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pinigø ir bankø vietà ekonominio savarankiðkumo koncepcijoje. Straipsnyje nuðvieèiami priimti
pagrindiniai teisës aktai, reglamentuojantys Lietuvos bankø veiklà, po nepriklausomybës paskelbimo,
jø ágyvendinimo sudëtingumas ekonominës blokados, tarptautinës politinës izoliacijos sàlygomis.
Aptariamos Lietuvos bankininkystës pradinio laikotarpio raidos ypatybës, iðkilusios problemos.
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Ávadas
Tiriant po nepriklausomybës atkûrimo ðalies ekonomikos ir finansø raidà, svarbus
vaidmuo tenka ðiuolaikinei bankø sistemos susikûrimo bei plëtros problemai.
Nepriklausomos Lietuvos bankininkystæ po 50-ies tarybinës okupacijos ir aneksijos
priverstinës pertraukos metø teko kurti ið naujo. Ji kûrësi kartu su tautos Atgimimu,
Nepriklausomybës atkûrimu ir átvirtinimu. Jà grûdino ekonominë blokada, rublio infliacija,
savi politiniai skersvëjai.
Tenka konstatuoti, kad ðios problemos tyrinëjimams, kaip ir apskritai finansø
istorijai, kol kas skiriama nepakankamai dëmesio, nors kai kurie ðiuolaikinës Lietuvos
bankininkystës kûrimosi ir raidos klausimai jau pradëti tyrinëti. Ðioje srityje prioritetas
neabejotinai priklauso doc. V. Terleckui, paraðiusiam kelis ávairaus mokslinio lygio
darbus [17; 45; 46]. Juose ne tik faktologiðkai, bet ir metodologiðkai nuðvieèiami ávairûs
XX a. Lietuvos bankininkystës raidos klausimai, daugiausia dëmesio skiriant Lietuvos
banko sukûrimui ir jo veiklai. Kai kuriuos ðiuolaikinës bankininkystës raidos pradiniame
etape klausimus daugiau ar maþiau savo darbuose nagrinëjo akad. A. Buraèas,
prof. S. Uosis, prof. V. Vaðkelaitis, E. Leontjeva [3; 13; 48; 51]. Vertingø duomenø
randame ir ekonomistø prof. K. Antanavièiaus, prof. S. Martiðiaus, prof. A. V. Rutkausko, doc. A. Ðimëno darbuose [36; 39; 40; 43]. Jie nagrinëjo ekonominio
savarankiðkumo, rinkos ekonomikos, finansø institucijø klausimus. Kai kuri medþiaga
ðiais klausimais skelbta ir moksliniø konferencijø praneðimuose [2; 18].
Ið glaustos ekonominës literatûros apþvalgos galima padaryti iðvadà, kad ðiuolaikinës bankininkystës pradþia kol kas tyrinëta tik atskirais aspektais. Be to, objektyviam
vertinimui bûtina apraðomø ir tyrinëjamø ávykiø bei faktø retrospektyva. Todël praëjæs
laikas jau leidþia tyrinëtojams patvirtinti arba paneigti vienà ar kità to meto vertinimà,
atliktø veiksmø pagrástumà, realumà ir teisingumà. Dabar jau galima kitokiu poþiûriu
vertinti kai kuriuos to meto ávykius, priimtus sprendimus, kuriø amþininkai, neretai
patys bûdami aktyvûs apraðomø ávykiø dalyviai, negalëjo jø, taip pat ir kuriamos
nepriklausomos Lietuvos savarankiðkos bankø sistemos, vertinti objektyviai.
Straipsnyje pateikiama ir nagrinëjama nemaþa naujos faktografinës medþiagos,
kurios didþioji dalis pirmà kartà pateikiama skaitytojui. Paþymëtina, kad ðià temà
nagrinëti buvo sunku dël to, kad archyvuose neiðlikusi daugelio po nepriklausomybës
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atkûrimo ilgesná ar trumpesná laikà veikusiø bankø veiklà iliustruojanti dokumentinë
medþiaga. Be to, dël nagrinëjamo laikotarpio statistiniø duomenø trûkumo neámanoma
pateikti aiðkesnio apraðomø ávykiø vaizdo. Dël to naudotasi ir periodiniuose leidiniuose
skelbta medþiaga, kuri moksliniu poþiûriu kritiðkai ávertinta.
Atsiþvelgiant á realià nagrinëjamo laikotarpio Lietuvos politinio ir ekonominio
gyvenimo raidà bei jos áteisinimà konkreèiais aktais, bûtø galima iðskirti du ðiuolaikinës
bankininkystës kûrimosi pradþios etapus.
Pirmas etapas: nuo Lietuvos ekonominio savarankiðkumo koncepcijos kûrimo
pradþios iki Lietuvos banko ástatymo priëmimo (1988 m. geguþë1990 m. vasaris).
Etapo turinys  tarybinës bankininkystës reorganizavimas Lietuvoje pertvarkos
metais; pinigai ir bankai Lietuvos ekonominio savarankiðkumo koncepcijoje; nacionalinës bankø reformos teisës aktø kûrimo pradþia.
Antras etapas: nuo nepriklausomybës atkûrimo iki Lietuvos bankø sistemos
sukûrimo (1990 m. kovas1990 m. gruodis). Etapo turinys  pirmø ðiuolaikinæ Lietuvos
bankø sistemà reglamentuojanèiø ástatymø, norminiø aktø priëmimas ir ágyvendinimas;
pradinë nacionalinio Lietuvos banko veikla ekonominës blokados ir tarptautinës politinës
izoliacijos sàlygomis; dvi Lietuvos ðiuolaikinës bankininkystës kûrimo kryptys.
Bûtina atskirai aptarti ðiame straipsnyje nagrinëjamo laikotarpio (19881990 m.)
pagrástumà. Kai kurie autoriai, iðsamiau netyrinëjæ ðiuolaikinës bankø sistemos raidos,
jos pradþià datuoja 1991 m. [5, p. 40; 50, p. 96], kiti apsiriboja 1990 m. [9, p. 11].
Ávykiø chronologija leidþia teigti, kad Lietuvos ðiuolaikinës bankininkystës pradþià
tikslinga datuoti 1988 m., nes, pirma, tais metais pradëta rengti nacionalinës bankininkystës atkûrimo koncepcija, kuri pradëta ágyvendinti atkûrus nepriklausomybæ; antra,
ðalyje kûrësi pirmieji komerciniai ir specializuoti bankai, kurie su nedideliais pertvarkymais veikë iki 1990 m. pabaigos; treèia, Lietuvos TSR Aukðèiausioji Taryba, ágyvendindama Lietuvos ekonominio savarankiðkumo koncepcijà, priëmë Lietuvos banko
ástatymà (galiojo iki 1994 m. gruodþio 1 d.), kurio pagrindu Lietuvos Respublikos Aukðèiausioji Taryba (Atkuriamasis Seimas) priëmë Lietuvos banko statutà ir nutarimà dël
jo ágyvendinimo (1990 m. rugsëjo 4 d.).
Kaip minëta, mokslininkø nuomonës dël ðiuolaikinës bankininkystës kûrimosi
pradþios nesutampa, taèiau pateikti argumentai yra pakankamai svarûs, kad bûtø galima
ávardyti tyrinëjamo objekto pradþià  1988 m. Nors, þinoma, ávairiø svarstymø ðiuo
klausimu gali bûti ir ateityje.
Straipsnyje mëginta kuo objektyviau iðnagrinëti ir apraðyti faktus, ávykius ir teiginius,
susijusius su bankø kûrimosi pradþia Lietuvoje, vengiant kraðtutiniø ðio reiðkinio
vertinimø. Paþymëtina, kad kai kurie èia pateikti teiginiai bei samprotavimai, pagrásti
naujais faktais, gali neatitikti oficialios, pripaþintos ir áteisintos ðiuolaikinës bankininkystës
raidos ávykiø vertinimo versijos. Taèiau manome, kad atliktas darbas pagilins mûsø
þinias apie Lietuvos ðiuolaikinës bankininkystës pradþià, o kartu ir leis uþpildyti darbø
apie ðiuolaikinæ bankininkystæ spragà.
1. Ðiuolaikinës bankø sistemos susikûrimo iðtakos (1988 m. geguþë1990 m.
vasaris)
1.1. Tarybinës ekonomikos ir bankø sistemos pokyèiai pertvarkos metais
Devinto deðimtmeèio pabaigoje suintensyvëjo tarybinës planinës ûkio sistemos
irimo procesas. Tai ið esmës lëmë labai neefektyvus materialiniø, finansiniø ir darbo
iðtekliø naudojimas. Tarybinis planinis komandinis ûkis galëjo gyvuoti ir gyvavo tik tol,
kol uþteko pigiø þaliavø iðtekliø [7; 38; 53; 54; 55].
Kaip teigia ir uþsienio ðaliø mokslininkai [1], iðsekus lengvai iðgaunamø gamtos
iðtekliø ðaltiniams ir sumaþëjus jø kainoms pasaulio rinkose, didëjo gyvenimo lygio
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skirtumai tarp planinës ir rinkos ekonomikos ðaliø. Ateityje Tarybø Sàjungos, o kartu ir
Lietuvos laukë neiðvengiama ekonominë krizë.
Prie prasidëjusios tarybinës ekonominës sistemos irimo tam tikra prasme prisidëjo
ir ðalies bankai. Pertvarkos idëjoms ásigalint tarybinëje ekonomikoje, jos sudedamàja
dalimi turëjo tapti finansø ir bankø sistemos reforma, nes tuo laikotarpiu ðalyje susikûrusi,
administraciniais metodais tvarkoma finansø sistema neskatino efektyvaus ûkininkavimo. Paskolos daþniausiai buvo naudojamos susivienijimø, ámoniø ir organizacijø,
kurios nevykdë planiniø uþduoèiø ir dirbo neûkiðkai, nuostoliams atlyginti ir finansinës
veiklos trûkumams paðalinti. Radikalios finansø ir kredito sistemos reformos sëkmæ
turëjo nulemti tai, kaip greitai finansø ir kredito institucijos galëjo atsisakyti ekstensyvaus
ûkininkavimo pakraipos.
Tarybø Sàjungos bankø sistemos pertvarka prasidëjo 1987 m. liepos 17 d. priëmus
TSKP CK ir TSRS MT nutarimà Tobulinti bankø sistemà ðalyje ir stiprinti jø poveiká
ekonomikos efektyvumo didinimui [56]. Ðio nutarimo pagrindu Tarybø Sàjungoje turëjo
bûti sukurta dviejø lygiø bankø sistema, kuri veikë daugelyje pasaulio valstybiø. Pirmas
lygis  centrinis (emisinis) bankas, kurio funkcijas turëjo atlikti TSRS valstybinis
bankas. Antras bankø lygis  5 vadinamieji specializuoti bankai: TSRS agropramoninis,
TSRS pramonës ir statybos, TSRS butø, komunalinio ûkio ir socialinio vystymo, TSRS
darbo santaupø ir gyventojø kreditavimo ir TSRS ekonominiø ryðiø su uþsieniu bankai.
Buvo numatyta likviduoti TSRS statybos ir TSRS uþsienio prekybos bankus, Vyriausiàjà
taupomøjø kasø valdybà.
Oficialiai buvo teigiama, kad ði bankø reforma sudarys sàlygas tarybinei bankininkystei tobulinti, pagerins bankø santykius su vis daugiau savarankiðkumo ágaunanèiomis ámonëmis ir organizacijomis. Buvo taip pat manoma, kad ji sustiprins kredito
mechanizmo poveiká visuomeninës gamybos efektyvumui, leis iðplëtoti bankø teikiamas
paslaugas, pagerins kredito ástaigø darbo stiliø ir metodus.
1988 m. geguþës 26 d. priimtas Tarybø Socialistiniø Respublikø Sàjungos kooperacijos ástatymas [44]. Juo buvo siekiama iðplësti kooperatiná judëjimà, skatinti smulkø
ir vidutiná verslà. Ástatymas tapo objektyvia sàlyga steigti ûkiskaitinius ðakinius, teritorinius kooperatinius bankus. Bankø reformà turëjo spartinti ir 1989 m. kovo 31 d.
