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ĮŽANGA

Emisinio Lietuvos banko įsteigimas, lito banknotų išleidimas 
ir nacionalinės pinigų sistemos sukūrimas -  epochinės reikšmės 
įvykis, nes tai padaryta pirmą kartą per visą Lietuvos valstybės 
istoriją. Sutvarkiusi pinigų ūkį Lietuva tapo modernia valstybe. 
Įsteigus emisijos banką ir įvedus savus pinigus, buvo nutraukti 
kraštui nenaudingi pinigiį unijos su Vokietija saitai, sustiprintas 
ekonominis savarankiškumas.

Nepaisant didžiulio Lietuvos banko vaidmens krašto ūkiui ir 
net politikai, gražių darbų, iškilių asmenybių, vadovavusių jam, 
neturime išsamesnės jo istorijos, veiklos studijos. Tarpukariu 
manyta, kad dar per anksti vertinti banko nuveiktus darbus arba 
parašytuose darbuose nagrinėta tik trečiojo dešimtmečio jo  
veikla. 1928 m. išleistoje monografijoje “Lietuvos banko emisijos 
politika Europos monetarinių santykių plėtotės šviesoje”
S. Kuzminskas profesionaliai išnagrinėjo Lietuvos banko pinigų 
politiką 1922-1926 m. K  Sruoga daktaro disertacijoje “Lietuvos 
Respublikos ūkis ir jos notų emisija” (1930 m., vokiečių k.) 
apžvelgė bendriausius pinigiį emisijos iki 1929 m. klausimus. 
Visapusiškiau, tačiau tik pirmuosius Lietuvos banko veiklos 
metus (1922-1924 m.) nagrinėjo A. Moravskis darbe “Lietuvos 
finansai” (II dalis, 1925). 1932 m. Lietuvos banko išleistame 
jubiliejiniame leidinyje “Lietuvos bankas. Pirmasis dešimtmetis. 
1922-1932” (lietuvių ir anglų k.) pateikta ganėtinai plati banko 
panorama. Keista, kad vėliau nustota studijuoti Lietuvos banko 
veiklą, išskyrus straipsnius aktualiais klausimais.

Per visą sovietmetį iš esmės apsiribota enciklopediniais 
straipsneliais. Mes nenagrinėjome savos bankininkystės praeities 
ne vien dėl politinių, ideologinių motyvų, bet ir dėl šios temos 
tyrimų darbo imlumo.
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Svariausias lietuvių emigracijos indėlis į tarpukario Lietuvos 
pinigiį istorijos tyrimą -  J. K. Kario veikalas “Nepriklausomos 
Lietuvos pinigai” (New York, 1953 m.), kuris yra daugiau 
numizmatinės krypties.

Tad Lietuvos banko įkūrimo 75 metų sukaktis -  gera proga ir 
didelis įsipareigojimas prisiminti jo darbus.

Šį darbą grindžiait archyvine medžiaga, Lietuvos statistikos 
metraščių, Lietuvos banko apyskaitų ir biuletenių duomenimis, 
minėtų autorių darbais, tarpukario spaudos publikacijomis.

Siekiau į mokslinę apyvartą įtraukti archyvinę medžiagą, į 
vieną krūvą surinkti kiek įmanoma visą informaciją ir pateikti 
kuo platesnę veiklos panoramą. Manau, kad visapusiškesnį 
sintetiniai apibendrinimai -  tolesnių tyrimų uždavinys, kurį 
galėtų palengvinti šiame darbe sukaupti faktai. Jais remiantis, 
galima platesnių, tolimesnių Lietuvos banko veiklos horizontų 
įžvalga. Čia pateikiama Lietuvos banko fotografija (su baltomis 
dėmėmis) gal pravers kitiems “tapant banko paveikslą”. Darbo 
rašymą sunkino archyvinės, prastai susistemintos medžiagos 
gausa (tūkstančiai bylų) ir skirtinguose šaltiniuose pateiktų 
duomenų nepalyginamumas (ypač iki 1930 m.) Nesu tikras, kad 
pavyko surasti visus svarbiausius Lietuvos banko ir kitus 
dokumentus. Jau vien dėl to tyrimo nelaikau baigtu. Be to, 
priklausomai nuo surinktos informacijos kiekio ne visus 
Lietuvos banko veiklos barus vienodai nuodugniai išdėsčiau. To 
meto cenzūruojama spauda nagrinėjamais klausimais neduoda 
tikro vaizdo. Šiame leidinyje nenagrinėjau ir Lietuvos banko 
pinigų politikos, kadangi ši tema nušviesta mano monografijoje 
“Pinigai Lietuvoje 1915-1944" (Vilnius, 1992 m.). Keldamas 
sau tikslą plačiau panagrinėti banko veiklą, nedaug dėmesio 
skyriau personalijoms ir pateiktų duomenų analizei. Rašydamas 
bandžiau vadovautis V. Jurgučio pastebėjimu: “Mums buvo 
sunku ir tuo, kad mes neturėjome teoriškai pasiruošusių žmonių.



Žmonės neturėjo <...> ir praktinio prityrimo darbe, nes nė 
vienas rusuose neturėjo vadovaujamos vietos”

Dėkoju Lietuvos bankui už darbo išleidimą, recenzentams 
soc. m. dr. G. Nausėdai ir V. Andriuškevičiui už vertingas 
pastabas.

1 Jurgutis V. Pinigai, bankai ir kreditas. 1933/34 m. paskaitų 
stenogramos, 1934,1 d., p. 62.



I dalis
LIETUVOS BANKO ISTORIJA



1. Lietuvos banko įsteigimas

1.1. Įstatymo projektai
Kai kurie dokumentai liudija, jog Lietuvos banko įstatymo 

projektai buvo parengti 1919 m. ir 1920 m.1 1919 m. 
vyriausybė buvo priėmusi sprendimą spausdinti lietuviškus 
pinigus, dėl to buvo sutarta su valstybine Švedijos spaustuve. 
Kadangi pinigams išleisti reikia specialaus emisijos banko, 
galima tikėti, kad tikrai buvo parengtas Lietuvos banko 
įstatymo projektas ar projektai (aptikti jų archyvuose 
nepavyko). Daugiausia dėl sunkios Lietuvos politinės padėties 
tie sumanymai nebuvo įgyvendinti. Akcinio Lietuvos prekybos 
ir pramonės banko vadovai siūlė valdžiai suteikti jam emisijos 
banko teises ir taip išvengti tvirtos valiutos bei brangenybių 
išvežimo iš Lietuvos. Į šį siūlymą vyriausybė nereagavo2.

Savų pinigų ir nacionalinio emisijos banko neturėta iki 
1922 m. pabaigos. Tik 1922 m. pradėta skubinti savų pinigų 
įvedimo ir Lietuvos banko įsteigimo parengiamuosius darbus. 
Skubėti vertė spartėjantis auksino nuvertėjimas, nes tai 
blogino materialinę tarnautojų, darbininkų padėtį ir kėlė jų 
nepasitenkinimą. Taip pat prastėjo miestų aprūpinimas 
maistu, nes kaimiečiai vengė jį parduoti, dėl infliacijos ir lėtos 
pinigų apyvartos patirdami daug nuostolių. Pradėjo krikti 
valdžios aparatas: daugelis tarnautojų darbo metu vykdavo į 
Vokietiją spekuliuoti. Be to, artėjant rinkimams į Seimą, 
valdžia vis labiau buvo kritikuojama, kad delsia įvesti savus 
pinigus. Pagaliau daugeliui išsisklaidė iliuzijos, jog greitai 
sustiprės Vokietijos markė (nuo jos priklausė auksino vertė). 
Pradėta suprasti, kad dėl savų pinigų neturėjimo ir pinigų 
unijos su Vokietija Lietuva priversta netiesiogiai mokėti už ją 
Antantės valstybėms dalį reparacijų. Todėl vyriausybė

1 Steigiamojo seimo darbai, 1922 08 04, 237 posėd., p. 6, 8. 
~ Prūsas A. Gyvenimo keliai. Marijampolė, 1938, p. 218.
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apsisprendė nelaukti užsienio kapitalo atėjimo. Tai sužinome 
iš finansų, prekybos ir pramonės ministro J. Dobkevičiaus 
pasisakymo Steigiamajame seime, 1922 m. rugpjūčio 4 d. 
svarstant interpeliaciją dėl emisijos banko. Tada
J. Dobkevičius pareiškė: “Dabar manoma jau nebelaukt 
svetimšalių, kurių dalyvavimas buvo pripažintas reikalingu”1.

1922 m. kovo 22 d. Ministrų kabinetas priėmė Finansų, 
prekybos ir pramonės ministerijos parengtą Lietuvos banko 
įstatymo projektą su pataisomis2. Šis faktas svarbus ir dėl to, 
kad paneigia tuometinės opozicijos prisiskirtus nuopelnus 
paskubinti Lietuvos banko įsteigimą. Spaudoje neretai jų 
atstovai piršo mintį, kad tik jų Steigiamajam seimui pateiktos 
interpeliacijos dėl savų pinigų ir emisijos banko privertė 
valdžią pereiti nuo kalbų prie darbų. Žinant, jog opozicijos 
interpeliacijos Steigiamajam seimui buvo įteiktos 1922 m. 
birželio ir rugpjūčio mėn., galima teigti, kad jos neturėjo 
įtakos Lietuvos banko įstatymo projektui 1922 m. kovo 22 d. 
aprobuoti.

1922 m. liepos 3-13 d. Ministrų kabinetas vėl svarstė ir 
priiminėjo Lietuvos banko įstatymo projektą3. Sunku 
paaiškinti, kodėl vyriausybė atsisakė savo 1922 m. kovo 22 d. 
priimto Lietuvos banko įstatymo projekto, kodėl buvo 
parengtas naujas variantas ir kokie jų skirtumai. Naująjį 
banko įstatymo projektą kūrė tuometinis Ministras 
Pirmininkas E. Galvanauskas ir Ministrų kabineto reikalų 
vedėjas V. Mašalaitis4. Rašoma, jog vyriausybės vadovas 
atmetė Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos parengtą 
Lietuvos banko įstatymą dėl to, kad jo “sumanymo pagrindai 
jau atgyventi”'-’.

1 Steigiamojo seimo darbai, 1922 08 04, 237 posėd., p. 4.
2 LCVA, f. 923, ap. 1, b. 215,1. 92.
' Ten pat, b. 216,1. 2, 7.
4 Galva G. Ernestas Galvanauskas. Čikaga, 1981, p. 232. 

