tikrinimas, prieþiûros institucijos ankstyvoji intervencija, jei banko kapitalas
nepakankamas prisiimamai visø rûðiø rizikai padengti). Ðis dokumentas ið esmës apima
antràjá naujosios kapitalo tvarkos blokà.
Siekiant padidinti kredito ástaigø rinkos drausmæ ir uþtikrinti veiklos skaidrumo plëtrà,
patvirtinta nauja Visuomenei skelbiamos informacijos reikalavimø redakcija. Pagal naujà
tvarkà bus gerokai iðplëstas visuomenei atskleidþiamos informacijos mastas: bankai turës
atskleisti banko vidinio kapitalo pakankamumo vertinimo proceso pagrindinius principus,
kapitalo sudëtá ir poreiká atskiroms rizikoms sumaþinti, metodus, taikomus kapitalo poreikiui ávertinti, informacijà apie Lietuvos banko suteiktus leidimus taikyti paþangiuosius
kredito ir operacinës rizikos metodus ir kt. Á ðá dokumentà perkeltos naujosios kapitalo
tvarkos treèiojo bloko nuostatos.
Lietuvos bankas, kaip bankø prieþiûrà vykdanti institucija, taip pat atskleis iðsamesnæ
informacijà apie bankams taikomus prieþiûrinius reikalavimus. Tuo tikslu buvo patvirtintos
Informacijos, susijusios su kredito ástaigø rizikà ribojanèia prieþiûra, atskleidimo bendrosios
nuostatos. Vadovaujantis ðiomis nuostatomis, 2007 m. pradþioje Lietuvos bankas savo
interneto svetainëje pirmà kartà standartizuota visoms ES ðalims forma paskelbë teisës
aktus, metodines rekomendacijas ir kitus dokumentus, ágyvendinanèius naujàjà Kapitalo
direktyvà, informacijà apie nacionaliniø laisviø taikymà ir prieþiûrinio tikrinimo proceso
organizavimo principus.
Ágyvendinant naujàjà Kapitalo direktyvà, taip pat patikslintos ir papildytos Finansinës
grupës ataskaitø konsolidavimo ir jungtinës (konsoliduotos) prieþiûros taisyklës. Á taisykles
átrauktos naujos finansinës grupës konsoliduotø ataskaitø rengimo sàlygos, nustatyta
konsoliduotø ataskaitø pateikimo Lietuvos bankui ir paskelbimo visuomenei tvarka,
papildytos jungtinës (konsoliduotos) prieþiûros atlikimo ir bendradarbiavimo nuostatos.
Siekiant suderinti kai kurias ástatymø nuostatas su naujàja Kapitalo direktyva, Lietuvos
banke parengti ir Lietuvos Respublikos bankø, finansø ástaigø ir centrinës kredito unijos
ástatymø projektai, kuriuos 2007 m. pradþioje priëmë Lietuvos Respublikos Seimas. Ástatymai buvo papildyti naujomis nuostatoms ið naujosios Kapitalo direktyvos: patikslintos
normos dël konsoliduotos finansinës atskaitomybës sudarymo prieþiûros tikslais ir
konsoliduotos prieþiûros, átvirtinta Lietuvos banko pareiga glaudþiai bendradarbiauti su
Lietuvos ir kitø ES ðaliø prieþiûros tarnybomis atliekant konsoliduotà prieþiûrà, átvirtinta
teisë dviðalio susitarimo pagrindu perduoti ágaliojimus kitos ES valstybës prieþiûros
institucijai atlikti licencijà turinèio banko prieþiûrà ir kt.
Ágyvendinant naujuosius Tarptautinius finansinës atskaitomybës standartus ir vykdant
Europos bankø prieþiûros institucijø komiteto sprendimà visoms ES ðalims narëms pereiti
prie unifikuotø finansinës atskaitomybës formø (FINREP), Lietuvos banko valdybos nutarimu dël finansinës atskaitomybës patvirtintos naujos finansinës atskaitomybës formos,
kurias bankai pradës teikti Lietuvos bankui uþ 2007 m. Finansines ataskaitas sudaro
balanso, pelno (nuostolio), pinigø srautø ir nuosavybës pokyèiø ataskaitos bei lentelës,
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kurios detalizuoja minëtø ataskaitø straipsniuose pateikiamà informacijà. Pasinaudojus
nacionaline laisve, numatyta praðyti pateikti papildomus duomenis, kurie reikalingi
iðankstinei bankø veiklos analizei ir vertinimui.

Siekiant tiksliau ávertinti banko galimybes prisiimti papildomà rizikà, patikslintos ðiuo
metu galiojanèios Kapitalo pakankamumo skaièiavimo taisyklës. Kadangi kapitalà turi
sudaryti lëðos, kurias bankas gali lengvai panaudoti nuostoliams padengti, á kapitalo
sudëtá numatyta átraukti einamøjø metø nepaskirstytà pelnà tik tuo atveju, kai bankas
turi auditoriø patvirtinimà dël jo sumos tikrumo. Taip pat detalizuotos sàlygos, kada ir
kokia apimtimi bankui gali bûti leista áskaityti einamàjá metø pelnà á banko kapitalà. Be
to, átvirtintos naujos nuostatos dël bûsto sàvokos traktavimo, leidþianèios grieþèiau riboti
kredito rizikà. Praktika parodë, kad á paskolø bûstui ásigyti kategorijà, kurios nustatomas
maþesnis rizikos koeficientas skaièiuojant kapitalo poreiká, buvo átraukiamos paskolos
ne tik fiziniams, bet ir juridiniams asmenims. Sugrieþtinus paskolø bûstui ásigyti sàvokos
apibrëþimà, minëtai kategorijai galës bûti priskiriamos paskolos, suteiktos tik fiziniams
asmenims ir uþtikrintos nuosavybës teise skolininkui priklausanèiomis gyvenamosiomis
patalpomis, pripaþintomis tinkamomis naudoti ir áregistruotomis Nekilnojamojo turto
registre.
Dalyvavimas Europos Sàjungos institucijø veikloje
Lietuvos banko specialistai dalyvauja ávairiø ES institucijø, atsakingø uþ finansø sektoriaus
ir kredito ástaigø veiklos reglamentavimà, veikloje. Ðiuo metu kredito ástaigø prieþiûros
specialistai Lietuvos bankui atstovauja keturiuose ES struktûrø komitetuose – Europos
bankininkystës komitete, Bankø prieþiûros komitete, Europos bankø prieþiûros institucijø
komitete ir Finansø konglomeratø komitete. Lietuvos bankui atstovaujama ir ðiø komitetø
ásteigtose ávairiose techninëse darbo grupëse. Komitetø ir darbo grupiø nariai nuolat
vyksta á susitikimus, rengia ávairià medþiagà, prisideda rengiant prieþiûrines rekomendacijas ir gaires, atsiþvelgdami á mûsø ðalies interesus, teikia pastabas ir pasiûlymus dël
jau parengtø dokumentø. Atstovaujant Lietuvos bankui minëtose struktûrose, daug
dëmesio skiriama paèiai atstovavimo kokybei, pozicijø derinimui, europinës darbo kultûros
ir derybiniø ágûdþiø lavinimui.
2006 m. daugiausia dëmesio komitetuose ir darbo grupëse buvo skiriama dokumentø
projektø, susijusiø su naujàja Kapitalo direktyva, rengimui ir tinkamam perkëlimui á ðaliø
nariø teisës aktus, o dabar jau pradedama orientuotis á parengtø dokumentø praktiná
ágyvendinimà. Taip pat daug dëmesio skirta apskaitos ir atskaitomybës, likvidumo ir
koncentracijos rizikos valdymo, bendradarbiavimo su uþsienio ðaliø prieþiûros tarnybomis,
kurios vykdo konsoliduotà prieþiûrà, skatinimui, kriziø valdymo, ásigijimø ir susijungimø
finansø sektoriuje, finansinio stabilumo, finansiniø konglomeratø prieþiûros, pinigø plovimo prevencijos ir kitiems klausimams.
Bendradarbiavimas su uþsienio ðaliø finansø sektoriaus prieþiûros institucijomis
Bendradarbiavimas su uþsienio ðaliø prieþiûros tarnybomis, kuriø jurisdikcijai priklausantys
bankai turi dukteriniø bankø Lietuvoje, ir su tø ðaliø, kuriose Lietuvos bankai yra ásteigæ
savo padalinius, tampa vis aktualesnis. Nuo 2007 m. ásigaliojusi naujoji Kapitalo direktyva
sudaro prielaidas tolesniam ES valstybiø finansø sektoriaus suartëjimui, skatina glaudesná
prieþiûros institucijø bendradarbiavimà priþiûrint vienai grupei priklausanèius, taèiau
skirtingose ðalyse veikianèius bankus. Atskirø valstybiø prieþiûros institucijø veiksmø ir
taikomø nacionaliniø reikalavimø derinimas tampa ypaè aktualus rengiantis pradëti kredito ir operacinës rizikos vertinimo sudëtingesniø metodø, pagrástø vidaus modeliais,
vertinimo ir pripaþinimo procesà.
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2006 m. Lietuvos banko darbuotojai dalyvavo aptariant Ðvedijos finansø ástaigø prieþiûros
institucijos atliekamo SEB banko grupës inspektavimo (dël leidimo taikyti vidaus reitingais
pagrástà metodà suteikimo skaièiuojant kapitalo pakankamumà) rezultatus. Kito susitikimo metu Ðvedijoje aptarti SEB ir Swedbank bankø grupiø vidaus reitingais pagrásto
metodo ávertinimo ir tolesnio bendradarbiavimo taikant ðá metodà (praðymo taikyti vidaus
reitingais pagrástà metodà pateikimo, dokumentinës prieþiûros, inspektavimo, sprendimo
pateikimo procesai) klausimai.
Lietuvos banko atstovai taip pat dalyvavo Ðvedijos finansø ástaigø prieþiûros tarnybos
surengtame Ðvedijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos prieþiûros ástaigø atstovø susitikime dël
SEB grupëje numatomo taikyti paþangaus bankø operacinës rizikos vertinimo metodo.
Susitikimo metu supaþindinta su kiekvienos ðalies teisës aktais, susijusiais su paþangiuoju
operacinës rizikos vertinimo metodu, aptarti operacinei rizikai priskirto kapitalo skaièiavimo ir priskyrimo ypatumai.
Pernai Lietuvos banke vykusio susitikimo su Estijos finansø prieþiûros tarnybos atstovais
metu sveèiams apibûdinta Lietuvos bankø sistemos padëtis, AB banko „Hansabankas“,
priklausanèio Estijos Hansapank grupei, veikla ir naujosios Kapitalo direktyvos ágyvendinimo eiga bei problemos. Kolegos ið Estijos supaþindino su Estijos bankø sektoriaus
svarbiausiais veiklos rodikliais, Hansapank grupës plëtros kryptimis, stipriosiomis ir
silpnosiomis pusëmis ir pan.
Praëjusiais metais Lietuvos bankas baigë derinti ir pasiraðë atnaujintà susitarimo memorandumà su Suomijos finansø prieþiûros institucija. Ðis memorandumas numato abiejø
prieþiûros tarnybø bendradarbiavimo principus vykdant Nordea Bank Finland Plc Lietuvos
skyriaus prieþiûrà: bendradarbiavimo tikslus, atskirø prieþiûros tarnybø atsakomybës
sritis, konkreèias bendradarbiavimo formas ir veiksmus, susijusius su kriziø valdymu.
Panaðus susitarimo memorandumas pasiraðytas dël bendradarbiavimo vykdant Sampo
Bank grupës prieþiûrà. 2006 m. viduryje pasiraðyta Lietuvos banko ir Ukrainos nacionalinio
banko sutartis dël bendradarbiavimo kredito ástaigø veiklos srityje, o metø pabaigoje
baigtas derinti ir pasiraðytas susitarimo memorandumas dël bendradarbiavimo ir keitimosi
informacija bankø ir jø uþsienio padaliniø rizikà ribojanèios prieþiûros srityje su Nyderlandø
banku.
Be to, 2006 m. Lietuvos bankas pasiraðë susitarimo memorandumà su kitø Baltijos ðaliø
ir Ðvedijos centriniais bankais dël finansiniø kriziø valdymo bankuose. Memorandume
nurodyta, kuris centrinis bankas turëtø bûti atsakingas uþ informacijos ir kontaktø koordinavimà, taip pat tai, kokia informacija turi bûti pateikta. Taip pat numatytas glaudesnis
centriniø bankø bendradarbiavimas reguliariai keièiantis informacija apie memorandume
minimø bankø veiklà minëtose ðalyse.
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