TSRS MT priimtas nutarimas Dël TSRS valstybiniø specializuotø bankø pervedimo
dirbti visiðkos ûkiskaitos ir finansavimosi sàlygomis [57]. Nutarime, be kitø klausimø,
buvo numatyta padidinti ûkinës sutarties, kaip pagrindinio dokumento, lemianèio ðaliø
tarpusavio ásipareigojimus ir ekonominæ atsakomybæ, vaidmená. Minëtas normatyvinis
dokumentas turëjo paskatinti sukurti ið esmës naujà tarybiniø bankø veiklos mechanizmà, pritaikant já darbui pertvarkos sàlygomis. Ðio nutarimo didþiausias privalumas
yra tai, kad bankai ágijo savarankiðkø ástaigø statusà, galimybæ dirbti pagal sutartis su
atitinkamomis ámonëmis, organizacijomis, tapo lygiateisiais jø ûkiniais partneriais. Taèiau
tai nebuvo taip paprasta padaryti ðalies komandinëje administracinëje sistemoje.
To laikotarpio Tarybø Sàjungos ekonomikai buvo bûdingas unitarizmas ir komandiniai administraciniai valdymo metodai. Bankininkystë, kaip ir kitos ûkininkavimo sritys,
buvo ðio milþiniðko sektoriaus sudedamoji dalis. Todël pertvarkos laikotarpio Tarybø
Sàjungos bankø organizacinë struktûra ir jø veikla daugeliu atveju neatitiko pasaulinës
praktikos reikalavimø ðioje srityje. Administraciniais metodais pertvarkoma bankø sistema ir toliau liko deformuota, persunkta þinybiniais interesais, nors bûta ir kai kuriø
teigiamø poslinkiø.
1.2. Bankininkystë Lietuvoje pertvarkos metais
Okupuota, vëliau aneksuota ir integruota á Tarybø Sàjungos sudëtá Lietuva negalëjo
vykdyti savarankiðkos finansø, o juo labiau pinigø politikos. Tarybinës Lietuvos bankai
privalëjo vadovautis bendromis visiems Tarybø Sàjungos respublikø, regionø bankams
nustatytomis taisyklëmis. Kredito iðtekliai bankams buvo skirstomi centralizuotai ir
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naudojami tik pagal tikslinæ paskirtá: centralizuotai nustatytiems investiciniams projektams
vykdyti bei trumpalaikiam ámoniø kreditavimui. Iðimtinë pinigø ir kredito politikos teisë
priklausë TSRS valstybiniam bankui. Visi ðalyje veikiantys bankai naudojosi tik Tarybø
Sàjungos pinigais  rubliais, iðskyrus Lietuvos TSR veikiantá TSRS ekonominiø ryðiø
su uþsieniu banko filialà. Jam priklausë monopolinë teisë tvarkyti atsiskaitymus su
uþsienio ðaliø subjektais.
Po 19881989 m. tarybinës bankø sistemos pertvarkos pinigø emisijos ir kredito
iðtekliø paskirstymo respublikiniams filialams funkcijos ir toliau priklausë TSRS valstybiniam ir sàjunginiams specializuotiems bankams. Pavyzdþiui, Lietuvoje veikiantis TSRS
ekonominiø ryðiø su uþsieniu banko filialas operacijø su uþsienio valiutomis praktiðkai
nevykdë, o apsiribojo tik techniniu klientø valiutiniø sàskaitø tvarkymu. Kitø specializuotø
bankø ir Lietuvos respublikinio banko veiklos funkcijos taip pat buvo apribotos. Nepaisant ðiø neigiamø reiðkiniø, pertvarkos laikotarpiu Lietuvos bankininkystëje atsirado
kai kuriø naujø, teigiamø poslinkiø. TSRS valstybinis bankas prarado savo monopolijà,
ámonëms buvo suteikta teisë viename ar kitame banke atidaryti savo sàskaitas. Prasidëjusi bankø tarpusavio konkurencija vertë gerinti klientø aptarnavimà, kreditinius
santykius su ámonëmis ir kità bankø darbà. Ûkiskaita leido normalizuoti bankø darbuotojø darbo uþmokestá, sumaþëjo anksèiau buvusi didþiulë darbuotojø kaita. Kitaip tariant,
prasidëjo pirmieji pinigø rinkos kûrimo þingsniai su visais jos privalumais.
Reorganizavus Tarybø Sàjungos bankø sistemà, 1987 m. spalio mën. Lietuvos
taupomosios kasos tapo TSRS darbo santaupø ir gyventojø kreditavimo banko Lietuvos
respublikiniu banku. Ið TSRS valstybinio bei TSRS pramonës ir statybos bankø Lietuvos
respublikiniø padaliniø naujajam bankui buvo perduotos gyventojø kreditavimo funkcijos.
1988 m. sausio 1 d. TSRS darbo santaupø ir gyventojø kreditavimo banko Lietuvos
respublikiná bankà (valdybos pirmininkas K. Jakutis) sudarë: respublikinis bankas, 51
skyrius, 560 filialø ir 309 agentûros. Banko sistemoje dirbo 2 924 darbuotojai, ið jø 89
ðio banko centriniame aparate. Tuo metu banke buvo 2,5 mln. Lietuvos gyventojø
sàskaitø, sukaupta 646 mln. rubliø indëliø. Nuo 1988 m. bankas pradëjo dirbti ûkiskaitos
sàlygomis, teikti ilgalaikes paskolas gyventojams gyvenamøjø bei sodo namø statybai
ir trumpalaikes  prekëms pirkti [35, p. 55].
Nuo 1988 m. pradþios naujomis sàlygomis pradëjo dirbti TSRS pramonës ir statybos
banko Lietuvos respublikinis bankas (valdybos pirmininkas R. Visokavièius). Jo
vadovybë mëgino taikyti naujas darbo formas (pavyzdþiui, faktoringà ir kt.), uþmezgë
ryðius su uþsienio bankais, atidarydama korespondentines sàskaitas Detroito, Manheimo
ir Kelno bankuose. Nemaþai buvo padaryta ir modernizuojant materialinæ banko bazæ.
1988 m. sausá pradëjo veikti TSRS butø, komunalinio ûkio ir socialinio vystymo Lietuvos
respublikinis bankas (valdybos pirmininkë J. Mikulienë), kuris tuo metu ðalyje turëjo
10 skyriø ir 36 ágaliotiniø punktus. Ðio banko klientai gamino apie 26 procentus visos
ðalies produkcijos, ámonëse dirbo apie 37 procentai visø ðalies darbuotojø, jiems priklausë
apie 49 procentai maþmeninës prekiø apyvartos, apie 50 procentø ðalies kasos apyvartos
[6, p. 2021]. Be to, veikë ir TSRS agropramoninio banko Lietuvos respublikinis
bankas.
Komerciniai bankai Lietuvoje taip pat pradëjo steigtis 1988 m. Ekonomines permainas bankø, kredito ir pinigø sistemoje skatino anksèiau minëtas Kooperacijos ástatymas.
Ðio ástatymo 23 straipsnio 5 punkte buvo raðoma: Kooperatyvø sàjungos (susivienijimai)
turi teisæ steigti ûkiskaitinius ðakinius arba teritorinius kooperatinius bankus [44]. Tai
tapo objektyvia sàlyga steigti komercinius bankus.
1988 m. ákurtas ir vëliau liûdnai pagarsëjæs Lietuvos akcinis inovacinis bankas
(LAIB) [15, p. 28]. Lapkrièio 3 d. ávyko ðio banko steigiamasis susirinkimas, buvo
patvirtinti ástatai ir iðrinkta akcininkø taryba. Pirmais akcininkais ir banko steigëjais
tapo to meto ðalies gamybos susivienijimai (Sigma, TSRS 50-meèio Vilniaus kuro
aparatûros gamykla, Termoizoliacija, Kauno baldai), ámonës, komitetai (Lietuvos
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TSR valstybinis leidyklø, poligrafijos ir knygø prekybos reikalø komitetas), mokslo
institutai (Kauno A. Snieèkaus politechnikos institutas) ir keliolika smulkesniø ámoniø.
Visas akcininkø (ástatinis) kapitalas sudarë 7 mln. rubliø [11, p. 25].
1989 m. LAIB paskolos inovaciniams projektams finansuoti sudarë net 60
procentø. Daugiausia jø buvo skirta naujos kartos televizijos studijos, medicinos
diagnostikos prietaisams, termoizoliacinëms medþiagoms kurti. Pirmoji ir didþiausia
ðio banko sutartis pasiraðyta 1989 m. su Televizijos technikos susivienijimo Banga
mokslinio tyrimo instituto Ðiauliø skyriumi (9,5 mln. rb paskola suteikta 3 metams uþ
5% metø palûkanas). Ðiaulieèiai gautà paskolà planavo panaudoti kurdami ir parduodami naujos kartos studijinës televizijos aparatûrà. Bankas skolino pinigus gavæs patikimas garantijas ið TSRS valstybinio televizijos ir radijo komiteto, svarbiausio bûsimos
aparatûros pirkëjo.
Komerciniø bankø kûrimasis ir veikla Lietuvoje suintensyvëjo priëmus ástatymus
Dël Lietuvos TSR ekonominio savarankiðkumo pagrindø ir Dël Lietuvos TSR,
Latvijos TSR ir Estijos TSR ekonominio savarankiðkumo. 1989 m. rugsëjo 22 d.
svarstant pastarojo ástatymo projektà, Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos sesijoje
TSRS valstybinio banko Respublikinio banko vadovas, deputatas Z. Þilevièius kalbëjo:
Turtingesnës ámonës, kooperatyvai, ûkiai, vietos Tarybos gali steigti savo komercinius,
akcinius arba pajinius bankus. Tokie bankai bûtø pavaldûs tik savo steigëjams ir laisvai
disponuotø savo sukauptais kredito iðtekliais. Be steigëjø pagrindinio kapitalo ir pritrauktø
lëðø, tie bankai galëtø pritraukti gyventojø santaupas, net perkeliant indëlius ið taupomojo
banko [31, p. 76].
Taigi Lietuvos ðiuolaikinës bankø sistemos iðtakos pradëjo formuotis dar pertvarkos metais, Lietuvos valstybës atkûrimo iðvakarëse (iki 1990 m. kovo 11 d.). Be
specializuotø TSRS bankø respublikiniø padaliniø, Lietuvoje jau veikë septyni komerciniai
bankai: Lietuvos akcinis inovacinis bankas, Kauno komercinis pramonës bankas Ûkio
bankas, Panevëþio komercinis bankas Ateitis, Kauno komercinis bankas Ekonomika, Naujosios Vilnios komercinis bankas, Spaudos bankas ir Kooperacijos bankas.
Ðie bankai buvo ásteigti steigëjø pajiniais ánaðais ir áregistruoti TSRS valstybiniame
banke Maskvoje. Po nepriklausomybës atkûrimo ásteigus Lietuvos bankà, visi minëti
komerciniai bankai, iðskyrus Naujosios Vilnios komerciná bankà, pateikë jam perregistruoti savo statutus [12, p. 108].
1.3. Lietuvos ekonominio savarankiðkumo koncepcija
Kaip jau minëta, ágyvendinant pertvarkos idëjas, viena ið svarbiausiø vietø èia
teko ekonomikos pertvarkymams. Vadovaujantis pertvarkos samprata, buvo pradëta
ieðkoti ávairiø bûdø ekonomikos atsilikimui áveikti. Prieita prie iðvados, kad vienintelis
galimas bûdas unitarinëje federacinëje valstybëje  suteikti tarybinëms respublikoms
daugiau ekonominio savarankiðkumo.
1988 m. geguþësbirþelio mën. trijø Baltijos respublikø mokslininkai pradëjo rengti
savo respublikø ekonominio savarankiðkumo modelius. Estijoje to darbo ëmësi Estijos
mokslø akademijos Ekonomikos instituto darbo grupë. Latvijoje buvo paskelbtas konkursas geriausiems pasiûlymams parengti (konkurse dalyvavo keturios specialistø
grupës). Lietuvoje ðá darbà dirbo dvi grupës: Lietuvos valstybinis plano komitetas
sutelkë savo ir ðalies administraciniø þinybø specialistø grupæ; Lietuvos mokslø
akademijos Prezidiumas Ekonomikos institute sudarë Laikinà moksliná kolektyvà
Respublikos ekonominio savarankiðkumo problemoms nagrinëti (vadovas prof.