Ten pat.
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Tarpukariu buvo gana paplitusi prof. V. Jurgučio pareikšta 
nuomonė, kad Lietuvos banko ir piniginio vieneto įstatymai -  
“beveik žodis žodin nukopijuotas Belgijos banko pinigų 
įstatymas”1. Ir pats E. Galvanauskas yra prisipažinęs, jog jis 
daug dėmesio yra kreipęs į Belgijos banko organizavimo 
pradus2. Tačiau nevisiškai galima sutikti, jog Lietuvos banko 
įstatymas nėra originalus. Pirma, tekstui išversti negalėjo 
reikėti dviejų žmonių poros mėnesių darbo vakarais, tegul ir 
vaišinantis slyvine su kava3. Antra, Lietuvos banko įstatymo 
kūrėjai buvo išnagrinėję daugelio valstybių emisijos bankų 
įstatymus. Trečia, svarbiausia, Lietuvos banko projektas 
praktiškai iš esmės buvo pakeistas jį priiminėjant 
Steigiamajame seime. Ketvirta, archyve išlikę keli banko 
įstatymo variantai byloja apie vyriausybės kūrybines paieškas, 
o ne kopijavimą4. Įvairiuose projektuose galima aptikti 
skirtumų tokiais esminiais klausimais kaip Lietuvos banko 
veikimo laikas, kapitalo dydis, užsieniečių dalyvavimas ir 
teisės, banknotų padengimo būdas ir normos. Lietuvos bankui 
suteiktiną išskirtinę emisijos teise buvo siūlyta apriboti 15, 20 
ir 25 metais. Jo akcinio kapitalo suma įvairavo nuo 300 mln. 
auksinų iki 6 mln. litų. Viename Lietuvos banko įstatymo 
projekte užsieniečių teisės pirkti jo akcijas ir dalyvauti 
valdymo organuose nebuvo kaip nors varžomos, o kituose -  
jiems numatyta leisti įsigyti iki vieno trečdalio, dar kituose -  
iki pusės akcijų. Įvairiai buvo siūloma tvarkyti pinigų emisiją ir 
jų padengimą. Juk nuo to būtų priklausiusi Lietuvos pinigų 
ateitis. Pirmajame Lietuvos banko įstatymo projekte siūlyta į 
apyvartą išleidžiamus banknotus padengti lengvai 
realizuojamomis vertybėmis, jų neįvardijant5. To nepadarius,

1 Jurgutis V. Min. veik. p. 72.
2 Galva G. Min. veik. p. 232.
’ Ten pat.
4 LCVA, 1'. 923, ap. 1, b. 222, 223, 248.
5 Ten pat, 1. 191.
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padengimas galėjo būti įvairiai traktuojamas ir nulemti 
infliaciją. Antrajame projekte siūlyta suteikti Lietuvos bankui 
teisę išleisti į apyvartą 3 mlrd. auksinų, nepadengiant jų auksu 
ir užsienio valiuta. Didesnė suma turėjo būti trečdaliu 
padengta minėtomis vertybėmis1. Šis banknotų emisijos 
modelis labai artimas vadinamajai kontinentinei sistemai ir 
nelabai lankstus.

Ministras Pirmininkas 1922 m. liepos 17 d. Lietuvos banko 
įstatymo projektą įteikė Steigiamajam seimui, prašydamas jį 
priimti skubos tvarka2.

1.2. Diskusijos Seime dėl įstatymo
Steigiamasis seimas Lietuvos banko įstatymą pradėjo 

svarstyti praėjus pusei mėnesio po projekto įteikimo, t. y. 
1922 m. rugpjūčio 3 d., viena diena vėliau negu Piniginio 
vieneto įstatymą3. Viena iš šių svarbių įstatymų priėmimo 
uždelsimo priežasčių galėjo būti nuomonių skirtumai valdžios 
viršūnėse. Pagal leidinį apie E. Galvanauską, išeitų, kad jam 
teko daug įtikinėti Steigiamojo seimo daugumos -  krikščionių 
demokratų bloko vadovus nedelsti su savų pinigų įvedimo 
darbais: “Be atvangos spaudžiau <...> nedelsti Lietuvos 
banko įstatymo svarstymo <...> , dar pridėjau ir politinį 
(motyvą -  V.T.)\ Lietuvos gyventojų dauguma yra nusivylusi 
infliacijos siautėjimu. Partijos, besitaikstančios svetimos 
valiutos infliacijai, delsiančios Lietuvos banko svarstymą ir 
savos valiutos įvedimą, yra pasirašiusios tikrą rinkimų 
pralaimėjimo kelią”4. Lūžis įvykęs staiga Juozui Vailokaičiui 
tapus savų pinigų šalininku5. Neginčytina, kad J. Vailokaitis 
yra sakęs, jog dėl oštų bėdos neturėjome. Politiniai

1 1 LCVA, f. 923, ap. 1, b. 222,1. 191.
2 Ten pat, b. 24,1. 417.
■’ Steigiamojo seimo darbai, 1922 08 03, 236 posėd., p. 66-70.
4 Galva G. Min. veik., p. 232.
5 Ten pat.
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priešininkai įtarė J. Vailokaičio egoistinį interesą praturtėti iš 
spekuliacijos valiutomis. Dar kategoriškiau J. Vailokaitis buvo 
kaltinamas sovietmečio literatūroje už savų pinigų nuvėlinimą. 
Į šį reikalą reikėtų pažvelgti kiek kitokiu aspektu. Negalėčiau 
tvirtinti J. Vailokaitį buvus savų pinigų priešininku, nes jis 
niekada netvirtino, jog jų nereikia, o tik kalbėjo apie svetimų 
pinigų apyvartos Lietuvoje, pinigų unijos su Vokietija naudą. 
Iš tiesų vienu požiūriu toks pinigų ūkis buvo naudingas 
Lietuvai, nes už Vokietijoje pasiskolintus (greitai 
nuvertėjančius) pinigus buvo intensyviai perkami įrengimai, 
technika krašto pramonei atkurti ir modernizuoti. Šį momentą 
yra pabrėžę žymūs Lietuvos ekonomistai D. Cesevičius, 
P. Šalčius. Tad ir J. Vailokaitis, kaip praktikas, o ne 
teoretikas, tikriausiai matė tik tai, su kuo jis versle tiesiogiai 
susidūrė, ir negalėjo įvertinti auksinų infliacijos padarinių 
kompleksiškai, makroekonomikos lygiu. Be to, jo pažiūroms 
turėjo įtakos sparti Latvijos ir Lenkijos pirmųjų nacionalinių 
pinigų infliacija, sunki Lietuvos ekonominė padėtis. Iš to meto 
spaudos susidaro įspūdis, jog visuomenėje tvyrojo baimė, 
nežinia, kas bus su mūsų pinigais, kuo juos apdrausime? 
Apskritai Lietuvos banko įsteigimo ir savų pinigų įvedimo 
nuvėlinimas yra personifikuotas. Kartais net susidaro įspūdis, 
kad norima suvesti sąskaitas su savo oponentais pamirštant 
kitas aplinkybes ir priežastis. Kadangi jas esu išdėstęs 
specialioje studijoje1, čia priminsiu tik keletą. Pirma, visose 
valdžios viršūnėse vyravo nuomonė, kad be užsienio paskolų 
nerealu turėti savo emisijos banką ir stiprų pinigą. Todėl 
vyriausybės deleguotas T. Naruševičius aktyviai ieškojo 
paskolų Anglijoje. Nors ir buvo žadėta, paskola negauta. 
Antra, reikėjo civilizuotai, derybomis su Vokietija nutraukti 
1918 m. gruodžio 30 d. 100 mln. markių paskolos sutartį, 
įteisinusią Osto pinigų apyvartą Lietuvoje. Kaip žinoma, šios

1 Terleckas V. Pinigai Lietuvoje 1915-1944. V., 1992, p. 93-96.
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derybos vyko ilgai ir sunkiai. Paleisti Lietuvos iš pinigų unijos 
“glėbio” ypač nenorėjęs Reichsbankas1. Tik įklimpus 
deryboms, Lietuva ryžosi vienpusiškai atsisakyti minėtos 
sutarties. Koks šis klausimas buvo sudėtingas ir kaip rimtai 
ruoštasi deryboms, rodo toks faktas. 1922 m. vasarą Lietuvos 
užsienio reikalų ministro V. Jurgučio iniciatyva buvo tariamasi 
su Latvijos vyriausybe, kaip ši galėtų paremti Lietuvą Tautų 
Sąjungoje, kokios taktikos abi šalys turėtų laikytis derybose su 
Vokietija dėl Osto pinigų likvidavimo ir karo nuostolių 
atlyginimo2. Tad Lietuvos banko ir savų pinigų sistemos 
sukūrimo nuvėlinimo klausimas turėtų būti sprendžiamas 
platesniame kontekste.

Steigiamajame seime, svarstant Lietuvos banko įstatymo 
projektą, vyko gyvos, kartais aštrios diskusijos esminiais 
klausimais, kurie buvo varijuoti vyriausybės.

Bene daugiausia ginčytasi dėl užsieniečių vaidmens 
Lietuvos banke. Pagal projektą, kurį Seime gynė premjeras ir 
finansų, prekybos ir pramonės ministras, užsieniečiams buvo 
leidžiama įsigyti iki 50 procentų Lietuvos banko akcijų ir 
proporcingai turimam kapitalui deleguoti savo atstovus j 
banko tarybą ir valdybą. Tokią poziciją vyriausybė grindė šiais 
argumentais: 1) abejone, ar Lietuvoje atsiras pakankamai 
kapitalo banko akcijoms išpirkti, 2) būtinybe kitų kraštų 
kapitalais atsverti Vokietijos įtaką ir 3) svarbiausia, kad 
užsienio kapitalo dalyvavimas suteiksiąs pasitikėjimo litu 
viduje ir užsienyje3. Įdomu tai, kad Finansų, prekybos ir 
pramonės ministerija jau buvo numačiusi į Lietuvos banko 
direktorius ir valdybos narius kviesti Anglijos iždo vyriausiąjį 
buhalterį4. Be to, buvo deramasi su Anglijos kapitalistu

1 Galva G. Min. veik., p. 232.
2 Butkus Z. Lietuvos ir Latvijos santykiai 1919-1929 metais. V., 1993,

p. 82.
’ Steigiamojo seimo darbai, 1922 08 11, 241 posėd., p. 71-74.
4 Ten pat, p. 70.
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Tildenu Smitu dėl dalyvavimo steigiant Lietuvos banką1. 
Žinoma, karo sugriautam ūkiui reikėjo užsienio kapitalo, bet 
juk negalima buvo leisti jiems įsitvirtinti centrinėje 
ekonomikos institucijoje -  emisijos banke. Tokiai vyriausybės 
pozicijai pasipriešino Steigiamojo seimo dauguma. 
Profesionaliausiai vyriausybės argumentus sukritikavo
J. Vailokaitis. Prieš didelę užsienio kapitalo įtaką pasisakė ir 
socialdemokratų partijos atstovai Steigiamajame seime, tačiau 
gana bendromis frazėmis. Aišku, vertinant grynai politiškai, 
politinių priešininkų nuomonės šiuo klausimu tapatumas 
galėjo atrodyti gana keistokai. Dėl to J. Vailokaičiui įgėlė 
E. Galvanauskas. Gana įtikinama ir šiuolaikiška J. Vailokaičio 
mintis, kad pinigų tvirtumą garantuoja ne užsienio kapitalo 
dalyvavimas emisijos banke, o krašto ekonominė padėtis, 
valstybės biudžeto subalansavimas, mokėjimų balanso būklė2. 
Jis buvo tikras, kad Lietuvos banko kapitalas bus surinktas 
vietoje, jau vien todėl, kad Lietuva turėjo aukso fondą (3 mln. 
rb, gautų iš Sovietų Rusijos). Kaip matysime vėliau, šis 
įžvalgumas pasitvirtino. J. Vailokaitis įspėjo Steigiamąjį seimą, 
jog įsileisti į Lietuvos banką užsieniečiai turės savų interesų. 
Visa tai rodo J. Vailokaičio sugebėjimą mąstyti valstybiškai ir 
pakilti virš partinių dogmatinių interesų. Esu įsitikinęs, kad jo 
argumentuotas pasipriešinimas bus nulėmęs tai, jog 
Steigiamasis seimas leido užsieniečiams įsigyti banko akcijų ne 
daugiau kaip vieną trečdalį. Tam nesipriešino ir 
E. Galvanauskas. Matyt, dauguma Steigiamojo seimo narių 
įsiklausė ir į J. Vailokaičio mintį, kad “kitų valstybių gyvenimo 
praktika rodo, jog valstybės gynė savo emisijos bankus nuo 
svetimšalių įtakos”. Ne tik gynė, bet “kategoriškai įstatymuose 
ir statutuose pasakyta, kad nei valdyboje, nei taryboje, nei 
komitetuose svetimšaliai negali dalyvauti”3. Kaip minėjau,

1 Steigiamojo seimo darbai, 1922 08 11, 241 posėd., p. 70.
2 Ten pat, p. 70, 71, 75, 76.
■' Ten pat, p. 76.
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vyriausybė bei Steigiamojo seimo Ekonomikos ir Bendrosios 
teisės komisijos laikėsi nuomonės, jog užsieniečiams reikia 
suteikti teisę deleguoti savo atstovus į Lietuvos banko tarybą 
ir valdybą, nes antraip jie nebus suinteresuoti investuoti 
kapitalo į banką, kurio veiklai negalės daryti įtakos. Vis dėlto 
Steigiamasis seimas nubalsavo, kad užsieniečiai nebūtų 
įleidžiami į Lietuvos banko valdybą, ir sutiko su jų rinkimu į 
tarybą (iki trečdalio jos narių)1. Nesulaukė pritarimo 
pasiūlymas svetimšaliams Lietuvos banko akcininkams 
neduoti balso teisės, nes tai prieštarauja akcininkų sąvokos 
supratimui. Atėmus balso teisę, akcininkas taptų paprastu 
indėlininku. Tačiau tokių precedentų būta. Pavyzdžiui, 
Čekoslovakijos, Danijos, Olandijos emisijos bankų įstatymai 
užsieniečiams akcininkams balso teisės nesuteikė.

Priklausomai nuo to, ar bus įsileisti privataus kapitalo 
atstovai ir kiek jų bus įsileista, priklausė ir būsima valstybės 
įtaka Lietuvos bankui, jo veikimui. E. Galvanauskas, prof. 
V. Jurgučio nuomone, būdamas liberalizmo, ekonominių 
laisvių šalininkas, siūlė kuo daugiau galių Lietuvos banke 
suteikti privačiam kapitalui ir iniciatyvai bei apriboti valstybės 
įtaką. Jis rašė: “aš nemanau, kad galima būtų duoti valstybei 
kištis į to banko veikimą. Tada vietoj emisijos banko <....> 
nori statyt mašiną pinigams spausdinti, bet ne banknotams”2. 
Kitais žodžiais, premjeras baiminosi, kad nesavarankiškas, 
nuo valstybės priklausomas Lietuvos bankas sunkmečiu gali 
būti panaudotas biudžeto deficitui finansuoti, o tai sukeltų 
infliaciją.

Nepolemizuojant šiuo sudėtingu klausimu, retoriškai norisi 
paklausti, kuri valstybė kritiškais momentais pinigų stabilumo 
labui aukojo valstybingumą? Ir šiuo klausimu pagrindinis 
oponentas vyriausybės pozicijai buvo J. Vailokaitis. Jis pri-

1 Steigiamojo seimo darbai, 1922 08 11, 241 posėd., p. 82.
2 Ten pat, p. 73.
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minė, kad linų prekybos monopolio atidavimas į privačias 
rankas padarė biudžetui didelių nuostolių, ir nusistebėjo, kad 
“mūsų valstybė tiesiog atsižada turėti įtakos į emisijos banką. 
Emisijos bankas pasidaro visai savistovi organizacija, tiesiog 
akcinė bendrovė”1. Šiuo klausimu pasiektas kompromisas: 
“pakinkyt privatinę iniciatyvą, kuri vežtų vežimą, o valstybė 
kontroliuotų”, -  taip vaizdžiai apibendrino E. Galvanauskas2. 
Kompromiso esmė: Lietuvos bankas steigiamas akciniais 
pagrindais su nemaža valdžios įtaka jo valdymui.

Abejonių kėlė (J. Vailokaičiui) ir Lietuvos banko įstatymo 
projekto nuostata, suteikianti bankui 20 metų monopolinę 
teisę emituoti banknotus. Oponentų nuomone, toks terminas 
per ilgas: paaiškėjus trūkumams, nebus galima jų pašalinti3. 
Ministras Pirmininkas nesutiko trumpinti emisijos teisės 
termino argumentuodamas, kad tada nedaug kas investuos 
kapitalą į banką. Vis dėlto ši norma (terminas) įstatyme buvo 
palikta. Tuo laiku terminas esminės reikšmės neturėjo.

Nors vyriausybė reikalavo neleisti bankui kredituoti žemės 
ūkio, Steigiamasis seimas nusprendė priešingai.

Svarstant Lietuvos banko įstatymo projektą, buvo 
patikslintas banko akcinio kapitalo dydis, atsargos kapitalo 
sudarymo tvarka ir kt. Akcinio kapitalo dydį teko tikslinti, nes, 
priimant Piniginio vieneto įstatymą, buvo pakeistas piniginio 
vieneto pavadinimas ir jo aukso turinys. Kaip žinoma, 
Steigiamasis seimas nepritarė vyriausybės siūlymui piniginį 
vienetą vadinti auksinu ir “pakrikštijo” jį litu. Piniginio 
vieneto įstatymo projekte numatytas lito aukso turinys buvo 
sumažintas dvigubai, t. y. nuo 0,300924 iki 0,150462 g gryno 
aukso. Todėl siūloma banko akcinio kapitalo suma buvo 
padidinta nuo 6 mln. Lt iki 12 mln. Lt.

1 Steigiamojo seimo darbai, 1922 08 11, 241 posėd., p. 76.
2 Ten pat, p. 74.
3 Ten pat, p. 75.
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Taigi po trijų svarstymų 1922 m. rugpjūčio 11 d. 
Steigiamasis seimas tik 4 balsų persvara priėmė Lietuvos 
banko įstatymą, atverdamas kelią nacionalinei kredito 
sistemai sukurti ir saviems pinigams įvesti. Matant, kaip 
kūrybiškai buvo svarstomas ir tobulinamas Lietuvos banko 
įstatymo projektas, reikia manyti, kad vienų ar kitų veikėjų 
pretenzijos j Lietuvos banko įstatymo autorystę yra mažai 
pagrįstos. Lietuvos banko įstatymas -  daugelio žmonių proto 
produktas.

1.3. Banko įsteigimas
Vyriausybės nutarimu visi Lietuvos banko steigimo darbai 

buvo pavesti Finansų, prekybos ir pramonės ministerijai. Tam 
joje buvo sudarytas laikinasis Lietuvos banko komitetas. 
Steigimo išlaidoms apmokėti iš biudžeto buvo skirta 
reikalinga pinigų suma (400 mln. auksinų)1. Liko tik išplatinti 
akcijas ir atlikti organizacinius darbus. Tačiau tai buvo 
vėluojama ir greičiausiai dėl to, kad 1922 m. rugpjūčio 19 d. 
pasikeitė finansų, prekybos ir pramonės ministras: buvo 
atleistas J. Dobkevičius ir paskirtas V. Petrulis.

Lietuvos banko steigimo, savų pinigų įvedimo delsimo 
1922 m. kuluarai šiek tiek praverti knygoje apie 
E. Galvanauską. 1922 m. rugpjūčio 19 d. priverstinai 
atsistatydino finansų, prekybos ir pramonės ministras
J. Dobkevičius, spaudai jį padarius pagrindiniu savų pinigų 
priešininku2. E. Galvanauskas J. Dobkevičių laikė ne savų 
pinigų priešininku, o priešininkų (bankininkų, prekybininkų) 
intrigų auka. J. Dobkevičius vykdęs visus vyriausybės 
nutarimus, bet neįstengęs ryžtingai priešintis lito 
priešininkams3. Vertinant J. Dobkevičiaus viešus pasisakymus, 
negalima jo priskirti prie savų pinigų išleidimo entuziastų. Gal

1 LCVA, r. 923, ap. 1, b. 288,1 d., 1. 210.
2 Galva G. Min. veik., p. 234.
’ Ten pat.
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ir jį, kaip ir J. Vailokaitį, baugino savų pinigų ateitis. Antra 
vertus, neginčytina, jog daug suinteresuotų auksinų infliacija 
ir įtakingų savų pinigų priešininkų buvo tarp verslininkų. Tai 
rodo didelė neapykanta V. Petruliui, kuris vėliau paskirtas 
finansų, prekybos ir pramonės ministru, ryžtingai kovojo su 
spekuliantais. Išvykėliai į Palestiną jo pavarde pavadindavo 
savo šunis1.

Minėtoje knygoje pamiršta ar šiaip nutylėta kita
J. Dobkevičiaus atstatydinimo priežastis -  atsakomybė už 
valstybei nenaudingą jos turėtų Lietuvos prekybos ir 
pramonės banko akcijų pardavimą.

Nusiteikimą prieš J. Dobkevičių rodo ir vidaus reikalų 
ministro pranešimas vyriausybei. Spaudai paskelbus
nepagrįstą žinią apie J. Dobkevičiaus paskyrimą Lietuvos 
banko vadovu, visuomenėje kilę neramumų2.

Žinoma, ministro pakeitimas rengiantis įvesti savus pinigus 
buvo rizikingas, bet pasiteisinęs žingsnis. Įgyvendinti Piniginio 
vieneto ir Lietuvos banko įstatymus konservatyvių ir 
atgyvenusių ekonominių pažiūrų, netikinčiam lito ateitimi 
ministrui buvo didesnė rizika negu jo pakeitimas, juolab kad 
daugelis priimtų įstatymų nuostatų prieštaravo jo
nusiteikimui.

Apie Lietuvos banko akcijų pasirašymą spaudoje buvo 
paskelbta 1922 m. rugsėjo 9 d., t. y. praėjus beveik mėnesiui 
nuo įstatymo priėmimo3.

Spaudoje buvo rašoma, kad paraiškas banko akcijoms 
priima tik valstybės iždinės. Tačiau archyviniai dokumentai 
rodo, kad paraiškas priiminėjo ir bankai. Akcijų pasirašymo 
paskutinis terminas buvo 1922 m. rugsėjo 19 d.4 Akcijas 
reikėjo apmokėti JAV doleriais, iš karto pusę sumos. Kitą

1 Galva G. Min. veik., p. 234.
2 LCVA, f. 923, ap. 1, b. 216,1. 71.
3 Lietuva, 1922 09 09.
4 LCVA, f. 923, ap. 1, b. 216,1. 71.
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pusę reikėjo sumokėti ne vėliau kaip per vienerius metus. Be 
to, dar reikėjo sumokėti 2,5 procento dydžio žyminio ženklo 
mokestį. Spaudoje buvo siūlymų banko akcijas leisti pirkti ir 
už carines auksines monetas, kad jos nebūtų išvežamos iš 
Lietuvos1. Ar į tai buvo atsižvelgta, žinių nėra.

Akcijų platinimas nebuvo tinkamai reklamuojamas, be to, 
kaip skundėsi iždinių tarnautojai, nustatytas per trumpas 
platinimo terminas2. Gal todėl, pavyzdžiui, Telšiuose 
nupirktos tik 2 Lietuvos banko akcijos, o Alytuje, Kretingoje 
nenupirkta nė viena akcija3. Iš privačių juridinių asmenų 
akcijas daugiausia pirko komerciniai bankai: Ūkio bankas -  
2500, Tarptautinis bankas -  10 000, Komercijos bankas -  
1500, Prekybos ir pramonės bankas -  2500, Centralinis žydų 
bankas -  500, Kredito bankas -  500, Kooperacijos bankas -  
200, V. Frenkelio bankinis namas -  300, stambus dvarininkas 
Komaras -  50 akcijų4. Žinant, kad buvo išleista 120 000 
Lietuvos banko akcijų (100 litų nominaliosios vertės), 
nepasakysi, jog bankai būtų aktyviai ir daug pirkę. Nedidelį 
bankų suinteresuotumą Lietuvos banko akcijomis tarpukario 
ekonomistai aiškino tuo, kad komerciniai bankai jautė didelį 
pinigų stygių dėl nesaikingų investicijų į nekilnojamąjį turtą. 
Lietuvos banko akcijos negalėjo būti labai patrauklios 
investuotojams, nes įstatymu buvo garantuoti tik 8 procentų 
dydžio dividendai. Infliacijos sąlygomis kitos investicijos ar 
kita veikla duodavo 50-60 procentų pelną. Antra vertus, 
nelabai aišku, kiek Lietuvos banko akcijų buvo pasiūlyta viešai 
parduoti. Mat Ministrų kabinetas 1922 m. rugsėjo 18 d. nutarė 
leisti Finansų, prekybos ir pramonės ministerijai (FPPM) 
pirkti iki 119 200 Lietuvos banko akcijų, už kurias iš karto 
reikėjo sumokėti 2 mln. aukso rublių iš valstybės aukso fondo,

1 Lietuvos žinios, 1922 09 19.
2 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 11,1. 7. 
' Ten pat.
4 Ten pat, 1. 106-110.
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o kitus -  vėliau1. Vadinasi, vyriausybė buvo nusprendusi, 
nelaukdama akcijų viešo pasirašymo rezultatų, didžiąją jų dali 
paimti į savo rankas. Faktiškai FPPM įsigijo 96 971 Lietuvos 
banko akciją, arba 81,3 procento2, t. y. mažiau, negu jai buvo 
leista.

Nors ir buvo minėtų nesklandumų, akcijos buvo išplatintos 
greitai, todėl finansų, prekybos ir pramonės ministras turėjo 
pagrindo, 1922 m. rugsėjo 20 d. Steigiamajam seimui 
svarstant valstybės biudžeto projektą, pasidžiaugti, kad 
“Lietuvos banko akcijų pasirašymas vyksta visu pageidaujamu 
greitumu ir tai parodo, kad manymas, jog bankas negali būti 
įsteigtas be užsienio kapitalo, buvo klaidingas ir rodė 
nemokėjimą įvertinti savo ekonominės padėties’” . Bankas 
galėjo pradėti veiklą turėdamas ne mažiau kaip pusę akcinio 
kapitalo. Daugelyje valstybių emisijos bankų akcijas apmokėti 
dalimis nebuvo leidžiama.

Spaudoje rašyta, kad užsienio kapitalistai domėjosi 
Lietuvos banko akcijomis. Grupė jų per Lietuvos atstovybę 
Berne pateikė FPPM užklausą, kiek galėtų pirkti šių akcijų4. 
Ministrų kabinetas 1922 m. spalio 19 d. nutarė leisti FPPM 
parduoti iš savo dalies 20 000 Lietuvos banko akcijų 
Prancūzijos kapitalistams6. Tačiau kažkodėl šis sandoris 
neįvyko. Oficialiame Lietuvos banko leidinyje buvo 
didžiuojamasi, kad pirmajame “akcininkų sąraše nerandame 
nė vieno svetimšalio”6. Šis teiginys netikslus. Archyve 
išlikusiame akcininkų sąraše nurodyta, kad 100 Lietuvos 
banko akcijų nupirko Belgijos elektros kompanija ir 112 —

1 LCVA, f. 923, ap. 1, b. 216,1. 71.
2 Lietuva, 1925 03 30.
■’ Steigiamojo seimo darbai, 1922 10 06, 256 posėd., p. 94.
4 Lietuvos žinios, 1922 09 27.
5 LCVA, f. 923, ap. 1, b. 216,1. 133.
6 Lietuvos bankas. 1922-1932. K., 1932, p. 18.
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išeivių iš Lietuvos1. Taigi užsieniečiai beveik neinvestavo 
kapitalo į Lietuvos banką. Juos galėjo atgrasyti minėtas jų 
teisių Lietuvos banke suvaržymas, pavojinga Lietuvos 
geopolitinė padėtis. Įtakos galėjo turėti ir prasta banko akcijų 
platinimo reklama.

Be vyriausybės, Lietuvos banko akcijų įsigijo 501 asmuo, iš 
kurių 152 nupirko daugiau kaip po 4 akcijas2. Taigi aiškiai 
dominavo smulkūs akcininkai. Todėl Steigiamojo seimo narių 
baiminimasis dėl užsieniečių įsiviešpatavimo banke buvo be 
pagrindo.

Lietuvos banko akcijomis buvo prekiaujama Kauno biržoje 
iki 1940 m. liepos 14 d., todėl nuolat keitėsi akcininkų sudėtis. 
1925 m. oficiozas skelbė, kad per 2,5 metų vyriausybė pardavė 
beveik tūkstantį Lietuvos banko akcijų3. 1931 m. balandžio 
1 d. valstybės rankose buvo 96 010, o 1938 m. vasario 12 d. -  
96 006 Lietuvos banko akcijos4. Taigi vyriausybė iki 1938 m. 
vasario 12 d. pardavė 965 Lietuvos banko akcijas, todėl 
valstybės dalis Lietuvos banko kapitale sumažėjo iki 80,0 
procento. Nuo banko įkūrimo iki 1938 m. vasario 12 d. 
pasikeitė komercinių bankų pozicijos tarp Lietuvos banko 
akcininkų: Kredito bankas papildomai nupirko 1179,
Kooperacijos bankas -  308, Komercijos bankas -  58, Ūkio 
bankas -  30 Lietuvos banko akcijų, o Centralinis žydų bankas 
pardavė visas (500) jam priklausančias akcijas, Tarptautinis 
bankas -  967 (beveik 1/10 turėtų akcijų)5. Manytina, jog šie 
bankai pardavė Lietuvos banko akcijas dėl patirtų finansinių 
sunkumų. 1938 m. vasario 12 d. tarp banko akcininkų nebuvo 
Prekybos ir pramonės banko bei Frenkelio bankinio namo, nes

1 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 11,1. 106-110.
2 Ten pat, 1. 88-110.
’ Lietuva, 1925 03 30.
4 LCVA, 1. 387, ap. 4, b. 1813,1. 12.
5 Apskaičiuota pagal LCVA, f. 387, ap. 4, b. 1813,1. 12 ir Lietuvos 
bankas. 1922-1932, p. 18.
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jie bankrutavo. Iš kitų didesnių Lietuvos banko akcininkų 
(1935 01 01) galima paminėti akcines bendroves “Metalas” 
(100 akcijų) ir “Lietuva” (200 akcijų). 1938 m. vasario 12 d. 
Lietuvos banko vadovai turėjo tiek akcijų: A. Vosylius -  105, 
V. Statkus -  50, Z. Starkus -  34, J. Paknys -  22, J. Kaupas -  
15, kiti -  po 41. Pirkti Lietuvos banko akcijas vertė įstatymas. 
Jame buvo numatyta, kad akcinės bendrovės atsargos kapitalą 
turi laikyti valstybės ar jos laiduotais vertybiniais popieriais. 
Banko akcijos galėjo būti priimtinesnės dėl garantuoto 
dividendo ir stabilaus kurso.

Ministrų kabinetas 1922 m. rugsėjo 22 d. patvirtino 
Lietuvos banko statutą2. 1922 m. rugpjūčio 29 d. Lietuvos 
banko įstatymas paskelbiamas “Vyriausybės žiniose”. 1922 m. 
rugsėjo 27 d. įvyko steigiamasis akcininkų susirinkimas, 
kuriame dalyvavo tik 202 akcininkai, iš jų 142 turėję po 4 
akcijas. Susirinkimas priėmė sprendimą dėl Lietuvos banko 
įsteigimo ir jo valdybos bei tarybos išrinkimo. Tad nuo šios 
dienos juridiškai įsiteisėjo Lietuvos bankas. Lietuvos bankas 
savo operacijas pradėjo 1922 m. spalio 2 d., turėdamas tik 5 
technikos darbuotojus3. Lietuvos banko įsteigimo ir veiklos 
pradžios datas detalizuoju todėl, kad literatūroje, ypač 
sovietmečio, jos arba apskritai nenurodomos, arba nurodomos 
klaidingai. Literatūroje pasitaiko 1922 m. rugpjūčio 11 d. ir 
1922 m. spalio 1 d. Lietuvos banko įsteigimo datos. Nė viena 
jų netiksli, nes pirmoji data yra Lietuvos banko įstatymo 
priėmimo diena, o antroji buvo sekmadienis, ne darbo diena. 
Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcija Lietuvos 
banką kažkodėl įregistravo tik 1922 m. gruodžio 20 d.4

Veiklos pradžioje Lietuvos bankui labai trūko specialistų ir 
patalpų. Ypač didelė bėda buvo patalpos. Lietuvos bankas

1 LCVA, f. 387, ap. 4, b. 1813,1. 12.
2 Ten pat, f. 923, ap. 1, b. 216,1. 112. 
’ Lietuvos bankas. 1922-1932, p. 18. 
4 LCVA, f. 387, ap. 4, b. 160,1. 344.
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norėjo gauti buvusio Rusijos valstybinio banko Kauno 
skyriaus pastatą (pastatytą 1912 m.). Jame 1919 m. buvo 
įsikūrę Ministrų kabinetas, Valstybės Taryba, FPPM ir Vidaus 
reikalų ministerija, centrinė valstybės iždinė1. Vėlesniais 
metais jame liko Finansų, prekybos ir pramonės ministerija, 
Centrinė valstybės iždinė ir atsikėlė Užsienio reikalų 
ministerija2. Šis pastatas buvo vadinamas Finansų ministerijos 
rūmais, kurie 1919 m. vieninteliai Kaune turėjo kanalizaciją su 
patogumais. Užsieniečiai gamtiniais reikalais buvo vedami į 
juos, juokaujant: eisime “nach Finansministerium”3. Juose 
1922 m. ir prisiglaudė Lietuvos bankas. Kad trūko patalpų 
rodo ir kitas faktas. 1922 m. lapkritį parsivežus Prahoje 
išspausdintus banknotus, nebuvo kur jų sukrauti, teko saugoti 
muitinės sandėliuose. Pasak V. Bičiūno, 1923 m. minėti rūmai 
atiduoti Lietuvos bankui, be kurio juose liko finansų ministro 
kabinetas ir Taupomųjų valstybės kasų valdyba.

Lietuvos banko kūrimosi sunkumus iliustruoja ir Utenos 
skyriaus pavyzdys. Skyriui reikalingos patalpos buvo 
sekvestruotos, o sulūžusias kėdes, stalus teko pasiskolinti iš 
Utenos valsčiaus valdybos. Iki 1923 m. rugsėjo 27 d. Zarasų 
(iki 1929 m. vadinosi Ežerėnais) skyrius glaudėsi Dusetose. 
1922 m. pabaigoje Lietuvos bankas jau turėjo 100 tarnautojų4.

1923 m. bankas pradėjo steigti savo skyrius kituose 
miestuose: 1923 m. vasario 23 d. -  Klaipėdoje, 1923 m. kovo 
28 d. -  Kybartuose1. Įsteigus Klaipėdos skyrių ir įvedus litą 
Klaipėdos krašte, paspartėjo normalių ekonominių santykių 
atkūrimas, jo integracija j Respublikos ūkį ir užsienio 
prekybos bankinis aptarnavimas. Pažymėtina, kad skyriai 
pirmiausia pradėti steigti tuose miestuose, kuriuose vyko

1 Bičiūnas V. Kaunas. K., 1930, p. 230.
2 Karys J. Nepriklausomos Lietuvos pinigai. New York, 1953, p. 139. 
’ Gustainis V. Nuo Griškabūdžio iki Paryžiaus. K., 1991, p. 31.
4 Lietuvos bankas. 1922-1932, p. 18.
1 Ten pat, p. 35.
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intensyviausia prekyba su užsieniu. Plėtoti banko struktūrą 
labai padėjo valstybės iždinių ir taupomųjų kasų operacijų 
perėmimas ir iždinių pavertimas Lietuvos banko skyriais. 
1922 m. gruodžio 20 d. finansų, prekybos ir pramonės 
ministro ir Lietuvos banko valdytojo pasirašyta sutartimi šios 
operacijos turėjo būti perimtos iki 1923 m. birželio 30 d.1 Dėl 
iždinių operacijų perėmimo buvo kilęs konfliktas tarp 
Lietuvos banko ir FPPM. Perimti jas įpareigojo Lietuvos 
banko įstatymas (10§), tačiau banko vadovai nenorėjo jų 
atlikinėti nemokamai, nenorėjo tapti mokesčių surinkinėtoju.

1923 m. iždinės buvo perimtos tokiu nuoseklumu: kovo 
3 d. perimta Kauno, kovo 11 d. -  Šiaulių, kovo 23 d. -  
Kretingos, kovo 29 d. -  Mažeikių, balandžio 15 d. -  
Marijampolės, balandžio 18 d. -  Vilkaviškio, balandžio 21 d. -  
Šakių, balandžio 28 d. -  Raseinių, Rokiškio, balandžio 30 d. -  
Tauragės, gegužės 3 d. -  Kėdainių, gegužės 16 d. -  Alytaus, 
gegužės 18 d. -  Seinų (Lazdijų), gegužės 30 d. -  Telšių, 
birželio 3 d. -  Pasvalio, birželio 14 d. -  Ukmergės, birželio 
16 d. -  Utenos, birželio 19 d. -  Ežerėnų (Zarasų) ir birželio 
27 d. -  Trakų (Kaišiadorių) iždinės2. Taigi, remiantis 
archyviniais duomenimis, Lietuvos bankas perėmė 19 iždinių, 
daugiausia (6) perimta 1923 m. balandžio mėn. Tačiau 
leidinyje “Lietuvos bankas, 1922-1932” rašoma, kad Lietuvos 
bankas perėmė 21 iždinę ir kartu su savarankiškai įkurtais 
Klaipėdos bei Kybartų skyriais 1923 m. pabaigoje turėjo 23 
skyrius, kuriuose dirbo 367 tarnautojai3. Taigi Lietuvos 
bankas, 1923 m. perimdamas iždines ir įkurdamas jų vietoje 
savo skyrius, išplėtė tinklą visame krašte.

1922 m. vykdant pinigų reformą, iždinės atliko (už Lietuvos 
banką, dar neturėjusį pakankamai skyrių ir tarnautojų) visą 
didžiulį auksinų keitimo į litus darbą. FPPM instrukcija

1 Lietuvos bankas. 1922-1932, p. 35.
2 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 31,1. 1-3.
’ Lietuvos bankas. 1922-1932, p. 35.
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(1922 10 01) leido iždinėms kasoje laikyti ne daugiau kaip 100 
tūkst. auksinų. Didesnes pinigų sumas iždinės privalėjo iš 
karto gabenti į Kauną, kad būtų galima operatyviau jas 
parduoti Vokietijoje už tvirtesnes valiutas. Lietuvos bankas 
skundėsi (1922 10 31 rašte) FPPM, jog kai kurios iždinės ilgai 
užlaiko iškeistus auksinus.

Apskritai pažymėtina, kad tuometinės iždinės ne tik 
aptarnavo valstybės biudžetą, pardavinėjo Lietuvos banko 
akcijas, keitė auksinus į litus, bet ir priiminėjo iš gyventojų ir 
įmonių indėlius. Be to, vykdant pinigų reformą, FPPM 
nustatinėjo auksinų keitimo j litus santykį. Tikriausiai dėl 
vykdytų įvairių operacijų Kauno centrinė iždinė vyriausybės 
dokumentuose, spaudoje dažnai buvo vadinama valstybės 
banku.

Lietuvos banko skyriai pagal atlikinėtas operacijas gali būti 
skirstomi į 2 grupes. Didesniųjų miestų Lietuvos banko skyriai 
daugiau atlikdavo kreditavimo, atsiskaitymų operacijų, o 
mažesnių miestų skyriai daugiau tvarkė iždo reikalus, dirbo 
kaip mokesčių surinkimo agentūros ir palyginti mažai 
atlikdavo kreditavimo bei atsiskaitymų operacijų1.

Pažymėtina, kad Lietuva sukūrė nacionalinį emisijos banką 
ir stabilizavo pinigus nesinaudodama nei užsienio paskolomis, 
nei svetimomis konsultacijomis, nors tokius sunkius 
uždavinius sprendė ir pirmą kartą. O tuo tarpu ne viena 
Europos valstybė (Austrija, Bulgarija, Graikija, Jugoslavija, 
Vengrija), ikikariniais metais turėjusios emisijos bankus, 
specialistų, patirtį, neįstengė stabilizuoti savo pinigų be Tautų 
Sąjungos ar kitų šalių bankų didelių paskolų. Be to, jos savo 
pinigus stabilizavo vėliau (1924-1928 m.) negu Lietuva. Ne 
vienos valstybės emisijos bankų įstatymus parengė ir padėjo 
šiuos bankus sukurti užsienio specialistai. Antai Čilės, 
Ekvadoro, Kolumbijos, Peru nacionalinių bankų įstatymus

1 Lietuvių enciklopedija. Boston, 1958, t. 16, p. 100.
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sukurė JAV ekspertai, Austrijos, Graikijos, Vengrijos -  Tautų 
Sąjungos specialistai1.

2. Banko statusas ir organizaciniai pagrindai

Lietuvos banko teisinius veiklos pagrindus ir statusą 
reglamentavo jo įstatymas ir statutas. Lietuvos banko įstatymą 
sudarė 7 dalys ir 62 straipsniai, kuriais buvo sunormintas 
a) banko steigimas ir kapitalai, b) operacijos, c) admi
nistracija, d) visuotinio akcininkų susirinkimo teisės, e) pelno 
paskirstymas, f) banko likvidavimo atvejai ir tvarka ir g) bend
rieji reikalai.

Įstatymų leidėjas, suteikęs Lietuvos bankui 20 metų 
monopolinę teisę leisti banknotus, pavertė jį emisijos banku. 
Suteikimas Lietuvos bankui emisijos banko statuso atitiko 
tuometinę pasaulinę ekonominę mintį ir praktiką. Emisijos 
bankai palaipsniui išaugo į centrinius bankus, turinčius 
daugiau funkcijų, nors lūžis įvyko ketvirtąjį dešimtmetį, kai 
emisijos bankams buvo suteikta ekonomikos reguliavimo su 
pinigų politikos pagalba funkcija.

Manytina, kad Lietuvos bankui duota terminuota 
banknotų emisijos teisė laikantis pasaulinės tradicijos -  
akciniams emisijos bankams duoti riboto laiko (20 m.) teisę 
leisti pinigus. 20 metų terminas tuo metu buvo 
populiariausias. Tik Šveicarijos nacionaliniam bankui pinigų 
emisijos privilegija buvo suteikta 10 metų (trumpiausias 
terminas), o Vokietijoje, Čilėje buvo kitas kraštutinumas -  
ilgiausias šios privilegijos terminas (50 m.)2. Buvo manoma, 
jog trumpalaikė emisijos teisė sukuria netikrumo atmosferą. 
XX a. tai neturėjo ankstesnės reikšmės, greičiau buvo tik

1 Kimi C.. EjibKiui B. Lfempaibiibie 6aiiKn. M., 1933, c. 24, 30, 39.
2 Ten pat, p. 38.
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duoklė atgyvenusiai tradicijai. Seniau valdžia už pratęstą 
emisijos teisę išsiderėdavo iš banko naujų paskolų.

Įstatymo leidėjas, suteikdamas Lietuvos bankui 
monopolinę teisę leisti banknotus, įvedė centralizuotą pinigų 
sistemą, atmetė bet kokį valiutinį separatizmą. Antraip, 
prisijungus Klaipėdos kraštą, galėjo kilti rimtų komplikacijų.

Dėmesio vertas ir kitas dalykas -  kaip prieš 75 metus 
Lietuvos banko įstatymo kūrėjai suprato emisijos banko 
uždavinius, kiek jie susiję su šiandienos praktika ir mokslu. 
Dabar Tarptautinis valiutos fondas ir daugelis ekonomistų 
laikosi požiūrio, kuris yra užfiksuotas daugelio šalių centrinių 
bankų įstatymų, kad tinkamiausias vienas centrinio banko 
uždavinys -  kainų stabilumo užtikrinimas. Kitų šalių įstatymai 
nustato daugiau uždavinių. Lietuvos banko įstatymas 
(1§) nubrėžė tokius jo uždavinius: “reguliuoti pinigų apyvartą 
Lietuvoje, lengvinti pinigų išmokėjimus krašte ir užsienyje, 
įgyvendinti pastovią bei patvarią pinigų sistemą Lietuvos 
Respublikoje ir skatinti žemės ūkio, pramonės ir prekybos 
augimą”1. Taigi uždavinys -  tritikslis, labai aktualus tuomet. 
Žinoma, šiais laikais komercinės operacijos nesuderinamos su 
centrinio banko statusu. Tačiau pažymėtina, kad dar devintąjį 
dešimtmetį daugelio besivystančių šalių centriniai bankai 
atlikinėjo komercines operacijas. Taip buvo siekiama padėti 
sukurti valstybinius ekonomikos sektorius ir sustiprinti 
ekonominį savarankiškumą. Kaip žinoma, šie uždaviniai buvo 
labai aktualūs ir jaunai Lietuvos valstybei. Todėl visiškai 
suprantama ir pateisinama tai, kad Lietuvos bankui, be pinigų 
stiprinimo, buvo pavestas uždavinys -  kreditu skatinti ūkio 
plėtrą.

Lietuvos banko įstatyme nebuvo atskirai suformuluotos jo 
funkcijos, kaip yra šiais laikais. Tačiau pagal įstatymo turinį 
galima jas nustatyti. Lietuvos bankas atliko šias funkcijas:

1 Vyriausybės žinios, 1922 08 29.
28



1) pinigų emisijos, 2) valstybės banko, 3) aukso, valiutos 
atsargų vadybos ir kurso reguliavimo, 4) ūkio kreditavimo, 
arba komercinę, funkcijas. Taigi galima pasigesti “bankų 
banko” ir ekonomikos reguliavimo funkcijų. Tačiau praktiškai 
Lietuvos bankas kreditavo kitus bankus, priiminėjo jų 
indėlius, todėl nors iš dalies atliko ir “bankų banko” funkciją. 
Abejonių kelia, ar Lietuvos bankas aktyviai vykdė ekonomikos 
reguliavimo funkciją. Tai paaiškės išanalizavus Lietuvos 
banko operacijas, jo veiklą. Dabar pasakytina, kad bankas 
ekonomikos reguliavimo funkciją bent iš dalies atliko, ypač 
nuo ketvirtojo dešimtmečio pradžios.

Kaip minėjau, bankas atliko komercinę funkciją, t. y. 
tiesiogiai kreditavo ūkį (pirmenybę teikdamas eksportui), nors 
galėjo pasirinkti kitą būdą -  kredituoti netiesiogiai per 
bankus. Lietuvos bankas pirmenybę teikė pirmam būdui, nes 
jis buvo veiksmingesnis, pigiausiomis paskolomis paremdavo 
tas ūkio šakas, kurių sparčia plėtra buvo suinteresuota 
vyriausybė ir kurios uždirbdavo užsienio valiutos. Be to, 
Lietuvos bankas ūkio kreditavimo per kitus bankus galėjo 
atsisakyti dėl kritikos pirmaisiais veiklos metais tuo pagrindu, 
kad iš to pelnosi komerciniai bankai. Iš tiesų Lietuvos banko 
ir kitų bankų interesai nesutapo. Tokią Lietuvos banko 
politiką (ūkio tiesioginį kreditavimą) vertinu kaip vienintelę 
tikslingą. Noriu pabrėžti, kad tai, jog Lietuvos bankas atliko 
komercinę funkciją, nebuvo jokia anomalija pasauliniame 
kontekste. Centriniai bankai pradėjo atsisakyti komercijos 
funkcijų tik po Antrojo pasaulinio karo.

Banko steigėjas buvo vyriausybė. Jo akcinis kapitalas 
(įstatyme vadinamas pagrindiniu) buvo 12 mln. Lt. Pagal 
akcinio kapitalo dydį Lietuvos bankas užėmė 3 vietą po 
Žemės ir Ūkio bankų. Lietuvos banko akcinio kapitalo suma 
nesikeitė per visą jo egzistavimo laiką.

Lietuvos bankas taip pat iš pelno sudarinėjo atsargos 
kapitalą, kurio paskirtis pagal įstatymą buvo dvejopa -
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nuostolių padengimas ir dividendų iki 12 procentų 
papildymas. Tačiau banko įstatymo pakeitimu (1933 12 30) 
atsargos kapitalo panaudojimas dividendams papildyti 
uždraustas. Atsargos kapitalui kasmet turėjo būti skiriama 10 
procentų banko pelno (prieš sumokant dividendus, tantjemas 
ir mokesčius). Šis kapitalas turėjo būti kaupiamas tol, kol jo 
suma pasieks pusę akcinio kapitalo (6 mln. Lt). Tokia atsargos 
kapitalo sudarymo tvarka, jo maksimali riba ir paskirtis buvo 
būdinga daugeliui emisijos bankų. Tačiau kai kuriose 
valstybėse (Austrijoje, Olandijoje) atsargos kapitalo paskirtis 
buvo siauresnė negu Lietuvoje -  nuostolių padengimas. 
Lenkijos bankas iš atsargos kapitalo galėjo padengti ne tik 
nuostolius, bet ir amortizacinius atskaitymus, kai 
nepakakdavo pelno. Pažymėtina, kad po Pirmojo pasaulinio 
karo įkurtų emisijos bankų ir kai kurių kitų šalių įstatymai 
numatė didesnes atsargos kapitalo normas, t. y. 50-100 
procentų akcinio (įstatinio) kapitalo. Čilėje, Pietų Afrikoje, 
Rumunijoje atsargos kapitalas turėjo būti kaupiamas tol, kol 
susilygins su akciniu kapitalu, Čekoslovakijoje, Lenkijoje -  kol 
pasieks pusę pastarojo, o Olandijoje -  iki 25 procentų1. 
Didesnio atsargos kapitalo reikia tiems bankams, kurie 
numato spartų operacijų plėtimą. Tokiems priklausė Lietuvos 
bankas.

Pirmą kartą atsargos kapitalas (100 tūkst. Lt dydžio) 
sudarytas 1924 m.2 1939 m. pabaigoje atsargos kapitalas buvo 
2,7 mln. Lt ir sudarė beveik 23 procentus jo akcinio kapitalo3. 
Kasmet vidutiniškai į atsargos kapitalą buvo atskaitoma po 
179 tūkst. Lt. Didžiausios pelno sumos į atsargos kapitalą 
buvo įskaitytos 1925 m. (525 tūkst. Lt) ir 1930 m. (347 tūkst. 
Lt)4. Atsargos kapitalo kaupimas leido padidinti banko

1 Kum C., E/ibKHiiB. Lleirrparibiibie baiiKii, c. 50, 171.
2 Lietuvos bankas. 1922-1932, p. 72.
’ Lietuvos bankas, 1939 m. apyskaita, p. 16.
4 Ten pat.
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nuosavą kapitalą iki 14,7 mln. Lt (1939 m. pabaigoje). Tačiau 
šis kapitalas sudarė palyginti nedidelę banko pasyvų dalį: 
1923 m. gruodžio 31 d. -  13 procentų, o 1939 m. -  tik 4,5 
procento.

Apskritai emisijos (centrinių) bankų nuosavas kapitalas, 
palyginti su išleistais pinigais, nedidelis. V. Jurgutis teisingai 
rašė, kad nedidelis kapitalas palengvina tokiems bankams 
vykdyti visuomeninius uždavinius, nes nėra reikalo vaikytis 
didelio pelno, kad galima būtų akcininkams mokėti daug 
dividendų1. Tačiau, steigiant banką, nuosavas kapitalas buvo 
labai svarbus, nes leido sukaupti pradinį aukso ir užsienio 
valiutų fondą, būtiną banknotams padengti ir nacionalinės 
valiutos kursui palaikyti. Kaip matėme, didėjant banknotų 
apyvartai, nuosavo kapitalo dalis Lietuvos banko pasyve 
mažėjo. Paprastai emisijos bankai nuosavą kapitalą naudoja 
nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui savo reikmėms pirkti. 
1923 m. gruodžio 31 d. Lietuvos bankas turėjo šiek tiek 
mažiau kaip 1 mln. Lt vertės tokio turto2. Kitą nuosavo 
kapitalo dalį laikė bankuose korespondentuose. Stiprinant 
banko materialinę bazę, vis daugiau akcinio kapitalo buvo 
panaudojama turtui įsigyti. 1938 m. gruodžio 31 d. bankas jo 
turėjo 8,6 mln. Lt vertės, t. y. jam buvo panaudojęs 72 
procentus akcinio kapitalo1.

Be to, kad nuosavas kapitalas buvo šaltinis operacijoms 
atlikti, reikalingam turtui įsigyti ir padengimo vertybėms 
sukaupti, jis atliko 2 funkcijas. Pirma, buvo kreditorių 
pretenzijų patenkinimo fondas. Tuo kėlė indėlininkų ir 
banknotų laikytojų pasitikėjimą banku. Antra, leido bankui 
atlikti operacijas pinigų rinkoje ir tuo stiprino jo padėtį. 
Panaši paskirtis buvo ir atsargos kapitalo.

1 Jurginis V. Bankai. K., 1940, p. 478.
2 Lietuvos statistikos metraštis (LSM), 1924 -1926. K., 1927, p. 338. 
’ Ten pat, p. 315.
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Įstatymo 2 dalis “Banko operacijos” labai svarbi, kadangi ji 
reglamentavo banknotų emisijos pagrindus. Jų privalomas 
apdraudimas auksu buvo nustatytas ne mažesnis kaip 1/3, o 
kita dalis -  lengvai realizuojamomis vertybėmis. Kas joms 
priskiriama, įstatymas nenumatė. Lietuvos bankas, susitaręs 
su FPPM, turėjo nustatyti banknotų denominacijas, jų formą 
ir jų emisijos būdą.

Kaip minėta, Lietuvos banko organizacinė forma buvo 
akcinė bendrovė. Tokia emisijos bankų organizavimo forma 
buvo vyraujanti pasaulyje. Tik Antrojo pasaulinio karo 
išvakarėse užsienyje pastebima emisijos bankų suvalstybinimo 
tendencija. Steigiant emisijos bankus akciniais pagrindais, 
buvo siekiama garantuoti jų savarankiškumą. Tarptautinėse 
konferencijose (1920 m. Briuselyje ir 1922 m. Genujoje) buvo 
pabrėžta, kad emisijos bankus būtina apsaugoti nuo politikos 
įtakos ir kad būtina juos tvarkyti išmintingais finansiniais 
metodais. Kai kurie autoriai mano, kad, steigiant Lietuvos 
banką, buvo atsižvelgta į šias rekomendacijas1. Manau, kad 
Lietuvos banko statusą tiksliai bus apibrėžęs S. Kuzminskas, 
teigdamas, jog geriausias sprendimas -  suteikti monopolinę 
emisijos teisę privačiam valstybės kontroliuojamam bankui, 
bet su minimalia reglamentacija2.

Banko akcininkai galėjo būti vyriausybė, savivaldybės, 
akcinės bendrovės, draugijos, pavieniai asmenys ir 
užsieniečiai. Lietuvos bankas įteisino smulkių akcininkų tam 
tikrą protegavimą, nes pirmosios 4 akcijos suteikdavo balso 
teisę, o toliau tik kiekviena dešimtis akcijų duodavo vieną 
balsą. Be to, nė vienas akcininkas negalėjo turėti daugiau kaip 
20 procentų balsų. Tai buvo tam tikras saugiklis nuo vieno 
akcininko įsigalėjimo. Anglų ekonomistai S. Kišas ir

1 Kuzminskas S. Lietuvos banko emisijos politika Europos moneta
rinių santykių plėtotės šviesoje. Kaunas-Marijampolė, 1928,
p. 137; Lietuvių enciklopedija, t. 16, p. 100.

2 Lietuvos bankas. 1922-1932, p. 72.
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V. Elkinas baiminosi, kad leidimas vienam akcininkui turėti 
iki 20 procentų balsų kelia jų koncentracijos pavojų'. Tačiau, 
kaip matėme iš anksčiau pateikto stambiųjų Lietuvos banko 
akcininkų sąrašo, tokios balsų koncentracijos nebuvo, 
komerciniai bankai nedisponavo akcijų paketu, todėl jų 
grupiniai interesai negalėjo nusverti banko politikos. Apskritai 
dėl emisijos banko išskirtinio vaidmens jų akcininkų teisės 
daugelyje valstybių vienaip ar kitaip buvo suvaržytos. Kadangi 
taip atsitiko, kad daugiau kaip 80 procentų akcijų nupirko 
valstybė, bet gavo tik 20 procentų balsų, natūraliai kyla 
klausimas: ar tai buvo padaryta sąmoningai, ar ne. Į šį 
klausimą tikriausiai nebus atsakyta. Nebent galima manyti, 
kad mėginta šiek tiek atsižvelgti j Tautų Sąjungos 
rekomendaciją valstybei turėti iki 10 procentų emisijos banko 
akcijų. Ši rekomendacija grįsta bankų savarankiškumo 
sustiprinimu. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai 
įsigaliodavo, tik juos patvirtinus finansų, prekybos ir 
pramonės ministrui. Vadinasi, vyriausybei nepriimtinų 
nutarimų ministras netvirtindavo ir jie nejsiteisindavo. 
Įstatymas nenumatė jokių teisinių procedūrų ginčui tarp 
akcininkų ir finansų ministro spręsti, o tai reiškė lemiamą ir 
galutinį jo žodį. Tačiau iki 1933 m. nebuvo nė vieno 
atsitikimo, kad finansų ministras nepatvirtintų visuotinio 
akcininkų susirinkimo nutarimo. Finansų ministro juridinė 
galia vetuoti nutarimus turėjo apsaugoti banką nuo 
vienašališkų, vien pelno siekių nulemtų akcininkų sprendimų. 
To reikėjo dėl išskirtinės Lietuvos banko misijos. Kadangi 
banko akcijos buvo vardinės, jų kaupimasis vienų ar kitų 
akcininkų rankose buvo kontroliuojamas.

Valstybės įtaka Lietuvos bankui buvo jaučiama ir kitu 
būdu: banko valdytoją ir jo pavaduotoją skirdavo Respublikos 
Prezidentas. Valdytoją Prezidentas skirdavo Ministrų

Kum C., EiibKHn B. U eiiT p ;u ib iib ie  6am<n, c. 61.
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kabineto teikimu, o pavaduotoją -  vieną akcininkų išrinktą 
valdybos narį. Taip buvo nulemiama banko administracijos 
sudėtis ir daroma įtaka priimamiems sprendimams. Be to, 
pagal nerašytas taisykles, Lietuvos banko valdybos ir tarybos 
personalinė sudėtis (ypač steigiant banką) buvo nustatoma 
Ministrų kabineto nutarimais. Apskritai Lietuvos banko ir 
valstybės ryšiai buvo glaudūs ir dėl to, kad bankas atliko iždo 
kasininko pareigas, didumą pelno mokėjo iždui.

Tais laikais daugelyje šalių emisijos bankų vadovus 
skirdavo prezidentai ar vyriausybių galvos. Manau, kad 
Lietuvos pasirinktas emisijos banko vadovų skyrimo modelis 
buvo pažangesnis, garantavęs didesnį Lietuvos banko 
savarankiškumą. Vadovų skyrimas nebuvo traktuojamas kaip 
valstybės teisė kištis į banko valdymą, atliekamas operacijas, o 
kaip banko valdymo atidavimas j turinčių valdžios 
pasitikėjimą žmonių rankas. Lietuvos banko savarankiškumas 
buvo didesnis negu daugelio Europos valstybių analogiškų 
bankų, nes nebuvo kasdien jo veiklą kontroliuojančios 
institucijos. Austrijoje, Čekoslovakijoje, Danijoje, Graikijoje, 
Lenkijoje, Olandijoje ir Vengrijoje vyriausybės paskirdavo j 
emisijos bankus savo komisarus ar inspektorius, kurie 
prižiūrėdavo operacijas ir apie tai informuodavo valdžią.

Tuometinius visų pasaulio valstybių emisijos bankus pagal 
jų organizavimą, santykius su valstybe, savarankiškumą galima 
būtų suskirstyti į 4 tipus: 1) valstybinius; 2) privačius akcinius, 
valstybės nekontroliuojamus; 3) privačius akcinius, valstybės 
kontroliuojamus ir 4) mišrius bankus, valstybės kontroliuo
jamus.

Pirmo tipo emisijos bankai buvo įsteigti vien valstybės 
biudžeto pinigais. Todėl juos valdė valdžios skirti pareigūnai, 
visas banko pelnas atitekdavo valstybei. Tokius bankus turėjo 
Australija, Danija, Latvija, Suomija, SSRS, Švedija, 
N. Zelandija.
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Vienintelis pasaulyje Anglijos bankas priklausė antram 
tipui. Visas kapitalas buvo privatus, privataus kapitalo 
rankose buvo banko valdymas ir kontrolė. Valstybės įtaka jam 
apsiribojo banknotų emisijos ir jos padengimo 
reglamentavimu.

Trečio tipo bankai taip pat buvo įsteigti kaip privačios 
akcinės bendrovės nedalyvaujant valstybės kapitalui, tačiau 
griežtai įstatymais reguliuojami ir, skiriant svarbiausius 
pareigūnus, kontroliuojami. Taip buvo tvarkomi Belgijos, 
Graikijos, Italijos, JAV, Norvegijos, Olandijos, Pietų Afrikos, 
Portugalijos, Prancūzijos, Šveicarijos, Vengrijos ir Vokietijos 
emisijos bankai.

Lengva numatyti, kad Lietuvos bankas atstovavo ketvirto 
tipo emisijos bankams, kurių kapitalo didesnę ar mažesnę 
sumą sudaro valstybinis kapitalas, o valstybės įtaka tokia, kaip 
ir trečio tipo atveju. Be Lietuvos, tokius emisijos bankus 
turėjo Argentina, Estija, Jugoslavija, Lenkija, Rumunija ir 
Turkija.

Kad būtų paprasčiau, visus emisijos bankus galima 
subendrinti į dvi grupes -  valstybinius ir privačius emisijos 
bankus. Kiekviena grupė turėjo savo šalininkus ir kritikus. 
Manau, kad mus turėtų dominti V. Jurgučio požiūris šiuo 
klausimu. Jo simpatijos daugiau linko j privačių emisijos 
bankų pusę, tačiau jis teisingai manė, kad taip yra tik 
teoriškai, o praktiškai banko tipo pasirinkimą turi nusverti 
konkrečios šalies ekonominės ir politinės sąlygos bei jėgos1. 
V. Jurgutis svarbesniu dalyku laikė ne emisijos banko 
nuosavybės, organizavimo formą, o valstybės įtaką jam, buvo 
šių bankų savarankiškumo šalininkas.

Šį ginčą išsprendė gyvenimas, daugėjo valstybinių emisijos 
bankų, stiprėjo jų savarankiškumas.

1Jurgutis V. Bankai. K., 1940, p. 431.
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Manau, kad Lietuva buvo pasirinkusi pažangų, tuometines 
krašto ekonomines sąlygas atitikusį emisijos banką.

Nors ir buvo didelė valdžios įtaka Lietuvos bankui, išeivijos 
literatūroje teigiama, kad jis veikė gana savarankiškai, 
vyriausybė paprastai vadovavosi jo rekomendacijomis ūkio ir 
pinigų politikos klausimais1. Tarp vyriausybės ir banko 
nekildavę rimtesnių konfliktų, nesiskirdavusi jo ir Finansų 
ministerijos politika. Toks Lietuvos banko savarankiškumo, jo 
santykių su vyriausybe vertinimas iš dalies yra vienpusiškas, 
kitaip sakant, optimistinis, nes buvo ir kitaip.

Antai buvęs Lietuvos banko valdytojo pavaduotojas 
Adomas Prūsas atsiminimuose apgailestavo, kad trečiais ir 
ketvirtais banko gyvavimo metais buvo jaučiama stipri politinė 
įtaka, bankas neturėjo to savarankiškumo, kurio iš pradžių 
buvo tikėtasi2. Žinoma, A. Prūso vertinimą galėjo paveikti 
asmeniškumas, nuoskauda dėl jo išstūmimo iš Lietuvos banko 
valdytojo pavaduotojo pareigų po to, kai bankrutavo Lietuvos 
prekybos ir pramonės bankas ir jo vadovams buvo iškelta byla. 
Objektyvus valdžios nesiskaitymas su Lietuvos banko 
vadovais -  ne specialistų paskyrimas jo direktoriais 1929 m. 
Stiprūs susikirtimai tarp Lietuvos banko ir vyriausybės buvo 
kilę dėl iždinių operacijų perėmimo ir jų atlikimo tvarkos, dėl 
zlotų keitimo į litus santykio Vilnijos gyventojams. Lietuvos 
banko ir vyriausybės, Finansų ministerijos pozicijos išsiskyrė ir 
kitais principiniais reikalavimais, t. y. dėl sidabro monetų 
išleidimo, palūkanų normavimo, valiutų kontrolės įvedimo 
tikslingumo. Lietuvos banko valdyba buvo prieš šių priemonių 
taikymą. Vyriausybė pasielgė priešingai, negu buvo nusiteikusi 
banko valdyba. Tačiau šie nuomonių skirtumai nebuvo 
viešinami, pučiami. Antra vertus, visada sutapo vyriausybės ir

1 Lietuvių enciklopedija, t. 16, p. 100.
2 Prūsas A. Min. veik., p. 228.
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Lietuvos banko pozicijos dėl strateginio tikslo -  lito
pastovumo.

Sovietmečiu taip pat Lietuvos bankas buvo kritikuojamas 
dėl nemažos jam didžiųjų komercinių bankų įtakos. Iki 
1928 m. į Lietuvos banko valdybą įėjo 3 komercinių bankų 
atstovai. Bet 1929 m. banko valdyba buvo perrinkta ir 
atsisakyta privačių bankų atstovų. Lietuvos banko 
savarankiškumą, atstovavimą nacionalinės ekonomikos
interesams sovietmečiu buvo mėginama nuneigti, turint 
politinių tikslų -  “įrodyti” Lietuvos valstybingumo
deklaratyvumą. Antai M. Jukelsonas tikino, kad užsienio 
kapitalas užėmė viešpataujančią padėtį Lietuvos bankų
sistemoje, pasijungdamas Lietuvos banką “per kitų bankų, 
kuriuose viešpatavo užsienio kapitalas, atstovus, užėmusius 
vadovaujančius postus Lietuvos banko valdyboje ir taryboje”1. 
Iš tikrųjų Lietuvos banko valdyboje niekada nebuvo atstovų tų 
Lietuvos bankų, kuriuose vyravo užsienio kapitalas. Tik į 
banko tarybą buvo daug metų renkamas Kredito banko 
(įkurto JAV lietuvių) atstovas A. Vosylius. Bet, žinant tarybos 
pareigas, lengva suvokti, kad ne ji formuodavo Lietuvos banko 
politiką, kad vienas narys jos negalėjo nulemti.

Lietuvos banko valdymo struktūra -  tradicinė, būdinga 
akcinėms bendrovėms, -  visuotinis akcininkų susirinkimas, 
taryba ir valdyba, išskyrus generalinę tarybą.

Akcininkų susirinkimai buvo paprastieji ir nepaprastieji. 
Paprastieji susirinkimai buvo šaukiami vieną kartą per metus, 
ne vėliau kaip gegužės mėn. Jo data ir dienotvarkė turėjo būti 
paskelbiama ne vėliau kaip prieš 2 savaites “Vyriausybės 
žiniose” ir ne mažiau kaip 2 dienraščiuose.

1 Jukelsonas M. Buržuazinės Lietuvos l'inansinė-biudžetinė sistema -  
darbo žmonių išnaudojimo įrankis. V., 1955, p. 18.
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Šaukti nepaprastąjį akcininkų susirinkimą galėjo banko 
valdyba, taip pat jis galėjo būti šaukiamas reikalaujant tarybai, 
revizijos komisijai, 1/20 ar daugiau akcijų turintiems akcininkams.

Visuotiniai akcininkų susirinkimai buvo teisėti susirinkus 
bet kokiam jų skaičiui. Keistoka norma! Tik didinant kapitalą, 
keičiant ar papildant statutą, atleidžiant valdybos ir tarybos 
narius, susirinkime turėjo dalyvauti ne mažiau kaip pusė 
akcininkų. Sprendimai šiais klausimais buvo priimami 2/3 
dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

Buvusio Lietuvos banko akcininkų susirinkimo teisės buvo 
labai panašios į šiandienos Lietuvos komercinių bankų 
analogiškų susirinkimų prerogatyvas. Susirinkimas tvirtindavo 
metinę ataskaitą, skirstė pelną, rinko tarybos ir revizijos 
komisijos narius bei direktorius; nustatydavo tarybos, 
valdybos revizijos komisijos narių ir diskonto komiteto darbo, 
užmokestį; priiminėjo sprendimus dėl nekilnojamojo turto 
pirkimo, statuto pakeitimų ir papildymų, kapitalo didinimo1. 
Tik susirinkimas galėjo nuspręsti dėl banko likvidavimo. 
Lietuvos bankas galėjo būti likviduotas jo akciniam kapitalui 
sumažėjus per pusę ir akcininkams nesutinkant jį papildyti 
arba tokį sprendimą priėmus 3/4 balsų visuotinio akcininkų 
susirinkimo, kuriame dalyvavo ne mažiau kaip pusė narių 
dauguma2. Tačiau susirinkimo nutarimai įsigaliodavo tik juos 
patvirtinus finansų ministrui.

Taryba buvo renkama 3 metams. Jos narių skaičių 
reglamentavo Lietuvos banko statutas, kuris numatė 6 narius 
ir 3 kandidatus3. Taryba išsirinkdavo pirmininką ir sekretorių. 
Ji privalėjo posėdžiauti ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Be to, 
tarybos posėdžius galėjo reikalauti šaukti valdyba, revizijos 
komisija ar 3 tarybos nariai. Pirmajai kadencijai 1922 m. 
rugsėjo 27 d. į tarybą buvo išrinkti Martynas Yčas, Juozas

Lietuvos banko statutas, p. 20. 
2 Ten pat, p. 21-22.
’ Ten pat, p. 71.
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Vailokaitis, Stasys Digrys, Jonas Romanas, L. Soloveičikas ir 
Andrius Vosylius1. Tarybai pirmininkavo M. Yčas, 
sekretoriavo S. Digrys. Faktiškai tarybos narių sudėtį 
patvirtino Ministrų kabinetas (1922 09 27 nutarimu)2, o 
susirinkimas T. Naruševičių pakeitė S. Digriu. Matyt, 
T. Naruševičius ir toliau buvo reikalingas diplomatinei 
tarnybai. Taryba sudaryta pagal verslo sektorių atstovavimo 
principą.

Taryba, vykdydama valdybos priežiūrą, turėjo tvirtinti 
banko sąmatą ir balansą, spręsti valdybos pasiūlytus 
klausimus, tvirtinti valdybos nustatytas kreditavimo sąlygas, 
palūkanų normas ir kt.3 Palyginę Lietuvos banko tarybos 
įgaliojimus su dabartinio Lietuvos Respublikos komercinių 
bankų įstatymo nustatytomis tarybų pareigomis, pamatysime, 
kad šiandien komercinių bankų taryboms nustatyta daug 
daugiau pareigų. Teoriškai turėtų būti priešingai: Lietuvos 
banko, kaip emisijos banko, daug didesnis vaidmuo ir 
atsakomybė, todėl ir jo tarybos įgaliojimai didesni. Į akis 
krenta ir kitas, tarsi, mažmožis. Lietuvos banko įstatyme ir 
statute apie jo tarybą kalbama po valdybos statuso 
apibūdinimo. Negalvočiau, jog tai tėra įstatymų leidėjo 
neapsižiūrėjimas ar redakcinis riktas. Šią Lietuvos banko 
įstatymo normą suprantu kaip sąmoningą valdybos, jos vadovo 
vaidmens iškėlimą aukščiau tarybos. Detaliau apie tai kalbėsiu 
vėliau. Banko vadovai ir valdyba buvo formuojama taip, jog 
jie realiai atstovautų valstybės interesams ir prižiūrėtų, ar jų 
laikomasi. Be to, prisiminkime finansų ministro turėtą veto 
teisę. Šitomis aplinkybėmis ir galima paaiškinti Lietuvos 
banko tarybos pareigų ribotumą. Tačiau, antra vertus, taryba, 
kuri posėdžiauja ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, buvo

1 Lietuvos bankas. 1922-1932, p. 24.
2 LCVA, f. 923, ap. 1, b. 216,1. 119.
’ Lietuvos banko statutas, p. 17.
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pajėgi jausti banko veiklos pulsą ir visapusiškai kontroliuoti 
valdybą, nors ir nebuvo detalaus juridinio reglamento.

Įstatymas Lietuvos banko valdybą apibūdino kaip banko 
administravimo struktūrą1. Jai buvo pavesta nustatyti diskonto 
sąlygas, palūkanas, paskolų už įkeistas prekes normas, 
pirktinas devizas, tarnautojų darbo užmokestį, sudaryti 
sąmatas, ataskaitas. Perskaitęs valdybos pareigas, net 
nesuprasi, jog kalbama apie emisijos banką, jo ypatingus 
uždavinius. Beje, jų vykdymas nepavestas nė vienai banko 
valdymo struktūrai, todėl įgauna deklaratyvų pobūdį. Iš tiesų 
banko valdyba organizavo visą banko veiklą, formavo pinigų ir 
kredito politiką bei ją įgyvendino. Gal tai vienas iš atvejų, kai 
gyvenimas, praktika išauga įstatymų rūbus.

Įdomiai buvo sudaroma Lietuvos banko valdyba: valdytoją 
skirdavo ir atleisdavo vyriausybės teikimu Respublikos 
Prezidentas, o direktorius (kitaip -  narius) rinkdavo 
akcininkai2. Vieną direktorių Prezidentas skirdavo banko 
valdytojo pavaduotoju. Valdytojo kadencijos laikas įstatymo 
nebuvo nustatytas, faktiškai jis buvo skiriamas neribotam 
terminui. Kadangi valdytojo pavaduotojas buvo skiriamas iš 3 
metams rinktų valdybos narių, formaliai jo kadencijos trukmė 
buvo 3 metai.

Valdytojas turėjo daug galios. Jis pirmininkaudavo 
valdybos ir generalinės tarybos posėdžiams. Valdybos 
posėdyje balsams pasidalijus lygiomis, nulemdavo valdytojo 
nuomonė. Vadovaujantis jo įsakymais, buvo vykdomi 
valdybos, generalinės tarybos ir visuotinio akcininkų 
susirinkimo nutarimai. Valdytojui buvo pavesta Lietuvos 
banko įstatymo ir statuto bei taisyklių priežiūra. Jis turėjo 
teisę vetuoti valdybos ir tarybos nutarimus. Iki 1933 m. 
Lietuvos banko valdytojas tik vieną kartą (1924 m.)

1 Vyriausybės žinios, 1922 08 29.
2 Ten pat.
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pasinaudojo veto teise1. Sprendimą dėl valdytojo vetuotų 
valdybos, tarybos nutarimų turėjo priimti generalinė taryba ir 
patvirtinti finansų ministras. Pirmuoju banko valdytoju 
Prezidentas buvo paskyręs (1922 09 28) V. Jurgutį, prieš dieną 
atleidęs jį iš užsienio reikalų ministro pareigų. Jo pavaduotoju 
buvo paskirtas A. Prūsas -  vienas iš Lietuvos prekybos ir 
pramonės banko vadovų2.

A. Prūsas atsiminimuose rašo, kad V. Jurgutis nesutikęs 
užimti Lietuvos banko vadovo pareigų, jeigu nebus paskirti 
tinkami pagalbininkai, o jo pavaduotoju -  A. Prūsas3. 
Pastarasis nenorėjęs palikti Lietuvos prekybos ir pramonės 
banko ir atsisakęs siūlytų pareigų Lietuvos banke. Tada 
valdžia ieškojusi galimybių A. Prūsą mobilizuoti j kariuomenę, 
kad tada įsakymu galima būtų jį paskirti į Lietuvos banką. 
Galiausiai E. Galvanauskas, V. Petrulis ir M. Yčas, 
apeliuodami į A. Prūso patriotizmą, pareigą Lietuvai, 
prikalbėję jį eiti į Lietuvos banką.

Įstatymas banko direktorių skaičiaus nenustatė, tik 
pirmasis akcininkų susirinkimas išrinko 44. Vėliau patvirtintu 
Lietuvos banko statutu šis skaičius buvo fiksuotas5. 
Direktoriai, kaip ir tarybos nariai, buvo renkami 3 metams.

Kadencijos terminas gal ir buvo per trumpas. Buvo paplitęs 
požiūris, kad tada banko vadovams gali kilti interesas 
nuolaidžiauti valdžiai, jog juos paskirtų ar išrinktų kitai 
kadencijai. Pirmaisiais direktoriais 1922 m. rugsėjo 27 d. buvo 
išrinkti A. Prūsas, Juozas Paknys, Pijus Grajauskas ir Julius 
Kaupas6.

1 Lietuvos bankas. 1922-1932, p. 22.
2 Ten pat, p. 24.
’ Prūsas A. Min. veik., p. 226.
4 Lietuvos bankas. 1922-1932, p. 22. 
* Lietuvos banko statutas, p. 16.
6 Lietuvos bankas. 1922-1932, p. 24.
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A. Prūsas, P. Grajauskas ir J. Kaupas atėjo į Lietuvos 
banką iš komercinių bankų. Sudarant valdybą, buvo 
pasirinktas (faktiškai, o ne įstatymu) profesinis, o ne 
atstovavimo principas. Manau, kad pagal galimybes buvo 
suformuota gana kvalifikuota banko vadovybė. V. Jurgutis 
buvo baigęs ekonomisto studijas Vokietijoje, J. Paknys -  
Petrogrado komercijos institutą, S. Digrys -  Petrogrado 
politikos instituto ekonomikos skyrių, P. Grajauskas buvo 
studijavęs ekonomiką Maskvos komercijos institute ir baigęs 
Berlyno aukštąją prekybos mokyklą, J. Kaupas buvo 
studijavęs sociologiją JAV, J. Romanas -  ekonomiką 
Harvardo universitete. A. Prūsas ir J. Paknys turėjo bankinio 
darbo patirtį nuo carinių laikų. Svarbu ir tai, kad daugelis jų 
buvo gerai žinomi valstybininkai.

Valdybos ir tarybos nariai priklausė skirtingoms partijoms 
arba buvo įvairių politinių pažiūrų, tačiau tai, atrodo, 
netrukdė jiems sutelktai dirbti. Bent jau neaptikau 
publikacijų, dokumentų, kurie bylotų priešingai.

Kadangi trys Lietuvos banko valdybos nariai buvo buvę 
komercinių bankų steigėjai, direktoriai, todėl spaudoje 
netrūko priekaištų, jog jie proteguoja “savo” bankus. Beje, 
Lietuvos banko statutas draudė Lietuvos banko valdytojui ir 
direktoriams užimti bet kokias pareigas kituose bankuose. 
Norint nustatyti, ar, esant tokiam draudimui, nekildavo 
interesų konfliktų, reikia papildomų tyrimų. Vis dėlto 
pažymėtina, kad daugelyje šalių (pvz., Anglijoje, Australijoje, 
Čekoslovakijoje ir kt.) įstatymai draudė kitų kredito įmonių 
vadovų narystę emisijos bankų valdybose. Kitose valstybėse 
buvo ribojamas komercinių bankų atstovų valdybose skaičius. 
Tačiau Lietuvai, neturėjusiai kitų bankininkystės specialistų, 
išskyrus komercinių bankų vadovus, nebuvo kitos išeities, 
reikėjo pasinaudoti jų paslaugomis įtraukiant juos į Lietuvos 
banko valdybą. Kitos valstybės galėjo numatyti ir taikyti kitą 
nacionalinių bankų valdybų formavimo principą -  verslo
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sektorių ar regionų atstovavimo, žinoma, nepamirštant ir 
bankininkų profesionalų.

Lietuvos bankas turėjo neįprastą struktūrą -  generalinę 
tarybą (banko valdybos ir tarybos bendras posėdis). 
Generalinė taryba turėdavo rinktis ne rečiau kaip kartą per 
mėnesį. Bendruose tarybos ir valdybos posėdžiuose buvo 
aptariami svarbiausi banko reikalai: tvirtinamas banknotų 
emisijos planas, paskirstomas pelnas, priimami sprendimai 
dėl banko skyrių atidarymo, centro ir skyrių diskonto 
komitetų narių skaičiaus ir pan.1 Taigi generalinės tarybos 
pareigos rodo ją buvus banko politikos strategijos centru, 
savotišku generaliniu štabu.

Svarbų vaidmenį atliko diskonto komitetai. Jie buvo 
sudaromi tiek banko centre, tiek jo skyriuose. Diskonto 
komiteto nariai buvo renkami generalinės tarybos iš prekybos, 
pramonės ir ekonomikos specialistų 2 metams. Kasmet pusė 
komiteto narių buvo perrenkami. Komiteto posėdžiuose 
pirmininkaudavo Lietuvos banko direktorius (valdybos narys). 
Diskonto komitetai įvertindavo ir atrinkdavo skolininkų 
įsipareigojimus bei rekomenduodavo valdybai kandidatus 
paskolai gauti2. Valdyba, be diskonto komiteto žinios ir 
rekomendacijų, negalėjo priimti sprendimų dėl paskolų 
suteikimo. Tik skubos atvejais galėjo nuspręsti išduoti 
paskolą, bet apie tai turėjo būti pranešta diskonto komitetui 
artimiausiu metu. Be to, diskonto komitetas konsultuodavo 
valdybą apie skolininkų patikimumą, prekių kainas ir kt. 
Žodžiu, diskonto komitetai buvo patariamasis organas. 
1922 m. banko generalinė taryba nustatė, kad centre diskonto 
narių turi būti 10, Panevėžyje ir Šiauliuose -  po 7, kituose 
skyriuose -  5-7‘\  Pirmasis centro diskonto komitetas 
sudarytas 1922 m. spalio 28 d. tokios sudėties: V. Aglinskas,

1 Lietuvos banko statutas, p. 18.
2 Ten pat.
’ LCVA, f. 755, ap. 2, b. 7,1. 9.
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J. Dičmonas, M. Frumkinas, M. Kamberis, F. Mikšys,
J. Smilgevičius, T. Šapiro, J. Tūbelis, A. Vaitkevičius,
S. Volfas'. Iki 1926 m. komiteto sudėtis mažai keitėsi, buvo 
perrenkami senieji nariai. 1924 m. tarp komiteto narių 
pasirodo J. Garalavičiaus pavardė, 1925 m. -  J. Aleknos ir 
S. Banaičio. Tik 1926 m. diskonto komiteto sudėtis iš 
pagrindų pasikeičia: iš senųjų narių belieka trys
(M. Kamberis, J. Smilgevičius ir S. Volfas) ir naujai išrenkami 
V. Bilevičius, A. Davidauskas, T. Juodvalkis, L. Chodosas, 
P. Kregždė2. Daugelis jų -  stambūs verslininkai, dvarininkai, 
kooperacijos vadovai. Paprastai diskonto komitetas 
posėdžiaudavo kas dvi savaites.

Susipažinus su Lietuvos banko valdymo struktūrų 
pareigomis (funkcijomis), galima daryti išvadą apie ne visai 
tikslingą jų paskirstymą ir hierarchiškumą.

Revizijos komisija buvo renkama 1 metams iš 3 narių. Jos 
pareigos buvo ganėtinai siauros: patikrinti banko balansą, 
apyskaitą ir pareikšti apie tai nuomonę akcininkų 
susirinkimui. 1922-1927 m. revizijos komisijai pirmininkavo 
A. Merkys. 1929-1930 m. -  V. Vileišis, o visą likusį laiką -
K. Jokantas. Kiti komisijos nariai taip pat buvo renkami iš 
žymių žmonių daugeliui kadencijų. Iš jų paminėtini: 
P. Leonas, P. Šalčius, S. Šilingas, V. Frenkelis, M. Kavolis, 
J. Dargis ir kt. