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Santrauka. straipsnyje apžvelgiamas lietuvos finansų sektorius, analizuojama  jo raida, 
struktūra ir įtaka ūkio plėtrai. Bankų sektoriui skirta daugiausia dėmesio, kadangi šiuo metu tai 
yra svarbiausia finansinio tarpininkavimo grandis, turinti didžiausią svorį finansų sektoriuje. 
taip pat analizuojama bankų paslaugų pasiūla ir paklausa tarp lietuvos ūkio subjektų, palūkanų 
normų raida ir bankų įtaka ūkio ekonominiam aktyvumui. analizuojama finansų krizės įtaka 
lietuvos finansų sektoriui ir ūkiui, poveikis atskiriems ūkio sektoriams. aptariama galima 
finansų sektoriaus ateities raida, priežiūros ir reguliavimo tobulinimo perspektyva. Pabrėžiama 
būtinybė siekti darnios finansų sektoriaus ir ūkio plėtros.
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įvadas

Gana ilgai vyravo nuomonė, kad finansų sektorius tėra ūkio plėtros atspindys, jo pa-
skirtis yra tarpininkauti ūkio subjektų taupymo ir investavimo poreikiams, perskirstyti lėšas 
tarp ekonominių veiklų. Vis dažniau teigiama, kad stiprus finansų sektorius gali būti ne tik 
ūkio plėtros rezultatas, bet ir jo priežastis, gali daryti veiksmingą įtaką pačiam ūkio augimui 
(Garbaravičius ir kuodis, 2002), (levine,1997), (Zhang, 2012). lietuva yra atviros ekono-
mikos šalis, įgyvendinanti į eksportą orientuotą besivejančios plėtros modelį (Vasiliauskas 
ir Vilkas, 2002). 

lietuva neišsiskiria iš kitų pereinamosios ekonomikos šalių, kadangi bankai tapo fi-
nansų sistemos šerdimi. kitos finansinio tarpininkavimo formos (vertybinių popierių rin-
ka, draudimas ir kt.) savo skvarba atsilieka nuo bankų, tačiau jų reikšmė ilgainiui turi didėti.  
straipsnyje pirmiausia apžvelgiama finansų sektoriaus raida, sudėtis, svarba.  Po to detaliau 
nagrinėjama finansinio tarpininkavimo pasiūla ir paklausa, jų raida. analizuojama, kaip 
finansų sektorius padeda ūkio subjektams įgyvendinti verslo projektus, kokia jo įtaka ūkio 
plėtrai.
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lietuvos šaltiniuose dažnai analizuojama arba tik finansų sektoriaus raida (kuodis, 
2008; Garbaravičius ir kuodis, 2002; martinaitytė, 2003), ar tik makroekonomikos, eko-
nomikos raida (starkevičiûtė, 2011; Åslund, 2011; Vasiliauskas ir Vilkas, 2002; leontjeva, 
2012). Finansų sektoriaus įtaką ūkio plėtrai tyrė lietuvos (Dudzevičiūtė, 2006) ir nema-
žai užsienio mokslininkų (levine,1997; kendall, 2009; enisan, 2010; Zhang, 2012 ir kiti). 
analizuodamas finansų sektoriaus raidos įtaką ūkio plėtrai, naudojausi lietuvos banko skel-
biamais statistiniais ir analitiniais duomenimis, lietuvos statistikos departamento,  europos 
centrinio banko, eurostato, tarptautinio valiutos fondo medžiaga, įvairiais straipsniais.

1. Finansų sektoriaus raida ir struktūra

lietuvoje bankai sudaro didžiąją finansų sistemos dalį. Bankų turtas 2011 m. pa-
baigoje buvo 78,97 mlrd. lt, sudarė 74,5 proc. BVP ir daugiau kaip 82 proc. viso finansų 
sistemos turto  (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. lietuvos finansų sistemos struktūra 2011 m. pabaigoje

 
2011 m.

Skaičius Turtas, 
mln. Lt

Turtas, 
proc.

Turto pokytis  
per metus, proc.

Turtas, proc. 
nuo BVP

Bankai 20 78 971 82,6 -3,4 74,5
Bankai, išskyrus užsienio filialus 8 63 542 66,5 -4,5 59,9
Užsienio šalių bankų filialai 12 15 429 16,2 1,7 14,6
Kredito unijos 74 1 629 1,7 27,5 1,5
Centrinė kredito unija 1 355 0,4 14,2 0,3
lizingo bendrovės 10 6 036 6,3 -8,3 5,7
Draudimo rinka 11 2 770* 2,9* -0,5* 2,6*
Gyvybės draudimo įmonės 5 1 592* 1,6* 22,3* 1,5*
ne gyvybės draudimo įmonės 6 1 208* 1,3* -19,8* 1,1*
Kapitalo rinkos dalyviai 117 1 622 1,7 -24,7 1,5
Pensijų fondai 39 4 175 4,4 5,6 3,9
ii pakopos pensijų fondai 30 4 081 4.3 5.8 3,9
iii pakopos pensijų fondai 9 94 0,1 -5.3 0,1
Finansų sistema 272 95 556 100,0 -3,3 90,1
Vertybinių popierių biržos kapi-
talizacija

- 15 462 - -17,8 14,6

Šaltiniai: aB nasDaQ omX Vilnius, lietuvos bankų asociacija, lietuvos statistikos departa-
mentas, lietuvos bankas.

finansų sektoriaus dalyvių dalis palyginti menka. kredito unijų turtas 1,63 mlrd. lt 
sudaro 1,5 proc. BVP ir 1,7 proc. finansų sistemos turto. lizingo bendrovių turtas 6,03 
mlrd. lt sudaro 5,7 proc. BVP ir 6,3 proc. finansų sistemos turto. Pensijų fondų turtas 
4,175 mlrd. lt sudaro 3,9 proc. BVP ir 4,4 proc. finansų sistemos turto. Vertybinių po-
pierių rinkos reikšmė nėra didelė.
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Pirmieji komerciniai bankai įsteigti 1989 m. Pradinė bankų plėtra buvo panaši į 
kitų pereinamosios ekonomikos šalių patirtį. 1993 m. šalyje veikė net 27 bankai. 1996 
m. bankų sumažėjo iki 13, buvo įkurta speciali turto valdymo bendrovė. kaip alterna-
tyva bankams, 1995 m. įsteigta pirmoji kredito unija, 2001 m. jų jau buvo 41, 2011 m.  – 
74. nuolat didėjo užsienio kapitalo dalis bankų sektoriuje. Švedijos strateginiai inves-
tuotojai įsigijo du didžiausius bankus (seB, swedbank). Paskutinis valstybinis bankas, 
valdantis 12 proc. bankų turto, 2002 m. parduotas Vokietijos bankui (nord/lB), dabar 
priklauso norvegijos investuotojams. Užsienio bankai pirmus savo filialus atidarė 1997 
m. 2011m. buvo 12 filialų.

Bankų sektoriui būdinga didelė koncentracija, trys didžiausi bankai kontroliuoja 
apie 60 proc. rinkos. tai didina sisteminę riziką, nes didelio banko bankrotas skaudžiai 
atsilieptų visam sektoriui, ir mažina konkurenciją.

2006 m. bankų klientams suteiktų paskolų portfelis išaugo 12,7 mlrd. lt, arba 48,9 
proc., o 2005 m. metinis paskolų augimo tempas siekė 53,6 proc. 2007 m. sausio 1 d. 
duomenimis, lietuvos bankų paskolų portfelis sudarė 50,9 proc. 2006 m. šalies BVP. 
Bankų akcininkių nuosavybė per 2006 m. išaugo 29,4 proc. ir 2007 m. sausio 1 d. siekė 
4,1 mlrd. lt.  Bendras 2006 m. šalies bankų audituotas pelnas buvo 667 mln. lt, o tai 
yra 88,4 proc. daugiau nei 2005 metais. kaip kito bankų turto grąža roa ir nuosavybės 
grąža roe parodyta (1 pav.). Veikiančių šalies komercinių bankų bei užsienio bankų 
skyrių turtas, bankų pateiktų 2008 m. sausio 1 d. audituotų finansinių ataskaitų duome-
nimis, sudarė 81 mlrd. lt ir per metus išaugo 22,1 mlrd. lt, arba 37,5 proc. klientams 
suteiktos paskolos, kurių suma sudarė 56,7 mlrd. lt, palyginti su praėjusių metų sausio 
1 d., išaugo 18,1 mlrd. lt, arba 46,9 proc. 

Šalies bankuose laikomų indėlių suma 2008 m. sausio 1 d. sudarė 37,1 mlrd. lt 
ir per metus padidėjo 6,9 mlrd. lt, arba 22,6 proc., iš jų gyventojų indėliai sudarė 
22,7 mlrd. lt ir per metus išaugo 4,8 mlrd. lt, arba 26,8 proc.

1 pav. lietuvos bankų pelningumas

Šaltinis: lietuvos bankas.
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2008 m. bankų sistemos augimo tempai buvo mažiausi per pastaruosius kelerius 
metus. itin įtemptas bankų sistemai buvo ketvirtasis ketvirtis, kai mažėjo ir bankuose 
laikomi klientų indėliai, ir bankų turtas. Veikiančių šalies komercinių bankų bei už-
sienio bankų skyrių turtas, bankų pateiktų 2009 m. sausio 1 d. audituotų finansinių 
ataskaitų duomenimis, sudarė 89,7 mlrd. lt ir per metus išaugo 8,8 mlrd. lt, arba 10,8 
proc. nepaisant sumažėjusio paskolų augimo tempo, bankų turtui augant dar lėtesniais 
tempais, paskolų dalis turte 2008 m. ir toliau augo.

Bendras šalies bankų uždirbtas pelnas 2008 m. buvo mažesnis nei 2007 m. ir siekė 
867,3 mln. lt. Visas bankų pelnas buvo uždirbtas per pirmus tris praėjusių metų ke-
tvirčius, o per paskutinį 2008 m. ketvirtį bankų sistema patyrė 17,1 mln. lt nuostolį.

2008 m. rudenį Vidurio ir rytų europa tapo pasaulinės finansų krizės židiniu 
(aslund, 2011). Dešimties naujųjų rytinių europos sąjungos (es) narių būklė – didžiu-
lis ekonomikos perkaitimas. Visose smarkiai padidėjo infliacija, Bulgarijoje, estijoje, 
latvijoje ir lietuvoje ji tapo dviženklė. Šoktelėjo nekilnojamojo turto kainos, o tai to-
liau blogino jų einamosios sąskaitos balansą. smuko gamyba, ūgtelėjo nedarbas.

Finansų krizei jau gerokai įsibėgėjus, buvo smogtas didysis smūgis – 2008 m. rug-
sėjo 15 d. bankrutavo JaV investicinis bankas lehman Brothers. staiga pasaulyje suma-
žėjo finansų likvidumo, ir rytų europa susidūrė su „staigiu stop“ – ji buvo palikta ir be 
kredito, ir be likvidumo. rytų europos finansų krizė buvo įprastinis kredito pakilimo 
ir nuosmukio ciklas (angl. boom and bust cycle), vedantis prie einamosios sąskaitos 
krizės. Šiaip ar taip, laisva pinigų politika buvo globalus reiškinys, taigi šioms mažos ir 
labai atviros ekonomikos šalims buvo sunku apsisaugoti. 

Bankų sistemos turtas ir paskolos 2009 m. mažėjo, o gana sparčiai augę indėliai 
visiškai kompensavo staigų indėlių atsiėmimą iš bankų 2008 m. ketvirtąjį ketvirtį. 
Veikiančių šalies bankų turtas, bankų pateiktų 2010 m. sausio 1 d. audituotų finansinių 
ataskaitų duomenimis, sudarė 84,2 mlrd. lt ir per metus sumažėjo 5,5 mlrd. lt, arba  
6,1 proc. klientams suteiktos paskolos per metus sumažėjo 9,9 mlrd. lt, arba 13,8 proc., 
ir sudarė 61,6 mlrd. lt. Bankuose laikomi indėliai 2010 m. sausio 1 d. sudarė 41,1 mlrd. 
lt ir per metus išaugo 7,4 proc., arba 2,8 mlrd. lt.  Bankams, nors ir brangiai, tačiau gan 
sėkmingai pritraukiant indėlius vietinėje rinkoje, o veiklos apimtims traukiantis, su-
mažėjo įsiskolinimas bankams (tarp jų ir patronuojantiems), kuriems skolos iki tol ilgą 
laiką tik augo. 2009 m. įsiskolinimas bankams ir kitoms kredito institucijoms sumažėjo 
6,7 mlrd. lt, arba 17,1 proc. Didžioji bankams grąžintų lėšų dalis teko patronuojan-
tiems bankams, kuriems lietuvos bankai per metus grąžino 6,1mlrd. lt. 

2009 m. išaugus skolininkų kredito rizikai bei sugriežtėjus paskolų suteikimo są-
lygoms sumažėjo paskolų pasiūla. 2009 m. bankai suteikė 6,8 mlrd. lt naujų paskolų, 
tačiau dėl sparčiai mažėjusių ankstesniais metais suteiktų paskolų bei didėjusių spe-
cialiųjų atidėjinių bankų sistemos paskolų portfelis per metus sumenko 9,9 mlrd. lt 
(13,8 proc.). 2009 m. paskolos verslui mažėjo didesne apimtimi (6,2 mlrd. lt) nei kitos 
paskolų portfelio dalys, todėl šių paskolų dalis paskolų portfelyje per metus sumažėjo 
1,8 proc. punkto ir 2010 m. sausio 1 d. sudarė 50,5 proc. Bankų sistemos neveiksnių 
paskolų kaita pateikta 2 pav. 

Paskolų rizikos duomenų bazės duomenimis, bankrutavusių ar restruktūrizuoja-
mų įmonių įsipareigojimai bankams 2009 m. pabaigoje sudarė apie 2 mlrd. lt (6,5 proc. 
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privačioms įmonėms suteiktų paskolų portfelio). 2008 m. bankrutavusių ar restruk-
tūrizuojamų įmonių įsipareigojimai bankams sudarė tik 0,3 mlrd. lt. Bankų pateik-
tų audituotų ataskaitų duomenimis, 2009 m. šalies bankų sistema dirbo nuostolingai  
(1 pav.). Bendras bankų sistemos veiklos nuostolis siekė  2,98 mlrd. lt.  

2010 m. bankams buvo daug sėkmingesni. Bankų pateiktų 2011 m. sausio 1 d. 
audituotų finansinių ataskaitų duomenimis, veikiančių šalies bankų turtas sudarė  
81,7 mlrd. lt ir per metus sumažėjo 2,5 mlrd. lt, arba 3 proc. klientams suteiktos pa-
skolos per metus sumažėjo 3,2 mlrd. lt, arba 5,2 proc., ir sudarė 58,3 mlrd. lt. 2010 
m. bankuose laikomų indėlių apimtys toliau sparčiai augo. Per metus indėliai išaugo  
4,4 mlrd. lt ir pasiekė 45,4 mlrd. lt. kaip ir ankstesniais laikotarpiais, santykinai pras-
čiausi buvo vartojamųjų paskolų portfelio kokybės rodikliai. Geriausia išliko būsto pa-
skolų portfelio kokybė (2 pav.). Visų bankrutavusių ir restruktūrizuojamų bendrovių 
įsipareigojimai bankams 2011 m. sausio 1 d. sudarė apie 3,5 mlrd. lt, arba 12,7 proc. 
bankų privačioms įmonėms rezidentėms suteiktų paskolų.  

2 pav. Bankų sistemos neveiksnios paskolos

 
Šaltinis: lietuvos bankas.
Pastaba: lūžis duomenų eilutėse nuo 2008 m. vidurio dėl pasikeitusio neveiksnių paskolų 
apibrėžimo.

audituotais duomenimis, 2012 m. sausio 1 d. šalies bankų turtas sudarė 78,9 mlrd. 
lt. Visų bankrutavusių ir restruktūrizuojamų bendrovių įsipareigojimai bankams 2012 
m. sausio 1 d.  buvo reikšmingi ir sudarė apie 3,3 mlrd. lt. 2011 m. uždirbtas pelnas 
1,116 mlrd. lt  buvo labai artimas rekordiniam bankų sektoriaus pelnui (1 pav.), už-
dirbtam ekonomikos pakilimo laikotarpiu 2007 m. tačiau, priešingai negu ekonomikos 
augimo laikotarpiu, pagrindinis pelno augimo katalizatorius praėjusiais metais buvo ne 
augusios bankų pajamos, bet mažėjusios išlaidos. lietuvos finansų sektorius yra labai 
nedidelis, palyginti su es senų narių finansų sektoriais. Vokietijos finansų sektoriaus 
turtas sudaro apie 322 proc. BVP, Belgijos – 324 proc. BVP,  Jungtinės karalystės – apie 
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550 proc. BVP, o lietuvos – tik 90,1 proc. BVP. kitas svarbus rodiklis – bankų paskolų 
ir BVP santykis.  Jo vidurkis es – apie 160 proc., liuksemburge – 255 proc., Belgijoje – 
242 proc., suomijoje – 170 proc., o lietuvoje – tik 51 proc. atsilikimas ženklus, augti 
turime kur.

Finansų sektoriaus įtaka ūkio plėtrai

Finansų sektorius ne tik ūkio plėtros atspindys, bet ir priežastis. Finansų sek-
torius daro veiksmingą įtaką ūkio augimui, didindamas ar ribodamas atskirų ūkio 
šakų finansavimą, keisdamas skolinimosi ar lizingo sąlygas. ankstyviausi tyrimai 
atlikti 1911 m. schumpeter pažymi, kad gerai veikianti finansų sistema skatina tech-
nologines naujoves, kas lemia ūkio augimą. Per pastaruosius trisdešimt metų didelė 
dalis  tyrimų buvo skirta siekiant analizuoti finansines reformas, patikrinti ir suprasti 
sąsajų egzistavimą tarp realaus ūkio ir finansinio sektorių plėtros (Dudzevičiūtė, 2006; 
akinlo, 2010; levine, 2000; kendall, 2009; Zhang, 2012; Zsolt, 1997). mokslininkai 
vis dar diskutuoja, ar finansų sektoriaus plėtra veikia ūkio augimą, ar ūkio augimas 
veikia finansų sektorių. Daudelyje tyrimų vyrauja hipotezė, kad finasų sistemos plėtra 
skatina ūkio augimą (levine, 2000, rajan, 2000, Zhang, 2012, Zsolt, 1997). tačiau yra 
ir priešinga hipotezė, kad ūkio plėtra sukelia finasų sistemos plėtrą. tiriant dešimties 
afrikos valstybių (akinlo, 2010) finansų plėtrą ir ekonomikos augimą, gauti re-
zultatai pateikė skirtingom valstybėm skirtingas hipotezes. tyrimai parodė, kad 
finasų sistemos plėtra skatina ūkio augimą konge, Gabone, nigerijoje, o priešingai 
Zambijoje. kenijoje, Čade, Pietų afrikoje nustatė dvikryptį ryšį tarp finansų raidos ir 
ūkio plėtros. išsamūs, įvairiais metodais atlikti tyrimai kinijoje (Zhang, 2012) įrodo, 
kad finansinis vystymasis yra teigiamai susijęs su ekonominiu augimu. Vis dėlto dau-
gumoje tyrimų finansų sektoriaus plėtra teigiamai koreliavo su dabartinės ir būsimos 
ekonomikos augimu, fizinio  kapitalo kaupimu ir ekonominiu našumu. mokslininkas 
(kendall, 2009) akcentuoja finansų sektoriaus svarbą nacionalinio ūkio augimui, 
nurodo finansų sektoriaus gylio (matujamo kreditų santykiu su BVP) pozityvią 
koreliaciją su ūkio augimu. kartu akcentuoja, kad priklausomybė netiesinė (rioja, 
2004).  remiantis įvairių autorių  empiriniais ir teoriniais tyrimais, atlikta finansų 
sektoriaus raidos ir ūkio plėtros  priklausomybės teorijų analizė duoda pagrindą 
teigti, kad egzistuoja stiprus ryšys tarp finansų sektoriaus raidos ir ūkio plėtros, 
tačiau  kiekybinio vertinimo ir priežastinio ryšio nustatymas lieka atviru klausimu. 
Finansų  sektoriaus  raidos ir ūkio plėtros  stiprus  abipusis ryšys paaiškinamas tuo, 
kad finansų sektoriaus  raida  taip pat priklauso nuo šalies ekonomikos būklės. abu 
reiškinius skatina panašios priežastys ir sąlygos. Žinant vieno iš šių veiksnių raidą, su 
didele tikimybe galima prognozuoti ir antrojo veiksnio plėtrą (Dudzevičiūtė, 2006).

analizuojant lietuvos ūkio plėtros priklausomybę nuo finansų sektoriaus raid-
os naudojami 2005–2011 m. statistiniai duomenys ir rodikliai (1 lentelė, 2 lentelė, 
3 pav., 4 pav., 5 pav.). Bankų paskolos rodo išorinio finansavimo apimtis. analizė 
rodo, kad paskolų augimas skatina ūkio plėtrą. Bankų paskolos 2005–2008 m. 
išaugo 2,75 karto, 2005–2011 m. du kartus. kreditų santykis su BVP per šį laikotarpį 
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išaugo nuo 36 iki 51 proc., o 2008 m. buvo 64 proc. (5 pav.). tuo laikotarpiu BVP 
augo 111 proc., 2008 m. 121 proc., palyginti su 2005 m. (2 lentelė). atskiros ūkio 
šakos augo nevienodai. Paanalizuokime, kaip kito atskirų ūkio šakų įmonių skolin-
imasis arba finansinis svertas 2005–2011 m. (3 pav.).  Finansinis svertas vaizdžiai 
parodo įmonės įsiskolinimo lygį, jis apskaičiuojamas kaip įmonės įsipareigojimų ir 
nuosavo kapitalo santykis laikotarpio pabaigoje.

3 pav.  nefinansinių įmonių finansinio sverto kaita

Šaltinis: lietuvos statistikos departamentas ir lietuvos bankas.

nuo 2006 m. daugiausiai skolintų lėšų naudojo statybos įmonės ir nekilnojamojo 
turto įmonės (3 pav.). tai skatino didelę šių įmonių plėtrą (2 lentelė) ir didino nekilno-
jamojo turto burbulą. labiausiai tiek skolinimasis, tiek pridėtinės vertės augimas sta-
tybos sektoriuje padidėjo 2008 m. Finansinis svertas siekė 180 proc. (3 pav.). Bendroji 
pridėtinė vertė statyboje išaugo 166 proc., palyginti su 2005 m. nekilnojamojo turto 
operacijų finansinis svertas 2008 m. svyravo nuo110 iki 140 proc. (3 pav.), o bendroji 
pridėtinė vertė išaugo 117,5 proc. (2 lentelė). apdirbamosios gamybos finansinis sver-
tas 2008 m. svyravo apie 110 proc. (3 pav.), o bendroji pridėtinė vertė išaugo 117 proc. 
(2 lentelė).  akivaizdu, kad tas ūkio sektorius, kuris daugiausiai naudojo skolintas lėšas, 
sparčiausiai augo. tačiau vėlia, 2009–2010 m., šios įmonės turėjo daugiausia problemų. 
statybos sektorius smuko labiausiai – iki 85 proc. nuo 2005 m. lygio (2 lentelė). 
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2 lentelė. BVP ir pridėtinė vertė pagal ekonominės veiklos rūšis 2006– 2011 m., palyginti su 
2005 m., proc.

Šaltinis: lietuvos statistikos departamentas.

Dėl bankų krizės sugriežtintos skolinimosi sąlygos stabdė atsigaunančio ūkio plė-
trą. sunkiausia padėtis statyboje dėl kritusių nekilnojamojo turto (nt) kainų ir pa-
klausos. tenka apgailestauti, kad nebuvo parengta efektyvi būsto renovavimo progra-
ma, kuri būtų palengvinusi statybos sektoriaus išgyvenimą krizės metu, sumažinusi 
nedarbą ir emigraciją. mažiausiai paskolų  ir problemų turėjo transporto ir saugojimo  
sektorius (3 pav.).

iš bankų  pagrindinių rodikių ir BVP kaitos 2005–2011 m. (4 pav.) matome, kad 
bankų suteiktos paskolos ir BVP augimo 2005–2008 m. kreivės labai panašios, priklau-
somybė tiesinė. ekonomikos kritimo metu 2008–2009 m. BVP kritimas staigesnis nei 
paskolų, suprantamas inertiškumas, paskolos negali taip sparčiai mažėti. tačiau pa-
skolos toliau mažėja  ir prasidėjus ekonomikos kilimui 2010–2011 m., priklausomy-
bė atvirkštinė, augant BVP paskolų mažėjo. indėliai bankuose BVP kilimo metu augo 
lėčiau, tačiau kritimo metu nemažėjo, 2009–2010 m. netgi augo. ekonomikos augimo 
metu finasų sektoriaus ir ūkio plėtros koreliacija geriausiai matoma tarp bankų suteiktų 
paskolų ir BVP, kaip ir teigė kendall (2009), tačiau kritimo metu tai netaikoma. Dažnai 
mokslininkai tyrinėdami priklausomybes naudoja santykinius rodiklius, pavyzdžiui, 
finansų sektoriaus gylio (matuojamo kreditų santykiu su BVP) (5 pav.).
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4 pav. Bankų  pagrindinių rodikių ir BVP kaita 2005–2011 m.

Šaltinis: lietuvos statistikos departamentas, lietuvos bankas.

Bankų santykiniai rodikliai geriau parodo finasų sektoriaus svorį ir įtaką šalies 
ekonomikoje. matom, kad 2011 m. bankų santykiniai rodikliai nukrito į 2006 m. lygį (5 
pav.). tai rodo, kiek sumažėjo finansų sektoriaus indėlis į ūkio plėtrą. krito bankų pa-
skolų pasiūla ir paklausa, tai patvirtino lietuvos banko atlikta įmonių ir bankų apklau-
sa 2012 m. krito ūkio subjektų pasitikėjimas bankais kaip verslo partneriais. Bankų 
santykinio turto kreivė panaši į indėlių, rodo tarpusavio ryšį, ypač 2007–2011 m. laiko-
tarpiu. Paskolų nekilnojamajam turtui (nt) santykio su BVP kreivė iš dalies atkartoja 
bankų turo ir indėlių kreives.

5 pav. Bankų santykinių rodiklių (santykis su BVP) kaita 2005– 2011 m.

Šaltiniai: lietuvos statistikos departamentas, lietuvos bankas, autoriaus skaičiavimai.

Bankų analitikai senokai kalbėjo apie nekilnojamojo turto burbulo pavojus, tačiau 
bankai toliau neatsakingai skolino statybos bendrovėms ir fiziniams asmenims, rem-
damiesi vien savo, kaip banko, rizikų minimizavimu, nesirūpino verslo projektų objek-
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tyviu vertinimu ir galimų rizikų lietuvos ir pasaulio ekonomikoje išaiškinimu klientui. 
Bankų paskolų portfelio augimas siekė apie 50 proc. per metus, o fiziniams asmenims 
nekilnojamajam turtui 2005–2007 m. net per 60 proc. toks spartus  paskolų portfelio 
augimas turėjo kelti rūpestį ir lietuvos bankui. Jis turėjo saugoti ūkį nuo ekonomikos 
perkaitimo. tačiau tai įvyko (aslund, 2011). kartu su pasauline krize tai sukėlė bankų 
neveiksnių paskolų šuolį (2 pav.) ir ūkio subjektų bankrotus.

kaip kito BVP ir bendroji pridėtinė vertė pagal ekonominės veiklos rūšis, lietuvos 
statistikos departamento duomenimis, parodyta 2 lentelėje. matome, koks buvo augi-
mas 2006–2008 m. ir kritimas 2009– 2010 m. 

ekonomikos kilimo laikotarpiu (2004–2007 m.) buvo palanku vykdyti struktūri-
nes reformas, nes patiriamus nepatogumus užgožia greitas pajamų didėjimas (kuodis,  
2008). Deja, jis nebuvo išnaudotas tinkamai. 

Ūkio plėtrą stabdė valstybės skolinimasis bankuose, mažinant skolinimo išteklius 
ūkiui. Žymiai efektyviau būtų buvę skolintis tiesiogiai iš gyventojų ir ūkio subjektų 
platinant obligacijas ir taupymo lakštus. analizė parodė, kad lietuvos gyventojai kri-
zės metu  ryžtingai taupė, sukaupė nemažai lėšų (45 mlrd. lt), kuriomis galėjo padėti 
savo valstybei ir taip vienyti žmones, leisti jiems jaustis atsakingiems už valstybę ir jos 
problemų sprendimą. Valstybė būtų pigiau skolinusi, skolos palūkanos liktų lietuvoje, 
būtų įlieta taip trūkstamų lėšų į šalies ekonomiką. sunkmečiu bankams daug patrau-
kliau skolinti valstybei, nei analizuoti sudėtingus verslo projektus, vertinti galimas vi-
daus ir išorės rizikas, rinkų raidą ir rizikuoti skolinti verslui esant sunkiai prognozuo-
jamai pasaulio ekonomikos plėtrai.

Bankų neveiksnios paskolos didino bankų atidėjimus, balansinį nuostolį, leisdamos 
mažinti ar net išvengti pelno mokesčių. analizė parodė (2 pav.), kad dalis nuostolingų 
paskolų, prasidėjus ūkio atsigavimui, buvo grąžintos ar tapo geros. tai rodo, kad paskolų 
vertinimas bankuose buvo pernelyg griežtas. neveiksnių paskolų būstui dalis stabilizavo-
si ir nėra didelė, vartojimo paskolų dalis sumažėjo, verslo paskolų dalis tolygiai mažėja.

tenka apgailestauti, kad bankai neatsakingai skolino, neišnaudojo savo specialistų 
intelektualinio potencialo, vertinant verslo projektų efektyvumą ir galimas rizikas, o 
paskolos kokybės ir grąžinimo užtikrinimas buvo suvedamas į užstatą ir garantijas. 
taip visos rizikos buvo užkraunamos ant ūkio subjektų, kurių gebėjimai vertinti rizi-
kas, prognozuoti šalies, regiono, pasaulio ekonomikos raidą, nepalyginami su bankų 
analitinių padalinių gebėjimais ir gaunama įvairiapuse informacija apie ekonomikos 
raidą, rizikas ir prognozes. tokia bankų pozicija didina riziką teisminiuose ginčuose 
būti apkaltintiems nesąžiningais veiksmais ir piktnaudžiavimu.

Vieni bankai liko ištikimi savo skelbtiems idealams „darni partnerystė“, „aukime 
kartu“ ir dabar kantriai kartu su klientais ieško būdų išlipti iš duobės. kiti griebiasi 
lipimo ant galvų taktikos (leontjeva,  2012). Gana dažnai bankai nukreipdavo skolų 
išieškojimą per įkeistą turtą, iki galo neįsigilinus į realias įmonės galimybes per ilgesnį 
laiką plėtoti veiklą ir padengti paskolą. Dažnai įkeisto turto areštas (pvz.,  transporto) 
galutinai atimdavo galimybę ūkio subjektui plėtoti verslą ir uždirbti lėšų paskolos den-
gimui. Faktiškai bankai koncentravosi ties savo paskolų portfelio kokybės rodiklio ge-
rinimu, gan dažnai didindami banko faktinius nuostolius ilguoju  laikotarpiu. tokie ar 
panašūs neadekvatūs veiksmai apsunkindavo ar net paralyžiuodavo verslo veiklą, tuo 
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mažindami tikimybę ilguoju laikotarpiu atgauti paskolas ir užtikrinti ūkio plėtrą. nors 
tai yra pagrindas bankų veiklos apimčių ir pelningumo ilgalaikiam augimui. tokia fi-
nansų sektoriaus raida apsunkino ūkio plėtrą, mažino ūkio subjektų pasitikėjimą ban-
kais kaip verslo partneriais. 

nefinansinių įmonių ir komercinių bankų apklausos (lietuvos bankas 2012) rodo, 
kad kredito įstaigos linkusios paskolų verslui maišą atrišti labiau, tačiau pačios įmo-
nės įsipareigojimų prisiimti neskuba. Dauguma jų teigia paraiškos paskolai artimiausiu 
metu nepildysiančios, nes nemato tam poreikio, turi vidinių išteklių arba skolinimąsi 
laiko per brangiu. Įmonių, kurios visus verslo finansinius poreikius tenkina vien tik iš 
vidinių finansavimo šaltinių, dalis  sudarė beveik tris ketvirtadalius apklausoje daly-
vavusių respondentų. Gerėjant nefinansinių įmonių veiklos rezultatams, skolinimosi 
iš bankų paklausa gali būti  suvaržyta, nes verslas savo veiklą yra linkęs finansuoti iš 
vidinių finansinių išteklių (lietuvos bankas 2012).

Bankų sektoriaus efektyvumas vertinamas pagal paskolų ir indėlių palūkanų nor-
mų skirtumą, kuris lietuvoje vis dar didelis. Pagal lietuvos statistikos departamento 
leidinį (lietuvos ekonominė ir socialinė raida 2011/12), palūkanų normų skirtumas 
2007 m. buvo 2,6, 2008 m. – 3,2, 2009 m. – 2,3, 2011 m. – 4,95, 2012.03 – 4,7. tai 
akivaizdžiai nepalanku bankų klientams. mažėja banko, kaip taupymo institucijos, vai-
dmuo, nes indėlių  1,35 proc.  palūkanos nekompensuoja infliacijos.

Bankų prigimtinė paskirtis pritraukti, sukaupti valstybėje turimas laisvas lėšas iš ūkio 
subjektų ir gyventojų ir jas maksimaliai efektyviai panaudoti valstybės ir jos gyventojų ge-
rovės kūrimui. Bankai turi skatint ūkio subjektų ekonominį aktyvumą ir užtikrinti ūkio 
plėtrą. lietuvoje ši bankų funkcija nėra efektyvi, būtini nauji reguliavimo ir savireguliavimo 
mechanizmai, kurie užtikrintų harmoningą finansų ir ūkio plėtrą mūsų valstybėje.

Finansų krizė atskleidė svarbių finansų priežiūros trūkumų, paaiškėjo, kad esa-
mų priežiūros priemonių nepakanka, kad būtų galima išvengti krizės, ją suvaldyt ir 
įveikti. Ši problema svarstoma tiek JaV (imF 2011), tiek europos sąjungoje. kuriami 
nauji bankų  reguliavimo ir kontrolės mechanizmai, siekiant minimizuoti krizių ri-
ziką ir riboti atskirų bankų produktų pelningumą (tamirisa, 2011). reikės laiko, kol 
paaiškės visas eurosistemos specialiųjų priemonių skatinamasis poveikis ir jų teigia-
ma įtaka. europos centrinis bankas 2012 m. gegužės mėn. teigė, jog labai svarbu, kad 
bankai toliau įvairiais būdais stiprintų savo atsparumą, kartu ir nepaskirstydami pelno 
(eCB 2012). siekiant užtikrinti tinkamą ūkio kreditavimą ir visų finansavimo šaltinių 
normalizavimąsi, bus itin svarbūs patikimi bankų balansai. Yra siūloma riboti ir VVP, 
obligacijų pelningumą (kuodis, 2011). 

lietuvos bankas, siekdamas tvarios finansų rinkos plėtros ir ieškodamas būdų 
veiksmingai spręsti bankų ir jų paslaugų vartotojų asociacijų keliamas problemas, įstei-
gė Vartotojų ir bankų tarybą bei ėmėsi koordinuoti jos veiklą. taryba sieks bankų ir jų 
klientų interesų darnos.

lietuvos finansų sektoriaus priežiūros institucijų sujungimas į bendrą priežiūros 
tarnybą lietuvos banke 2012 m. sudarė prielaidas  siekti finansų sektoriaus stabilumo ir 
tikėtis sisteminio, subalansuoto požiūrio į finansų ir ūkio sektorių darnią plėtrą. nauja 
priežiūros sistema turi užtikrinti rinkos ir jos dalyvių veiklos skaidrumą, rinkos inte-
gralumą, o vartotojų apsauga – įgauti didesnį svorį.
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Išvados

lietuva, kaip atviros ir  mažos ekonomikos šalis, negali išvengti globalių ekono-
mikos krizių. tačiau gali ieškoti tokių finansų ir mokesčių reguliavimo sistemų, kurios 
minimizuotų išorinio poveikio pasekmes ūkio gyvybingumui ir plėtrai. Būtina siekti 
darnios finansų sektoriaus ir ūkio plėtros.

Bankai dominuoja finansinio tarpininkavimo procese, nes indėliai daugeliui yra 
paprasčiausia ir patogiausia taupymo forma. Bankų finansinės grupės dominuoja viso-
je finansų sistemoje. Bankų kreditavimas privačiam sektoriui didėja per lėtai, nes ban-
kai vis dar nepakankamai lanksčiai reaguoja į smulkiojo ir vidutinio verslo poreikius.

remiantis įvairių autorių  empiriniais ir teoriniais tyrimais, atlikta finansų sek-
toriaus raidos ir ūkio plėtros  priklausomybės analizė duoda pagrindą teigti, kad eg-
zistuoja stiprus ryšys tarp finansų sektoriaus raidos ir ūkio plėtros, tačiau  kiekybinio 
vertinimo ir priežastinio ryšio nustatymas lieka atviru klausimu.

Finansų  sektoriaus  raidos ir ūkio plėtros  stiprus  abipusis ryšys paaiškinamas tuo, 
kad finansų sektoriaus  raida  taip pat priklauso nuo šalies ekonomikos būklės. Žinant 
vieno iš jų raidą, su didele tikimybe galima prognozuoti ir antrojo plėtrą.

Finansų sektorius turi daug galimybių aktyviau prisidėti prie ūkio plėtros, kadangi 
įmonės savo investicijas daro daugiausia iš vidinių šaltinių. 

lietuvos finansų sektoriaus priežiūros institucijų sujungimas į bendrą priežiūros 
tarnybą lietuvos banke 2012 m. sudarė prielaidas  siekti finansų sektoriaus stabilumo ir 
tikėtis sisteminio, subalansuoto požiūrio į finansų ir ūkio sektorių harmoningą plėtrą.
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INFLUeNCe OF THe FINANCIAL SeCTOR ON eCONOMIC DeVeLOPMeNT
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mykolas romeris University, lithuania

Summary. an overview of lithuania’s financial sector analyses the evolution, structure and 
influence on economic development. The banking sector is the focus, as it is currently the most 
important link in the chain of financial intermediation, with the greatest weight in the financial 
sector. it also analyses the bank product supply and demand among the lithuanian economic enti-
ties, interest rates and influence of banks on the development of economic activity. The article also 
analyses the influence of the financial crisis on the lithuanian financial sector and the economy as 
well as the impact on individual sectors of the economy. it discusses possible future developments 
in the financial sector, maintaining and improving the regulatory perspective. The article talks 
about the need for harmony in the financial sector and economic development.

Keywords: financial sector; banks; banking sector efficiency; economic development.
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