K. Antanavièius [19, p. 3; 39, p. 557; 43, p. 29].
Rengiant Lietuvos ekonominio savarankiðkumo modelá, bûta ir nesutarimø tarp jo
kûrëjø, taèiau ðie nesutarimai buvo tik dël bûtinø ekonomikos pertvarkymø masto,
tempo, bûdø, nacionaliniø savitumø, bet ne dël ðiø pertvarkymø krypties problemos ir
galutinio tikslo.
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1988 m. rugsëjo mën. Laikinas mokslinis kolektyvas parengë Lietuvos ekonominio
savarankiðkumo koncepcijos metmenis, kurie ir tapo pagrindu sprendþiant Respublikos
ekonominio savarankiðkumo, teisiø ir atsakomybës klausimus. Parengta koncepcija
leido suderinti visø trijø Baltijos respublikø ûkiskaitos principus, kurie apsvarstyti tø
paèiø metø rugsëjo 2123 d. Rygoje vykusiame Estijos, Latvijos, Lietuvos mokslininkø
ir specialistø pasitarime. Ðiø principø ir koncepcijos pagrindu Lietuvos mokslininkai ir
Valstybinio plano komiteto, Finansø ministerijos, kitø þinybø, ámoniø, organizacijø
specialistai parengë Tarybø Sàjungos Ministrø Tarybai pasiûlymø regioninës ûkiskaitos
klausimais projektà, kuris 1988 m. spalio 9 d. paskelbtas svarstyti visuomenei [30,
p. 3739].
Paþymëtina, kad minëto projekto paskelbimas turëjo svarbià reikðmæ prasidëjusiam
tautos Atgimimui: viena vertus, jis pagarsino Lietuvos ekonominio savarankiðkumo
koncepcijà, antra vertus, parodë, kad Lietuva, kaip ir Estija bei Latvija, gerokai toliau
paþengë pertvarkos keliu ir geriau ásivaizdavo praktinius bûdus ekonomikos atsilikimui
áveikti. Tai dar kartà patvirtino, kad lietuviø tauta nenori toliau taikstytis su jai primesta
komandine administracine sistema, negalinèia duoti apèiuopiamø permainø ekonomikoje.
1989 m. geguþës 18 d. Lietuvos TSR Aukðèiausioji Taryba svarstë ástatymo Dël
Lietuvos TSR ekonominio savarankiðkumo pagrindø projektà, parengtà ekonominio
savarankiðkumo koncepcijos pagrindu. Pagrindines ástatymo projekto nuostatas bûtø
galima sujungti á tris svarbiausius klausimus: Respublikos ekonominio savarankiðkumo
samprata, tikslai ir ágyvendinimo principai; nuosavybë ir jos valdymo formos; valstybinis
ekonomikos reguliavimas. Ðiems klausimams spræsti ástatyme buvo skirti 26 straipsniai,
sugrupuoti á tris skyrius. Respublikos ekonominio savarankiðkumo ástatymà Lietuvos
TSR Aukðèiausioji Taryba priëmë absoliuèia balsø dauguma (283) [30, p. 71].
Lietuvos TSR Aukðèiausioji Taryba nustatë, kad minëtà ástatymà tikslinga ágyvendinti etapais, pradedant jau nuo kitø metø pradþios (1990 m. sausio 1 d.), kadangi
ið karto ávykdyti visø ðiame ástatyme numatytø ekonominio savarankiðkumo nuostatø
tuo metu dar nebuvo realiø galimybiø. Tà paèià dienà Aukðèiausioji Taryba priëmë
deklaracijà Apie Lietuvos valstybiná suverenitetà [29, p. 352359].
Taèiau tolesnë ávykiø raida parodë, kad ekonominës reformos tiek konceptualusis,
ástatyminis, tiek ir praktinis sprendimas buvo nepaprastai sudëtingas esamos politinës
santvarkos sàlygomis. Be to, Lietuvoje tuo metu ne tiek daug buvo mokslininkø ekonomistø, galinèiø ne tik rengti reformos koncepcijos ir ástatymø projektus, bet prireikus
patiems juos ir ágyvendinti. Viena vertus, tarybiniais metais absoliuti dauguma Lietuvos
ekonomistø tik teoriðkai buvo susipaþinæ su Vakarø ðalyse ásitvirtinusiu laisvosios rinkos
ekonomikos modeliu, kita vertus, daugelis Vakarø ðaliø rinkos ekonomikà kûrë ðimtmeèiais, o Lietuvoje teko ðá darbà pradëti ið naujo ir ið karto, nes buvæs tarybinis
planinës ekonomikos modelis jau neveikë.
1.4. Savarankiðkos pinigø ir bankø sistemos kûrimo genezë
Ekonominio savarankiðkumo koncepcijos kûrëjai perëjimà nuo planinës prie rinkos
ekonomikos siejo su kitomis fundamentaliomis bûsimos valstybës átvirtinimo programomis. Ið jø bene komplikuoèiausia ir sudëtingiausia programa buvo savarankiðkos
bankø ir pinigø sistemos kûrimas. Bûsima bankø ir pinigø reforma turëjo iðspræsti
ðiuos pagrindinius uþdavinius: atskirti Lietuvos bankus nuo Tarybø Sàjungos bankø
sistemos ir sukurti savarankiðkà dviejø lygiø Lietuvos bankø sistemà su centriniu banku
prieðakyje; garantuoti komerciniø bankø veiklos stabilumà ir patikimumà; ávesti nacionalinius pinigus ir vykdyti nuoseklià, ûkio interesus atitinkanèià pinigø politikà.
Tyrimø metu nustatyta, kad jau 1988 m. vasarà, kai Lietuvoje ëmë vis aktyviau
reikðtis nacionalinio atgimimo idëjos, pirmasis vieðai kelti savarankiðkos pinigø ir bankø
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sistemos kûrimo klausimus pradëjo Vilniaus universiteto Finansø ir kredito katedros
prof. S. Uosis. Kai nemaþa dalis dar tik kalbëjo ir raðë apie galimà ekonominá Lietuvos
savarankiðkumà ir tik Tarybø Sàjungos sudëtyje, jis raðë <...> negali bûti tikro savarankiðkumo be savarankiðkos pinigø sistemos [49]. Tuo metu Vilniaus universitete
susibûrë grupë bendraminèiø (prof. S. Uosis, doc. I. Èepienë, doc. V. Terleckas,
doc. J. Vizbaras, V. Baldiðis), kurie iðanalizavo tarpukario Lietuvos Respublikos bankø,
finansø sistemà, iðnagrinëjo prof. J. Jurguèio darbus ir vadovavosi jo teiginiu, kad
Valstybës ekonominë politika negali skirtis nuo valstybës banko vykdomos politikos,
nes bankas ne tik kontroliuoja, bet ir aktyviai veikia ûkinius procesus. Politikos neatitikimas  valstybës kaip tokios galas [10, p. 429]. Apibendrindami savarankiðkos
pinigø sistemos funkcionavimo nepriklausomoje Lietuvoje patirtá, ðie mokslininkai
19881989 m. aktyviai dalyvavo rengiant savarankiðkos pinigø ir bankø sistemos
sukûrimo, Lietuvos banko atkûrimo koncepcijà.
Nemaþai Lietuvos mokslininkø ir bankø darbuotojø jau tuo metu pasisakë uþ savø
pinigø ávedimà. Èia jie matë vienintelæ iðeitá ginant ðalies gyventojø interesus, pirmiausia
apsirûpinant didesnæ paklausà turinèiomis prekëmis. Taèiau buvo ir nemaþai abejojanèiøjø ðios priemonës tikslingumu, kadangi pinigø reformos metu neiðvengiamai tam
tikra dalis gyventojø patirtø nuostoliø. Be to, kokiomis priemonëmis, kai nëra uþdarø
sienø ir muitiniø, pavyktø iðsaugoti ávestos valiutos stabilumà? Tokiø ir panaðiø klausimø
buvo ir daugiau. Á juos taip pat reikëjo atsakyti.
Todël Lietuvos TSR ekonominio savarankiðkumo pagrindø ástatymo projekto 19 str.
Lietuvos TSR bankø ir pinigø sistema, pateiktame svarstyti Lietuvos TSR Aukðèiausiajai Tarybai, dar nebuvo numatyta sukurti savà pinigø sistemà, o tik nurodyta
galimybë tokià sistemà turëti gerai iðanalizavus visus jos ávedimo tikslingumo aspektus.
Minëtame ástatymo projekte taip pat buvo pabrëþiamas bankø, kuriø veiklà turëjo
kontroliuoti Lietuvos TSR bankø ástatymas, vaidmuo. Bankai turëjo tapti savarankiðkomis komercinëmis ástaigomis, laisvai operuojanèiomis savo kredito iðtekliais. Nors
tuo laikotarpiu Lietuvos specializuoti bankai sukaupdavo kredito iðteklius, taèiau juos
skirstë TSRS valstybinis bankas. Todël, siekiant uþtikrinti veiksmingà finansø ir kredito
sistemos funkcionavimà, buvo tikslinga ið sàjunginës priklausomybës perduoti Lietuvai
visus penkis specializuotus bankus, jø veiklà organizuoti komerciniais pagrindais.
1989 m. geguþës 18 d. svarstant Lietuvos TSR Aukðèiausiojoje Taryboje minëto
ástatymo 19 str., diskusijø metu iðsiskyrë dvi nuomonës. Pirmai nuomonei atstovavo
Tarybø Sàjungos liaudies deputatai prof. K. Antanavièius, akad. A. Buraèas,
prof. K. Prunskienë, antrai  Lietuvos TSR Aukðèiausios Tarybos deputatai Z. Þilevièius ir H. Jackevièius. Prof. K. Antanavièius kalbëjo: Mûsø nuomone, ástatymas ið
esmës priimtinas. Taèiau bûtina atkreipti jûsø dëmesá á 19 straipsná Lietuvos TSR
bankø ir pinigø sistema. Laikinas mokslinis kolektyvas ir vakar buvo susirinkæs,
diskutavo daugiau kaip dvi valandas ir, nuodugniai apsvarstæs áraðà gali bûti ávedama
sava pinigø sistema, vis dëlto mano, kad toks áraðas yra visiðkai nepakankamas.
Mûsø parengtame mokslinio kolektyvo projekte buvo áraðyta, kad Lietuva áveda savà
pinigø sistemà. Mes laikome, kad Respublikos ekonominis savarankiðkumas
neámanomas be savos pinigø sistemos. Jà privalome ávesti. Èia gi iðeina, kad ekonominis
savarankiðkumas gali bûti ir be savos pinigø sistemos [30, p. 5354].
Kadangi pasisakiusiø sesijos metu deputatø nuomonës dël ðio 19 str. teiginio ið
esmës buvo prieðingos, buvo nutarta ið pradþiø dël ðio straipsnio balsuoti atskirai.
Konkreèiai kalbëta dël dviejø ið esmës skirtingø sàvokø  áveda ir gali bûti ávedama.
Prof. K. Antanavièiaus pasiûlytas 19 str. formuluotës variantas nebuvo priimtas: uþ já
balsavo  80, prieð  165, susilaikë 20 deputatø [30, p. 71]. Ðie balsavimo rezultatai
tam tikru mastu parodë ir to meto Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos didelës
dalies deputatø konservatyvumà.
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Ekonominiam Lietuvos savarankiðkumui ágyvendinti reikëjo parengti daugybæ
ástatymø. Tuo tikslu prie Lietuvos TSR Ministrø Tarybos buvo sudarytos darbo grupës
[43, p. 29], viena ið jø  Lietuvos savarankiðkos pinigø ir kredito sistemos sukûrimo
grupë (vad. doc. V. Terleckas). Grupës darbe dalyvavo jau minëti Vilniaus universiteto
dëstytojai ir bankininkai praktikai (B. Povilaitis, R. Norkus, V. Andriuðkevièius,
J. Dusevièius). Ði darbo grupë, toliau plëtodama Lietuvos ekonominio savarankiðkumo
pagrindø ástatymo 19 str. Lietuvos TSR bankø ir pinigø sistema [29, p. 358] teiginius,
1989 m. antrà pusmetá parengë Lietuvos savarankiðkos pinigø ir kredito sistemos
sukûrimo koncepcijà, Lietuvos banko ir komerciniø bankø ástatymø projektus bei kitus
norminius aktus. Atkûrus Lietuvos nepriklausomybæ, ðios grupës nariai tiesiogiai
dalyvavo ágyvendinant ðià koncepcijà.
1989 m. lapkrièio 27 d. Tarybø Sàjungos Aukðèiausioji Taryba priëmë ástatymà
Dël Lietuvos TSR, Latvijos TSR ir Estijos TSR ekonominio savarankiðkumo. Ðio
ástatymo 2 str. buvo teigiama: Iki ásigalios ðis ástatymas, ámonës ir ûkinës organizacijos,
visø TSRS bankø, tarp jø TSRS valstybinio banko, respublikiniai bankai ir kitos ástaigos
neatlygintinai perduodami valdyti respublikø liaudþiai su visomis pagrindinëmis ir
apyvartos lëðomis [4, p. 3]. Taigi, vadovaudamosi ðiuo ástatymu, respublikos galëjo
savarankiðkai vadovauti savo finansø institucijø ir bankø veiklai, apeidamos TSRS
valstybiná bankà. Taèiau praktikoje ðis ástatymas dar neturëjo realaus turinio, nes neleido
Baltijos valstybëms turëti savø pinigø ir nustatyti kainø [17, p. 31].
1.5. Pirmasis Lietuvos banko ástatymas
Nacionalinë pinigø ir bankø sistema  tai kiekvienos valstybës ekonominio
savarankiðkumo pamatas. Ðioje sistemoje ðalies centriniam bankui priklauso lemiamas
vaidmuo.
Devinto deðimtmeèio pabaigoje, intensyviai vykstant pertvarkos procesams,
Lietuvoje susidarë prielaidos sukurti pilnavertá nacionaliná bankà. Ðá uþdaviná ágyvendinti
ið dalies palengvino, kaip jau minëta, 1988 m. Tarybø Sàjungoje ávykdyti bankø sistemos
pertvarkymai. Per Lietuvà ritantis Atgimimo bangai, vis gajesnëms tampant Nepriklausomybës atkûrimo idëjoms, 1989 m. tapo aiðku, kad jau bûtina pertvarkyti veikianèià
ðalyje bankø ir pinigø sistemà.
Skubëti Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos deputatus priimti Lietuvos banko
ástatymà ragino vis agresyvesni Tarybø Sàjungos vyriausybës mëginimai ignoruoti
Baltijos respublikø ekonominio savarankiðkumo ástatymà, kuriame buvo straipsnis,
numatantis visø bankø (iðskyrus TSRS valstybiná bankà) perëjimà á respublikø
pavaldumà. 1989 m. rudená visø Baltijos respublikø atstovø nuomonës iðsiskyrë su
Tarybø Sàjungos vyriausybe tik dël TSRS valstybinio banko ir ið dalies dël TSRS
ekonominiø ryðiø su uþsieniu banko, o metø pabaigoje TSRS vyriausybë pradëjo reikðti
pretenzijas dël Agropramoninio ir Taupomojo bankø priklausomybës. Todël 1990 m.
pradþioje iðkilo bûtinybë kuo skubiau ákurti savarankiðkà institucijà  Lietuvos bankà,
kuri, nebûdama pavaldi TSRS valstybinio banko sistemai, galëtø vadovauti kuriant
Lietuvos bankø sistemà.
Jau minëtame 1989 m. geguþës 18 d. ástatyme Dël Lietuvos TSR ekonominio savarankiðkumo pagrindø buvo áteisintas Respublikos bankø sistemos sukûrimas. 1990 m.
vasario 8 d. Lietuvos TSR Aukðèiausioji Taryba pradëjo svarstyti Lietuvos banko
ástatymo projektà [33, p. 132], kurá rengë geriausi ðalies specialistai  Vilniaus universiteto Finansø ir kredito katedros dëstytojai, bankininkai praktikai. Ástatymo projektas
buvo parengtas vadovaujantis naujais bankininkystës principais ir metodais, atitiko
ðalies ekonominës reformos koncepcijà. Já rengiant buvo iðstudijuota Lietuvos Respublikos tarpukario bankininkystës patirtis, pasinaudota daugelio uþsienio ðaliø analogiðkø
ástatymø projektais: VFR, Anglijos, Ðveicarijos, Austrijos, Kanados nacionalinio banko
ástatymu, Suomijos banko aktu, JAV federalinës rezervø sistemos ástatymu. Taigi,
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kuriant Lietuvos banko ástatymo projektà, buvo paimta, atrinkta ir pritaikyta, atsiþvelgiant
á ðalies ekonominæ ir politinæ situacijà, visa tai, kas taikoma civilizuotø ðaliø, turinèiø
iðvystytà rinkos ekonomikà, bankø sistemose. 1990 m. vasario 13 d. Lietuvos TSR
Aukðèiausiosios Tarybos sesijoje 229 deputatø balsais priimtas Lietuvos banko ástatymas [34, p. 311].
Ástatyme buvo nustatyti Lietuvos banko veiklos nepriklausomoje ðalyje uþdaviniai
ir funkcijos. Lietuvos bankui suteikta iðimtinë teisë leisti pinigus, reguliuoti pinigø ir
kredito apyvartà, organizuoti bankø vidaus ir uþsienio atsiskaitymus, nustatyti Respublikos piniginio vieneto kursà. Ástatyme átvirtinti Lietuvos banko steigimo teisiniai
pagrindai ir iðreikðti Lietuvos nepriklausomybës siekiai.
Priëmus Lietuvos banko ástatymà, Lietuvos TSR Aukðèiausiojoje Taryboje toliau
vyko principinë diskusija dël nutarimo ákurti ðá bankà. Pateiktame Redakcinës komisijos
nutarimo projekte buvo siûloma paraðyti þodá atkurti Lietuvos bankà. Jau priimto
ástatymo preambulëje taip pat buvo teigiama apie Lietuvos banko atkûrimà ir jo teisinius
pagrindus. Tokia formuluotë buvo siûloma siekiant uþtikrinti Lietuvos banko perimamumo teisæ. Kartu, rengëjø nuomone, tokio turinio nuostata galëjo turëti tam tikros
átakos ateityje pretenduojant á Lietuvos banko avuarus, kurie buvo uþblokuoti uþsienio
ðaliø bankuose po 1940 m. ðalies okupacijos ir aneksijos. Tarybø Sàjungos liaudies
deputatas Z. Vaiðvila paprieðtaravo ðiai nuostatai, motyvuodamas tuo, kad, kol nepaskelbta Lietuvos nepriklausomybë, tol netikslinga kalbëti ir apie jos valstybiniø atributø
atkûrimà. Z. Vaiðvilos pasiûlymà palaikë ir Tarybø Sàjungos liaudies deputatë
K. Prunskienë, teigdama, kad sàvoka atkûrimas ne visiðkai atitinka realià tikrovæ.
Atsiþvelgdama á minëtas pastabas, Lietuvos TSR Aukðèiausioji Taryba nutarë
taikyti abiejuose priimamuose dokumentuose (Lietuvos banko ástatyme ir nutarime
Dël Lietuvos banko atkûrimo) vietoj þodþio atkurtas, þodá ásteigtas. Tà paèià
dienà Lietuvos TSR Aukðèiausioji Taryba priëmë nutarimà Dël Lietuvos banko
ásteigimo, kuriame paskelbë, kad nuo 1990 m. kovo 1 d. ásteigiamas Lietuvos bankas
[34, p. 525].
Taigi Lietuvos savarankiðkos pinigø ir bankø sistemos kûrimo darbo grupës parengta
Lietuvos banko atkûrimo koncepcija ágyvendinta dar Lietuvos TSR Aukðèiausiosios
Tarybos paskutinës sesijos metu (1990 m. vasario 13 d.), priëmus Lietuvos banko
ástatymà ir nutarimà Dël Lietuvos banko ásteigimo. Taèiau, kaip ir daugelis kitø
ðaliø, Lietuva nebuvo iðimtis  neatkûrus nacionalinio valstybingumo, tokio banko veikla
nebuvo galima. Todël minëti Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos paskutinëje sesijoje
priimti dokumentai, skirti Lietuvos bankø sistemai sukurti, kol kas daugiau rodë deputatø
ryþtà pakeisti neperspektyvià tarybinæ finansø sistemà. Kartu ðios Aukðèiausiosios
Tarybos deputatai gerai suprato, kad, kol Lietuva kaip valstybë nepaskelbs nepriklausomybës ir nebus tarptautiniu mastu pripaþinta, tol ir Lietuvos banko veikla iðliks
problemiðka.
2. Lietuvos ðiuolaikinës bankø sistemos kûrimas (1990 m. kovas1990 m.
gruodis)
2.1. Lietuvos bankø sistema atkûrus nepriklausomybæ
1990 m. kovo 11 d. atkurta Lietuvos nepriklausomybë. Pirmais mënesiais Lietuva
gyveno sudëtingomis politinëmis sàlygomis. 1990 m. balandþio 16 d. TSRS vyriausybë
paskelbë ekonominæ blokadà Lietuvai, reikalaudama pripaþinti jos ástatymø galiojimà
Lietuvoje ir atsisakyti ankstesniø savo sprendimø. Vyriausybës veikla daugelyje srièiø
buvo suspenduota. Sàjunginio pavaldumo ámones, geleþinkelius, energetikos sistemos
veiklà ir toliau faktiðkai kontroliavo sàjunginës þinybos. Integruotos á Tarybø Sàjungà
ið esmës pasiliko finansø ir bankø sistemos. 1990 m. pabaigoje1991 m. pradþioje

13

14

Pinigø studijos 2002 n 2 Pinigai ir bankininkystë

Lietuvoje padidëjo politinë átampa, kurià iðprovokavo ir ja pasinaudojo vidaus ir iðorës
reakcinës jëgos, atvesdamos ðalá á kruvinus Sausio 13-osios ávykius [14].
Kurtis ir ásitvirtinti nacionalinei bankininkystei naujomis sàlygomis ið pat pradþiø
buvo nelengva. Net ir glaustoje jos kûrimosi bei ásitvirtinimo raidoje (1990 m.) bûtø
galima iðskirti du etapus: pirmas apëmë kovorugsëjo mën. (Lietuvos banko pradinë
veikla); antras  spaliogruodþio mën. (specializuotø bankø nacionalizavimas ir kai
kuriø jø reorganizavimas).
Veikianèios Lietuvos bankø sistemos reorganizavimo pirmuoju aktu tapo Lietuvos
Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 13 d. nutarimas Dël Lietuvos
teritorijoje esanèiø sàjunginio ir sàjunginio-respublikinio pavaldumo ámoniø, ástaigø ir
organizacijø statuso [22, p. 316]. Vykdydama minëtà nutarimà ir siekdama
reorganizuoti tarybinius bankus, tuo metu veikusius Lietuvoje, ðalies Vyriausybë 1990 m.
kovo 16 d. priëmë nutarimà Nr. 73 Dël Lietuvos Respublikos bankø [23, p. 374].
Taèiau minëtas nutarimas leido tik formaliai pakeisti bankø pavadinimus. Praktiðkai
jie ir toliau veikë kaip Tarybø Sàjungos atitinkamø bankø filialai.
Lietuvos Respublikos Aukðèiausioji Taryba 1990 m. kovo 13 d. priëmë nutarimà
paskirti Lietuvos banko valdybos pirmininku B. Povilaitá, 19881990 m. buvusá TSRS
valstybinio banko Lietuvos respublikinio banko valdybos pirmininko pirmàjá pavaduotojà
[20, p. 60]. Centrinio banko vadovo paskyrimas sudarë prielaidas tolesnei ðalies bankø
reformos programai rengti.
Banko veiklos pradþia buvo sunki ir sudëtinga. Dël objektyviø ir subjektyviø aplinkybiø Lietuvos banko vadovybë, negaudama reikiamos paramos ið ðalies Vyriausybës
ir Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos, buvo ignoruojama veikianèiø bankø
vadovø. Neturëdama patalpø (pradëjo veikti tuometinio TSRS valstybinio banko
padalinio Lietuvoje patalpose) ir kapitalo, palikta likimo valiai prasidëjusios ekonominës
blokados sàlygomis, Lietuvos banko vadovybë neástengë rasti galimybiø savo veiklai
átvirtinti ir toliau veikianèioje senoje bankø sistemoje. 1990 m. liepà banke dirbo tik 9
þmonës [16, p. 5]. Todël B. Povilaitis, nematydamas galimybiø ávykdyti bankui keliamø
uþdaviniø tokiomis sàlygomis, 1990 m. liepos 28 d. atsistatydino ið Lietuvos banko
valdybos pirmininko pareigø.
1990 m. liepos 31 d. nauju Lietuvos banko valdybos pirmininku Lietuvos Respublikos Aukðèiausioji Taryba paskyrë deputatà V. Baldiðá [20, p. 319]. Jis savo veikloje
jau rëmësi Vilniaus universiteto Finansø ir kredito katedros dëstytojais, aktyviais nepriklausomo Lietuvos banko kûrimo ir savø pinigø ávedimo ðalininkais, o bûdamas Lietuvos
Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos deputatu, ir to meto Aukðèiausiosios Tarybos
dauguma. 1990 m. rugsëjo 13 d. patvirtinta Lietuvos banko valdyba (valdybos pirmininko pavaduotojas  K. Ratkevièius, nariai  J. Dusevièius, B. Povilaitis, S. Uosis)
[21, p. 50].
2.2. Lietuvos banko statuto priëmimas
Vienas ið svarbiausiø naujos Lietuvos banko vadovybës uþdaviniø buvo parengti
Lietuvos banko statuto projektà. Lietuvos banko statuto projektas (projektà pradëjo
rengti dar ankstesnë banko vadovybë) buvo parengtas vadovaujantis Lietuvos banko
ástatymu. Statuto projekte buvo numatyti tokie pagrindiniai uþdaviniai: parengti ir
ágyvendinti Respublikos ekonominæ strategijà pinigø apyvartos, kredito, atsiskaitymø
ir valiutiniø santykiø srityje, reguliuoti Lietuvos pinigø ir kredito apyvartà, tinkamai
vykdyti pinigø emisijos politikà, reguliuoti Respublikos piniginio vieneto kursà ir kt.
1990 m. rugsëjo 4 d. Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos pirmo ðaukimo antroje sesijoje buvo svarstomas Lietuvos banko statuto ir pagrindinio kapitalo
klausimas. Praneðimà skaitæs Lietuvos banko valdybos pirmininkas deputatas V. Baldiðis teigë, kad, nors <...> Lietuvos bankas popieriuje jau egzistuoja septintà mënesá,
<...> taèiau padaryta nepaprastai maþai [24, p. 15]. Kaip vienà ið pagrindiniø prieþasèiø,
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praneðëjas nurodë sàlygà, kad, kol nepatvirtintas Lietuvos banko statutas ir pagrindinis
kapitalas, ðis bankas negalëjo pradëti realiai veikti. Praneðëjas pabrëþë, kad tiek Lietuvos
banko ástatymas, tiek ir jo Statutas rengtas remiantis tarpukario Lietuvos ir tokios
ðalies, kaip Anglija, turinèios ðimtametes bankininkystës ir rinkos ekonomikos tradicijas,
patirtimi.
Statuto projekte siûlomà Lietuvos banko pagrindiná kapitalà (500 mln. rb) buvo
numatyta sukaupti per 6 metus: pirmiems 2 metams (1990 ir 1991 m.) skirti atitinkamai
40 ir 60 mln. rubliø; o 19921995 m., atliekant reprivatizacijà, sukaupti kità banko
pagrindiná kapitalà. 1990 m. banko pagrindiná kapitalà, atsiþvelgiant á sunkià ðalies
finansinæ ir ekonominæ padëtá, buvo siûloma kaupti ið dviejø ðaltiniø: Lietuvos biudþeto
skiriamø pinigø (1520 mln. rb), o kità dalá  perduodant Lietuvos bankui turtà. 1990 m.
rugsëjo 4 d. Aukðèiausiosios Tarybos posëdyje vienbalsiai (uþ balsavo 95 deputatai,
prieð ir susilaikiusiøjø nebuvo) patvirtintas Lietuvos banko statutas [24, p. 45] ir
nutarimas Dël Lietuvos banko statuto ir pagrindinio kapitalo [8, p. 9].
Pagal patvirtintà Statutà, Lietuvos bankui suteiktos teisës kontroliuoti komerciniø
bankø veiklà, iðduoti leidimus steigti kredito ástaigas (taip pat ir uþsienio ðaliø), nustatyti
bankams privalomus ekonominius normatyvus bei taikyti sankcijas jø nevykdantiems
bankams, teikti ir imti paskolas, nustatyti komerciniø bankø atskaitomybës tvarkà ir
kt. Lietuvos bankas ágijo teisæ vykdyti ir kitas valstybës centrinio banko funkcijas, taip
pat visas bûtinas teises vadovauti tolesnei bankø bei pinigø reformai.
Sustiprinus Lietuvos banko veiklos teisinius pagrindus, paspartëjo ir jo kûrimosi
procesas. Tiesa, dël objektyviø prieþasèiø jis ið pradþiø galëjo atlikti tik vienà centrinio
banko funkcijà  kontroliuoti ir reguliuoti kitus ðalyje veikianèius, pirmiausia specializuotus, bankus, taèiau ir tai daryti buvo nelengva. Taigi pirmas 1990 m. Lietuvos
banko kûrimo etapas ið esmës baigësi. Nuo spalio mën. prasidëjo antras jau realios
banko veiklos etapas.
2.3. 1990 m. spalio 2 d. ástatymas
Gauti tyrimo rezultatai leidþia daryti iðvadà, kad 1990 m. antroje pusëje ðalies
ekonominis ir politinis gyvenimas vertë sparèiau reorganizuoti Lietuvoje veikianèià
bankø sistemà, nes minëtø teisiniø ir organizaciniø priemoniø vis dar nepakako siekiant
sukurti gyvybingà Lietuvos bankà ir iðlaisvinti já ið Tarybø Sàjungos bankø átakos.
1990 m. rugsëjo 18 d. Lietuvos banko vadovybë pateikë Lietuvos Respublikos
Aukðèiausiajai Tarybai svarstyti ir priimti ástatymà Dël Lietuvos Respublikoje veikianèiø TSRS bankø ástaigø nuosavybës ir nutarimà Dël Lietuvos Respublikos ástatymo Dël Lietuvos Respublikoje veikianèiø TSRS bankø ástaigø nuosavybës
ágyvendinimo tvarkos. Juose numatytos konkreèios priemonës, kaip reorganizuoti
ðalyje veikianèius Tarybø Sàjungos bankø filialus ir perimti Lietuvos banko þinion kai
kuriø bankø turtà.
Siûlydamas Lietuvos Respublikos Aukðèiausiajai Tarybai priimti minëtus dokumentus, kuriais remiantis buvo numatoma ne tik perimti, bet ir reorganizuoti veikianèius
bankus, Lietuvos bankas siekë iðspræsti tris klausimus: pirma, sukurti darbuotojams
nors elementarias darbo sàlygas (kadangi iki to laiko Lietuvos bankas neturëjo normaliai
banko veiklai reikalingø patalpø); antra, kuo skubiau sukaupti pagrindiná kapitalà, kuris
formaliai buvo patvirtintas 40 mln. rubliø, taèiau ðis reikalavimas vis dar nebuvo ágyvendintas; treèia, pasitelkti kvalifikuotø specialistø, kuriø ið pradþiø buvo galima pasikviesti
tik ið kitø bankø. Iðsprendus minëtus klausimus, buvo tikimasi atkurti Lietuvos banko,
kaip ðalies centrinio banko, statusà (ne tik deklaruotà Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos teisiniais dokumentais).
Pagal Lietuvos banko parengtà ástatymo projektà, buvo numatyta Lietuvos pramonës ir statybos, Lietuvos socialiná bankus su didesniais skyriais miestuose prijungti
prie Lietuvos banko ir taip iðspræsti patalpø, pagrindinio kapitalo dalinio sukaupimo
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(minëtø bankø pagrindinës priemonës sudarë apie 15 mln. rb) ir specialistø pasitelkimo
klausimus. Lietuvos agropramoninis ir Lietuvos taupomasis bankai, kaip ir anksèiau,
turëjo ir toliau iðlikti valstybiniai bankai, tik jø veiklà turëjo kontroliuoti Lietuvos bankas.
Siûlomi priimti ástatymo ir nutarimo projektai buvo parengti po netrumpø diskusijø,
svarstymø, gerai suprantant ðalyje susiklosèiusià situacijà, atsiþvelgiant á dar esamà
priklausomybæ nuo TSRS valstybinio banko, jo pinigø politikos ir pan. Kadangi Lietuvoje
cirkuliavo rubliai, tai reikëjo numatyti galimybes TSRS valstybinio banko Lietuvos
respublikiniam bankui veikti, rubliø atsargai sukaupti, ðiuos pinigus emituoti ir pan.
Minëtø dokumentø projektai 1990 m. rugsëjo 18 d. pateikti svarstyti Lietuvos
Vyriausybei. Ministrë Pirmininkë K. Prunskienë, ið esmës pritardama ðiems dokumentams ir teigdama, kad jie visiðkai atitinka ðalies ekonominës reformos strategijà ir
prisidës jà ágyvendinant, kartu siûlë ávertinti ir galimus neigiamus bankø pertvarkymo
padarinius bei numatyti priemones, kaip jø apsisaugoti. Atsiþvelgiant á tai, pasiûlyta
<...> siekiant iðvengti galimø pasekmiø, sakykim, piniginës blokados, atsiskaitymo
blokados ir pan. vykti á Maskvà ir ðiais klausimais konsultuotis ar derëtis su TSRS
valstybinio banko vadovybe [25, p. 437].
Tà paèià dienà Lietuvos Respublikos Aukðèiausiojoje Taryboje pirmà kartà svarstyti
ástatymo ir nutarimo projektai, kuriems pritarta. 1990 m. spalio 2 d. vyko antras ðiø
dokumentø svarstymas [25, p. 444; 26, p. 467469]. Ir pirmo, ir antro svarstymo metu
deputatai diskutuodami pasidalijo á dvi grupes  radikalesnæ ir nuosaikesnæ. Nors visi
gerai suprato, kad Lietuvai reikia savarankiðkos bankø sistemos su Lietuvos banku
prieðakyje, kad be jo nebus galima ásivesti savø pinigø, plëtoti ekonominës reformos ir
pan., taèiau matë skirtingus ðiø uþdaviniø ágyvendinimo bûdus. Kartu deputatai nenorëjo,
kad atsinaujintø Tarybø Sàjungos vykdyta blokada.
1990 m. spalio 2 d. Aukðèiausiojoje Taryboje po ilgø diskusijø buvo priimtas
ástatymas Dël Lietuvos Respublikoje veikianèiø TSRS bankø ástaigø nuosavybës:
75 deputatai balsavo uþ, 6 susilaikë, balsø prieð nebuvo [26, p. 483]. Remiantis
priimtu ástatymu, nutarta perimti Lietuvos Respublikos nuosavybën ðiuos buvusius
tarybinius bankus su jiems pavaldþiais bankø skyriais (TSRS pramonës ir statybos
banko Lietuvos respublikiná bankà ir jo skaièiavimo centrà, TSRS agropramoninio banko Lietuvos respublikiná bankà, TSRS butø, komunalinio ûkio ir socialinio vystymo
banko Lietuvos respublikiná bankà, TSRS ekonominiø ryðiø su uþsieniu banko Lietuvos
respublikiná bankà) ir visus jø aktyvus bei pasyvus. Taip pat nutarta Lietuvos
Respublikos nuosavybe paskelbti visà TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikinio
banko, jo Skaièiavimo centro, ûkiskaitinio inkasacijos susivienijimo Lietuvos respublikinës valdybos balansuose esantá turtà, iðskyrus TSRS piniginius þenklus, esanèius
rezerviniuose fonduose [21, p. 114115]. Taigi iki tol praktiðkai ir toliau veikiantys
Lietuvoje Tarybø Sàjungos specializuotø bankø padaliniai buvo nacionalizuoti, o jø
turtas perduotas Lietuvos bankui bei reorganizuojamiems Þemës ûkio ir Taupomajam
bankams.
1990 m. spalio 2 d. Lietuvos Respublikos Aukðèiausioji Taryba apsvarstë ir priëmë
nutarimà Dël Lietuvos Respublikos ástatymo Dël Lietuvos Respublikoje veikianèiø
TSRS bankø ástaigø nuosavybës ágyvendinimo tvarkos [21, p. 115116]. Remiantis
ðiuo nutarimu, ðalies Vyriausybë ir Lietuvos bankas buvo ápareigoti perimti minëtø
Tarybø Sàjungos bankø Lietuvos respublikinius bankus su jiems pavaldþiais padaliniais
pagal 1990 m. spalio 1 d. duomenis ir iki 1990 m. gruodþio 31 d. reorganizuoti du
bankus, priskiriant juos Lietuvos banko pavaldumui. TSRS pramonës ir statybos bei
TSRS butø, komunalinio ûkio ir socialinio vystymo respublikiniø bankø pagrindu
kuriamas Lietuvos bankas ágijo materialinæ techninæ bazæ  patalpas, inventoriø, lëðas,
galimybæ pakviesti á darbà buvusius tø bankø darbuotojus. Ðá klausimà tyrinëjæs
doc. V. Terleckas siûlë ðiuos teisës aktus laikyti etapiniais kuriant savarankiðkà
bankininkystæ Lietuvoje [45, p. 7].
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Taigi Lietuvos banko valdybos pasiûlymas nacionalizuoti tarybiniø bankø Lietuvoje
padalinius ir ðiuo klausimu priimtas ástatymas bei nutarimas turëjo baigti griauti
ekonomiðkai átakingos svetimos valstybës finansø struktûras bei paspartinti tiek
nacionalinio centrinio banko sukûrimà, tiek apskritai bankininkystës reformos raidà
ðalyje.
2.4. Lietuvos bankø sistema 1990 m. pabaigoje
Nepaisant gana sudëtingos ekonominës ir politinës situacijos ðalyje, iki 1990 m.
gruodþio 31 d. Lietuvos bankas sugebëjo perimti TSRS pramonës ir statybos banko
Lietuvos respublikiná bankà, Skaièiavimo centrà, Vilniaus miesto valdybà bei Tarybø,
Spalio, Alytaus, Jonavos, Ignalinos, Kauno, Klaipëdos, Këdainiø, Marijampolës,
Maþeikiø, Panevëþio, Ðiauliø, Akmenës, Ukmergës, Kaiðiadoriø, Telðiø, Naujosios Vilnios, Anykðèiø, Druskininkø, Palangos, Tauragës, Trakø, Utenos, Ðilutës ir Ðvenèionëliø
skyrius. Taip pat Lietuvos banko pavaldumui perëjo TSRS butø, komunalinio ûkio ir
socialinio vystymo banko Lietuvos respublikinis bankas ir visi padaliniai: Operacinë
valdyba, Centrinis skyrius, Þirmûnø, Alytaus, Druskininkø, Marijampolës, Kauno, Klaipëdos, Palangos, Panevëþio, Ðiauliø, Këdainiø, Kretingos, Maþeikiø, Utenos, Anykðèiø,
Rokiðkio, Ðilutës, Ðvenèioniø, Plungës, Vilkaviðkio, Tauragës, Telðiø ir Birðtono skyriai.
Minëtø bankø pagrindu ákurtas Lietuvos bankas ágijo tam tikrà materialinæ techninæ
bazæ ir galimybæ disponuoti nemaþa dalimi iðtekliø, kuriuos galëjo panaudoti savo veiklos
interesams (pradëdamas vykdyti centrinio banko funkcijas, kartu ëmë vykdyti ir komercinio banko funkcijas). Praktiðkai 1990 m. pabaigoje antras Lietuvos banko realaus
kûrimo etapas ið esmës buvo baigtas.
Tyrimø rezultatai rodo, kad, be anksèiau minëtø dviejø nacionalizuojamø bankø,
vadovaujantis 1990 m. spalio 2 d. ástatymu, buvo reorganizuoti ir pradëjo veikti Lietuvos
taupomasis ir Lietuvos þemës ûkio bankai, kurie pagal veiklos pobûdá ir funkcijas taip
pat priklausë valstybei ir buvo ásteigti kaip akcinës bendrovës.
Nors visi ðiuolaikinës bankininkystës kûrimo teoretikai ir praktikai sutiko, kad
komerciniai bankai yra svarbûs laisvosios rinkos dalyviai, taèiau 1990 m. tiek ðalies
Vyriausybë, tiek ir Lietuvos bankas maþai kà ðioje srityje spëjo nuveikti. Tik 1990 m.
rugsëjo 17 d. Lietuvos banko valdyba patvirtino Laikinas komerciniø bankø perregistravimo ir veiklos taisykles, kuriomis vadovaujantis buvo numatyta áregistruoti
tuos veikianèius bankus, kuriø ástatinis kapitalas buvo ne maþesnis kaip 30 mln. rubliø.
Vëliau, atsiþvelgus á laisvosios rinkos propaguotojø kritikà, ði pradinë komercinio banko
akcinio kapitalo kaupimo norma buvo sumaþinta iki 10 mln. rubliø. Trûkstant kvalifikuotø
darbuotojø ir kompetencijos, naujø komerciniø bankø registravimas neretai nepagrástai
buvo vilkinamas, o tai nulemdavo pagrástà bankø steigëjø ir akcininkø nepasitenkinimà.
Ðiam procesui paspartinti 1990 m. gruodþio 19 d. priimtas Lietuvos Respublikos
Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo nutarimas Dël akciniø komerciniø bankø steigimo. Jame numatyta pritarti Lietuvos pramonininkø asociacijos, Vilniaus, Kauno,
Klaipëdos, Ðiauliø ir Panevëþio ámoniø iniciatyvai steigti akcinius komercinius bankus,
kurie registruojami Lietuvos banke [20, p. 621622].
Dël sudëtingos Lietuvos ekonominës situacijos 1990 m. ir iki jos nepriklausomybës
atkûrimo susikûrusiø komerciniø bankø veikla ðalyje buvo gana pasyvi. Nauji bankai
taip pat buvo steigiami lëtai. Komerciniai bankai neástengë pritraukti didesnio kiekio
pilieèiø asmeniniø santaupø. Iki 1990 m. gruodþio 31 d. Lietuvos bankas áregistravo
ðiuos komercinius bankus: Kauno komerciná pramonës bankà Ûkio bankà (ástatinis
kapitalas  14 mln. rb); Lietuvos Respublikos vartotojø kooperacijos bankà (35 mln. rb);
Panevëþio komerciná bankà Ateitis (5,4 mln. rb); Komerciná bankà Vilniaus bankas
(85 mln. rb); Lietuvos akciná inovaciná bankà (15 mln. rb); Kauno komerciná bankà
Ekonomika (6,5 mln. rb). Daugelis ið jø savo veiklà pradëjo dar pertvarkos metais.
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Pirmi komerciniai bankai, turëdami palyginti nedidelá ástatiná kapitalà, tuo metu dar
negalëjo bûti pajëgûs kreditiniø santykiø dalyviai, todël jie daugiausiai teikë trumpalaikes
paskolas.
Padëtá bankininkystëje, ypaè komerciniø bankø veikloje, turëjo ið esmës pagerinti
Komerciniø bankø ástatymo priëmimas. Taèiau dël ávairiø prieþasèiø Lietuvos banko
parengtas ðio ástatymo projektas 1990 m. pabaigoje Lietuvos Respublikos Aukðèiausiojoje Taryboje nebuvo pradëtas svarstyti [39, p. 111].
2.5. Dvi kryptys Lietuvos bankininkystës kûrimo klausimu
Atkûrus Lietuvos politinæ nepriklausomybæ ir siekiant jos ekonominio savarankiðkumo, pradëta rengtis ðalies ûkio reformai, atitinkanèiai rinkos ekonomikos dësnius
ir dësningumus. Kaip sudedamoji ðio proceso dalis, nedelsiant pradëta ágyvendinti
nacionalinës bankininkystës koncepcija: kuriamas Lietuvos bankas, ruoðiamasi esminei
bankø sistemos reformai. Be to, reikëjo spræsti ðalyje veikianèiø bankø priklausomumo
klausimà, nes to neatlikus sunkiai galima buvo ásivaizduoti Lietuvos savarankiðkumà.
Lietuvos bankus reikëjo kuo greièiau atskirti nuo centralizuotø sàjunginiø bankø átakos
ir dël to, kad visus ðalyje sukuriamus kredito iðteklius buvo bûtina iðlaikyti jø visiðkoje
dispozicijoje.
Kaip jau minëta, Lietuvos bankas buvo ásteigtas kaip centrinis valstybinis bankas
dar prieð paskelbiant 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomybës Aktà. Lietuvos
bankas, kaip ir kitø savarankiðkø valstybiø nacionaliniai ar federaliniai bankai, turëjo
tapti Lietuvos valstybës ekonominës politikos reiðkëju. Tuo metu buvo manoma, kad
geriausia Lietuvos bankà sukurti TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikinio banko
vietoje. Taèiau dël grieþtos Tarybø Sàjungos vadovybës pozicijos ðiuo klausimu ir
nepalankiø tarptautiniø politiniø sàlygø iki 1991 m. pabaigos tai ágyvendinti nepavyko.
Po nepriklausomybës atkûrimo pradëjus ágyvendinti nacionalinës bankininkystës
koncepcijà, bankø reformos organizatoriø, vykdytojø, ekonomistø, bankininkø, finansø
ir kredito teoretikø, netgi politikø nuomonës iðsiskyrë ir atsirado dvi kryptys, kadangi
savaip buvo vertinama susiklosèiusi Lietuvoje politinë ir ekonominë situacija ir matomi
nevienodi iðeities ið jos bûdai, taip pat centrinio banko bei bûsimos Lietuvos bankininkystës pradinis modelis [41]. Prieþastis ta, jog atgimimo metais tiek teoretikø, tiek ir
praktikø, kritiðkai vertinusiø tarybinæ bankø sistemà, uþteko, taèiau iðmananèiøjø bankø
veiklà rinkos sàlygomis Lietuvoje trûko. Lietuvos Respublikos Prezidentas A. Brazauskas, pristatydamas naujàjá Lietuvos banko valdybos pirmininkà R. Visokavièiø,
paþymëjo, kad <...> visø mûsø bankininkø nelaimë, kad jie visi dirbo Tarybø Sàjungos
bankininkystës sistemoje ir vienodai jos yra paveikti [28, p. 17].
Vienos krypties atstovams priklausë Vilniaus universiteto Finansø ir kredito
katedros dëstytojai (prof. S. Uosis, doc. V. Terleckas, doc. J. Vizbaras, doc. I. Èepienë,
V. Baldiðis), aktyviai dalyvavæ rengiant Lietuvos pinigø ir kredito sistemos pertvarkymo
projektus bei vadovavæ Lietuvos banko ásteigimui ir átvirtinimui. Iðstudijavæ
nepriklausomos Lietuvos bankø, pinigø ir finansø politikà, jie tarpukario patirtá ið esmës
pritaikë ðiuolaikinëms sàlygoms. Rengdami Lietuvos banko ástatymà ir statutà, jie taip
pat pasinaudojo ávairiø uþsienio ðaliø centriniø bankø veiklos atitinkamais dokumentais.
Po nepriklausomybës atkûrimo jø mintys ir nuostatos buvo átvirtintos to meto Lietuvos
Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos, Prezidiumo teisiniais aktais.
Kitai krypèiai priklausë laisvosios rinkos teoretikai bei propaguotojai (prof. K. Antanavièius, prof. K. Glaveckas, E. Leontjeva, dr. G. Vagnorius, akad. E. Vilkas) ir
bankininkai praktikai (J. Mikulienë, doc. R. Visokavièius ir kt.). Jie vadovavosi ne tik
liberalesniu, bet ir nuosaikesniu poþiûriu Tarybø Sàjungos centriniø institucijø, taip pat
ir TSRS valstybinio banko atþvilgiu. Dalis minëtø teoretikø vëliau ákûrë Lietuvos
laisvosios rinkos institutà.
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Tyrimø analizë leidþia daryti iðvadà, kad abiejø krypèiø atstovai buvo tvirti Lietuvos
valstybës atkûrimo ðalininkai, taèiau poþiûris á pagrindines Lietuvos bankø reformos
problemas, jø sprendimo bûdus buvo nevienodas. Tai lëmë tiek sudëtinga ðalies ekonomikos bûklë, tiek ir nevienodi pertvarkos metais pasiektø rezultatø vertinimai.
Pirmos krypties atstovai teigë, jog po nepriklausomybës atkûrimo ðalyje dar nebuvo
reikiamø sàlygø visapusiðkai ágyvendinti laisvosios rinkos principus, kad tam bûtinas
tam tikras pereinamasis laikotarpis. Tuo tarpu kitos krypties atstovai teigë, jog bûtina
ið karto sudaryti sàlygas ágyvendinti laisvosios rinkos principus.
Pirmà kartà oficialiai nuomonës iðsiskyrë dar Lietuvos TSR Aukðèiausiosios
Tarybos sesijos metu (1990 m. vasario 8 d.), svarstant Lietuvos banko ástatymo projektà,
kai buvo kritikuojamas pateiktas bûsimo centrinio banko modelis. Buvo teigiama, kad
Lietuvos bankas neturëtø steigti savo skyriø ir tiesiogiai dirbti su ámonëmis bei organizacijomis, o paskolas turi teikti tik komerciniai bankai, nes centrinio banko kitokie
veiklos uþdaviniai ir funkcijos [33, p. 137]. Buvo siûloma padaryti atitinkamus Lietuvos
banko ástatymo projekto 16, 19 ir 29 str. pataisymus. Taèiau á ðias pastabas projekto
rengëjai neatsiþvelgë.
Nuomoniø takoskyra dar labiau padidëjo po nepriklausomybës atkûrimo, pradëjus
kurti Lietuvos bankà.
Pirmos krypties atstovai, siekdami pagrásti savo teiginius, vadovavosi visiems gerai
þinoma teze, jog normali rinka  tai kapitalo, prekiø, paslaugø, darbo jëgos mainø sritis,
o mainø dalyviai elgiasi laisva valia ir vadovaudamiesi savo interesais, paklusdami
ekonominiams rinkos dësniams ir valstybës ástatymams. Taèiau, jø nuomone, 1990 m.
ðalies rinka dar neatitiko ðiø reikalavimø [47].
Perëjimas ið planinës ekonomikos á rinkos ekonomikà reiðkë perëjimà ið administracinio centralizmo á ekonominá policentrizmà. To padaryti vienu uþmoju tiesiog buvo
neámanoma. Todël, jø nuomone, ekonominë reforma buvo galima ir turëjo vykti etapais.
Kiekvienam etapui turëjo bûti numatytos suderintos priemonës ávairioms ûkio ir jo
veiklos sritims pertvarkyti. Kitaip sakant, Lietuvos bankø reformos þingsniai pradiniu
pereinamuoju laikotarpiu turëjo bûti suderinti. Ðiam laikotarpiui tinkamiausias buvo
tarpukario Lietuvos banko (kuris vertësi ir komercine veikla) veiklos modelis, kuris ir
tapo 19901992 m. Lietuvos banko veiklos pamatu.
Kitos krypties atstovai, pritardami kuo spartesniam Lietuvos banko ákûrimui, kartu
nepritarë toms nuostatoms, pagal kurias Lietuvos bankas planavo steigti savo filialus
ðalyje ir tiesiogiai aptarnauti klientus, vykdydamas komercinio banko funkcijas.
Pateikdami savo samprotavimus bei pastabas, jie vadovavosi Lietuvos ekonominio
savarankiðkumo koncepcija, kurta ir tobulinta 19881989 m. Jø nuomone, po nepriklausomybës paskelbimo á rinkos ekonomikà reikëjo pereiti ryþtingai ir greitai, todël
ástatymai turëjo bûti priimami þvelgiant á ateitá, o ne tik modeliuojant pereinamàjá laikotarpá. Ir bankø sistemà reikëjo kurti ið karto tokià, kokia veikë rinkos ekonomikos
ðalyse. Ðie ir kiti panaðûs teiginiai bei pastabos buvo iðsakomi rengiant Lietuvos banko
ástatymo ir statuto projektus.
Nors visi Lietuvoje sutarë, kad komerciniø bankø kûrimas yra bûtinas ir neiðvengiamas procesas, taèiau ir ðiuo klausimu ið esmës susiformavo du skirtingi poþiûriai
dël tokiø bankø kûrimo principø, laiko, bûdø ir jø skaièiaus. Kiekvienam poþiûriui
atstovavo anksèiau nurodytas nacionalinës bankininkystës koncepcijos kûrimo kryptis
palaikæ mokslininkai ir praktikai bankininkai.
Pirmo poþiûrio ðalininkai, rengæ ir Lietuvos banko teisinius dokumentus, dar
1991 m. pabaigoje teigë, kad Lietuvoje nëra reikiamø sàlygø komerciniø bankø veiklai.
1991 m. geguþës 27 d. Lietuvos banko valdybos pirmininkas V. Baldiðis, skaitydamas
praneðimà Lietuvos Respublikos Aukðèiausiojoje Taryboje, kalbëjo, kad privaèios
bankininkystës raida priklauso nuo ekonominës reformos ir privatizavimo eigos, o kol
nëra teigiamø rezultatø, komercines funkcijas (kreditavimo ir ûkio aptarnavimo operacijas) gali ir turi vykdyti centrinis bankas [27, p. 107].
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Tuo tarpu antro poþiûrio ðalininkai teigë, kad Lietuvoje ið karto reikëtø kurti dviejø
lygiø bankø sistemà, kurioje veiktø lygiaverèiai partneriai  centrinis ir komerciniai
bankai, kiekvienas atliekantis savo funkcijas. Tai, jø manymu, nereikalinga árodymø
aksioma. Paþymëtina, kad tuo laikotarpiu jau buvo nemaþai privaèiø ámoniø, kurios
vykdë komercinæ veiklà, taèiau pasigesdavo stambesnio komercinio banko, galinèio
teikti ávairias finansines paslaugas. Be to, pirmøjø komerciniø bankø veikla
19881989 m. teikë vilèiø, kad Lietuva turi jëgø ir galimybiø pasiekti aukðtesnæ
bankininkystës raidos pakopà. Ar Lietuva ðioje srityje buvo pajëgi panaudoti turimà
potencialà, priklausë tiek nuo iðorës, tiek ir nuo vidaus veiksniø. Pagrindinis vidaus
veiksnys  Lietuvos banko vykdoma politika komerciniø bankø atþvilgiu.
Kadangi Lietuvos bankas ëmësi vykdyti ir komercinio banko funkcijas, dël to jo
interesai jau ið pradþiø turëjo kirstis su veikianèiø bei naujai besikurianèiø komerciniø
bankø interesais.
Paþymëtina, kad po nepriklausomybës paskelbimo, kuriant ðiuolaikinæ bankø
sistemà Lietuvoje, ðá darbà daugiausia dirbo pirmos krypties atstovai, taèiau jø vykdomas
bankø reorganizavimas ir Lietuvos banko politika nesulaukë dalies to meto Lietuvos
finansininkø, ekonomistø ir pramonininkø pritarimo.
Iðvados
Ðiuolaikinë nacionalinë bankininkystë pradëjo kurtis jau pertvarkos metais
(19881989 m.). Atgimimo laikotarpiu Lietuvos bankø sistemos kûrimo klausimas
tapo sudedamàja ðalies ekonominio savarankiðkumo koncepcijos dalimi. Nacionalinës
bankininkystës koncepcijoje buvo numatyta pertvarkyti tarybinæ monobankinæ sistemà
á tarptautiniu mastu pripaþintà dviejø lygiø bankø sistemà, ákurtam Lietuvos bankui
numatant tradicines centrinio banko funkcijas. Pradiniame bankininkystës reformos
etape iðspræsti ðie svarbiausi uþdaviniai: Lietuvos bankai atskirti nuo Tarybø Sàjungos
bankø sistemos ir nacionalizuoti; ákurtas ir realiai pradëjo veikti Lietuvos bankas; padëti
pamatai valstybiniø ir privaèiø komerciniø bankø veiklai.
Lietuvos bankininkystës raida 19881990 m. ið esmës priklausë ne tik nuo
svarbiausiø tuo metu ðalyje vykusiø ekonominiø pertvarkymø, bet ir nuo tarptautiniø
politiniø ávykiø. Kol Lietuva netapo pripaþinta tarptautinës bendrijos kaip nepriklausoma
valstybë, tol ir Lietuvos bankas negalëjo bûti Vakarø valstybiø centriniø bankø pripaþintas
kaip centrinis valstybës bankas. Uþsienio ðaliø bankams tuo laikotarpiu palaikyti ryðius
su Lietuvos banku buvo gana problemiðka, nes pernelyg neaiðkus buvo jo statusas.
Ðiuolaikinës bankø sistemos kûrimà Lietuvoje atitolino Tarybø Sàjungos ekonominë
blokada (1990 m. balandisbirþelis), Lietuvos valstybës tarptautiniu mastu
nepripaþinimas, kuris baigësi kartu su 1991 m. rugpjûèio puèo Maskvoje þlugimu.
Kaip parodë Vidurio ir Rytø Europos pokomunistiniø ðaliø patirtis, atkuriant savo
ekonominá savarankiðkumà, ypaè svarbus vaidmuo tenka bankams. Sutelkdami ir
perskirstydami didþiules lëðas, vykdydami atsiskaitymus uþ produkcijà bei paslaugas,
kaupdami operatyvià ir gausià informacijà apie kiekvienos ámonës veiklà, komerciniai
bankai turëjo galimybæ ne tik nulemti vienos ar kitos ámonës likimà, bet ir daryti labai
reikðmingà átakà visos tautos ekonomikai. Deja, Lietuvos komerciniai bankai pradiniu
laikotarpiu tokio vaidmens neatliko. Prieþastys buvo dvi:
- pirma, Lietuvos bankai, bûdami vieni ið svarbiausiø ir aktyviausiø ekonomikos
reformos ðalyje dalyviø, kaip ir kiti ûkio subjektai, savo veiklà nuo pat pradþiø privalëjo
grásti teisiniais dokumentais. Taèiau ið pradþiø Lietuvos bankai kûrësi ir plëtojo savo
veiklà sparèiau, negu buvo priimami ástatymai, reglamentuojantys jø prieþiûrà. Ypaè
tai lietë komerciniø bankø veiklà;
- antra, Lietuvos ðiuolaikinës bankininkystës kûrëjø teigimu, tai nulëmë to meto
ekonominës ir politinës realijos: nacionalizavus tarybinius bankus, buvo paveldëtos jø
komercinës funkcijos ir klientai; Lietuvos bankas savo veiklai turëjo sukurti egzistavimo
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bazæ iki lito ávedimo. Taèiau jau tuo metu veikæ komerciniai bankai faktiðkai taip pat
galëjo kaupti Lietuvos bankui kapitalà. 1990 m. pabaigoje vien Lietuvos pramonës ir
statybos bankas turëjo galimybiø perduoti apie 10 mln. rubliø Lietuvos banko atsargai
[52].
Taigi neþinoma, kokia bûtø Lietuvos bankø raida, jeigu pradiniu laikotarpiu bûtø
pasirinktas kitoks ðalies bankininkystës kûrimo modelis (vargu ar dabar ámanoma tiksliai
atkurti tokià retrospektyvià vizijà?).
Kuriant Lietuvos ðiuolaikinæ bankø sistemà, iðsiskyrë skirtingø ekonominiø mokyklø
atstovø  tarpukario Lietuvos bankininkystës ðalininkø ir laisvosios rinkos ðalininkø 
nuomonës. Tai turëjo átakos tiek Lietuvos banko, tiek ir ðalies bankininkystës raidai.
Paþymëtina, kad po Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo ásigalëjæs tarpukario Lietuvos
ávairiapusio gyvenimo, ypaè bankininkystës patirties, perëmimas ið dalies palankiai
veikë pasikartojantá istorijos vyksmà. Taèiau nekritiðkas kai kuriø praeities postulatø
taikymas naujomis sàlygomis taip pat patvirtino, kad kiekvienas istorinis laikotarpis
turi savø sprendimø.
Po nepriklausomybës atkûrimo Lietuvos bankø raidai turëjo átakos politiniø jëgø
pasiskirstymas ir persiskirstymas Lietuvos Respublikos Aukðèiausiojoje Taryboje, atsiradusi prieðprieða tarp Lietuvos banko ir Vyriausybës, atskirø Aukðèiausiosios Tarybos
deputatø grupiø, prasidëjæs bankininkystës problemø politizavimas.
Paþymëtina ir tai, kad, kuriant ðiuolaikinës bankininkystës modelá, nebuvo pasitelkti
á pagalbà ðalies makroekonomikos ir mikroekonomikos mokslininkai teoretikai
(K. Antanavièius, J. Bivainis, A. Buraèas, J. Èièinskas, P. Gylys, V. Gronskas, S. Martiðius, K. Prunskienë, A. V. Rutkauskas, V. Vaðkelaitis, E. Vilkas, P. Zakarevièius ir
kt.), kritiðkai vertinæ tarybinæ planinæ komandinæ ekonomikà ir jau gana gerai susipaþinæ
su rinkos ðaliø ekonomikos laimëjimais. Jø poþiûrio dël Lietuvos ekonominës raidos
jau nevarþë centralizuoto planavimo stereotipai, jie suvokë pereinamojo laikotarpio
reformø bûtinumà ir daugiau ar maþiau savo praktiniame darbe jà rëmë. Deja, Lietuvos
bankininkystës reformatoriai nepakankamai panaudojo minëtø mokslininkø sukauptà
patirtá.
Galima teigti, kad iki ðiol tiek maþai dëmesio Lietuvos ðiuolaikinës bankininkystës
pradiniam laikotarpiui nuðviesti greièiausiai skiriama ne tik todël, kad trûksta ðaltiniø ir
iðsamesniø tyrinëjimø, bet ir todël, kad dar gyvi ir aktyvûs minimø ávykiø dalyviai.
Nors ðis teiginys gali bûti diskutuotinas, vis dëlto galima já laikyti iðeities taðku ateityje
ieðkant atsakymø á kai kuriuos straipsnyje iðkeltus ir nevisiðkai atsakytus klausimus.
Literatûra
1. Banking Reform in Central Europe and the Former Soviet Union. Budapest: Central European
University Press, 1995.
2. Besikeièiantis centriniø bankø vaidmuo Europoje. Tarptautinës konferencijos medþiaga, Vilnius,
1997 m. spalio 3 d. V., 1997.
3. Buraèas A. Lietuvos finansai ir bankininkystë: problemos ir perspektyvos//Lietuvos mokslas, t. 4,
kn. 8 (1996), p. 83101.
4. Dël Lietuvos TSR, Latvijos TSR ir Estijos TSR ekonominio savarankiðkumo//Tiesa, 1989 m. gruodþio
2 d., Nr. 276, p. 3.
5. Drûteikienë G., Marèinskas A. Lietuvos bankø ávaizdis ir jo kûrimas//Pinigø studijos, 2000, Nr. 4,
p. 3847.
6. Finansø ir kredito sistemos pertvarkymas//Tarybø darbas, 1988, Nr. 1, p. 2022.
7. Gorbachev M. Perestroika: New Thinking for Our Country and the World. New York: Harper (Row,
Publishers, 1987.
8. Ástatymai ir norminiai aktai, reglamentuojantys Lietuvos bankø veiklà/Lietuvos bankas, Vilnius,
1993, Nr. 1.
9. Joèienë A. Kapitalo pakankamumo vertinimas bankø veiklos reguliavimo aspektu. Daktaro
disertacijos santrauka. V., 1999.
10. Jurgutis V. Bankai. K.: Ðviesa, 1940.
11. Kalonaitis R. Jûsø idëjos  mûsø pinigai//Mokslas ir technika, 1989, Nr. 4, p. 2527.

21

22

Pinigø studijos 2002 n 2 Pinigai ir bankininkystë

12. Katkus V. Ðiuolaikinës bankininkystës principai/Lietuvos bankininkystës, draudimo ir finansø
institutas. V., 1998.
13. Leontjeva E. Lietuvos pinigø-kredito reformos problemos/Lietuvos informacijos institutas. V., 1991.
14. Lietuva, 1991 01 13: Dokumentai, liudijimai, atgarsiai. V.: Valstybinis leidybos centras, 1991.
15. Lietuvos bankai jûsø paslaugoms: þinynas/par. R. Uþpalienë. V.: Lietuvos informacijos institutas,
1993.
16. Lietuvos bankas. 19901992/sud. R. Kropienë. V.: Þinija, 1993.
17. Lietuvos bankas. 19901995/ats. red. V. Terleckas/Lietuvos bankas. V., 1995.
18. Lietuvos bankininkystës raida. Mokslinës konferencijos medþiaga, Vilnius, 1997 m. lapkrièio 4 d.
V., 1998.
19. Lietuvos ekonominio savarankiðkumo koncepcija: medþiaga lektoriui/par. K. Antanavièius,
G. Vagnorius. V.: Þinija, 1988.
20. Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo dokumentø
rinkinys. V.,1991, t. 1.
21. Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo dokumentø
rinkinys. V., 1991, t. 2.
22. Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios, 1990, Nr. 9235.
23. Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios, 1990, Nr. 10329.
24. Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos 1 ðaukimo 2 sesija, 1 posëdis, 1990 m. rugsëjo 4 d.
V.: Lietuvos Respublikos Seimo leidykla, 1992, Stenogramos, Nr. 15.
25. Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos 1 ðaukimo 2 sesija, 9 posëdis, 1990 m. rugsëjo
18 d. V.: Lietuvos Respublikos Seimo leidykla, 1992, Stenogramos, Nr. 15.
26. Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos 1 ðaukimo 2 sesija, 19 posëdis, 1990 m. spalio 2 d.
V.: Lietuvos Respublikos Seimo leidykla, 1992, Stenogramos, Nr. 16.
27. Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos 1 ðaukimo 3 sesija, 48 posëdis, 1991 m. geguþës
27 d. V.: Lietuvos Respublikos Seimo leidykla, 1994, Stenogramos, Nr. 33.
28. Lietuvos Respublikos Seimo 1 ðaukimo 2 sesija, 3 posëdis, 1993 m. kovo 16 d. V.: Lietuvos
Respublikos Seimo leidykla,1994, Stenogramos, Nr. 35.
29. Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios, 1989 m. geguþës 31 d., Nr. 15168.
30. Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos 11 ðaukimo 11 sesija, 2 posëdis, 1989 m. geguþës 18 d. V.:
Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo leidykla, 1989, Stenogramos.
31. Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos 11 ðaukimo 13 sesija, 2 posëdis, 1989 m. rugsëjo 22 d. V.:
Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo leidykla, 1989, Stenogramos.
32. Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos 11 ðaukimo 16 sesija, 2 posëdis, 1990 m. sausio 15 d. V.:
Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo leidykla, 1990, Stenogramos.
33. Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos 11 ðaukimo 17 sesija, 4 posëdis, 1990 m. vasario 8 d. V.:
Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo leidykla, 1990, Stenogramos.
34. Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos 11 ðaukimo 17 sesija, 9 posëdis, 1990 m. vasario 13 d. V.:
Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo leidykla, 1990, Stenogramos.
35. Lietuvos taupomasis bankas. V.: Vaga, 1999.
36. Martiðius S. Tarpukario Lietuvos ekonominë mintis pinigø teorijos ir politikos klausimais//Pinigø
studijos, 1997, Nr. 2, p. 2842.
37. Mikulienë J. Vargetos psichologija valstybës nesutvirtins//Tiesa, 1990 m. lapkrièio 10 d., Nr. 238
239, p. 2.
38. Partijos ekonominë politika: aktualûs socialiniai-ekonominiai klausimai. V.: Mintis, 1988.
39. Profesorius Kazimieras Antanavièius. Dokumentinë apybraiþa/sud. A. Liekis/Lietuvos mokslas,
26 kn. (2000).
40. Rutkauskas A. V. Finansø rinkos ir institucijos. V.: Technika, 1998.
41. Ðadþius L. Du poþiûriai á Lietuvos bankininkystës kûrimà//Mokslas ir gyvenimas, 1998, Nr. 1112,
p. 3841.
42. Ðadþius L. Lietuvos bankø sistemos sukrëtimo 19941996 m. prieþasèiø tyrimai//Ekonomika,
2001, Nr. 53, p. 126141.
43. Ðimënas A. Ekonomikos reforma Lietuvoje. V.: Pradai, 1996.
44. TSRS Aukðèiausiosios Tarybos þinios, 1988, Nr. 22 (2460).
45. Terleckas V. Lietuvos banko pradþios istorija. V.: Indra, 1992.
46. Terleckas V., Maèiekus V. Kelias nuo Þemës banko iki Lietuvos Þemës ûkio banko. V.: Puntukas,
1999.
47. Uosis S. Bankø reorganizacija ir jos kritikai//Lietuvos aidas, 1990 m. spalio 26 d., Nr. 111, p. 2.
48. Uosis S., Terleckas V., Baldiðis V. Lietuvos pinigø ir kredito sistemos koncepcija. V.: Þinija, 1989.
49. Uosis S. Ar Lietuvai reikëtø savø pinigø?//Vakarinës naujienos, 1988 m. spalio 19 d., Nr. 239,
p. 12.
50. Vasiliauskaitë A. Bankø valdymo problemos besivystanèioje finansø sistemos aplinkoje//Ekonomika.
Gamtosauga. Mokesèiai. Respublikinës teorinës-praktinës konferencijos medþiaga, Kaunas, 1997 m.
lapkrièio 7 d. K., 1997, p. 9599.

L. Ðadþius. Lietuvos ðiuolaikinës bankininkystës raidos pradþia (19881990 m.)

51. Vaðkelaitis V. Komercinë bankininkystë: atsiradimo ir plëtros iðtakos bei prielaidos//Lietuvos ûkis,
2000, Nr. 34, p. 3336.
52. Visokavièius R. Dël bankø reorganizacijos kritikos//Lietuvos aidas, 1990 m. lapkrièio 13 d.,
Nr. 121, p. 2.

Straipsnis gautas 2002 m. vasario mën.
Priimtas spaudai 2002 m. birþelio mën.

Summary
BEGINNING OF DEVELOPMENT OF CONTEMPORARY BANKING IN LITHUANIA
(19881990)
Linas Ðadþius
The article deals with an issue, which has still not been properly investigated in
scientific literature: the sources of a contemporary banking system in Lithuania, its
initial development, and the problems faced by it.
The contemporary national banking system is said to have started forming up in
the years of perestroika (19881989) as a component part of the concept of
Lithuanias economic independence. It aimed at transforming the existing Soviet
one-bank system into an internationally recognised two-tier banking system with the
future Bank of Lithuania undertaking traditional functions of the central bank.
After restoration of independence in Lithuania in 1990, despite the complexity of
the period, the country headed for market economy and restructured its financial
system, a reform of the banking system being a component part of the restructuring.
At the initial stage of the banking reform, the following goals of major importance
were attained: Lithuanian banks were separated from the USSR banking system and
nationalised; the Bank of Lithuania was established and started actually operating;
and the foundation for specialised state-owned and commercial banks was laid.
During the period under discussion, the first legal acts for the regulation of activities
of Lithuanian banks were adopted.
In the course of establishment of a contemporary banking system, two schools
of economic thought (apologists of Lithuanias pre-war banking system and
supporters of the free market) emerged, representatives of which interpreted the
transition period in their own way, having different views on the model for the future
banking in Lithuania.
The development of the Lithuanian banking system is shown as directly related
both to the main years of the perestroika period and the political processes taking
place in the restored state of Lithuania. Politicisation of problems in the banking
system, which started after the restoration of independence, had a negative influence
on the development of banking in Lithuania. An economic blockade on the part of the
USSR (in April  June 1990) and non-recognition of the state of Lithuania on an
international scale (until August 1991) complicated the formation of a contemporary
banking system in Lithuania.
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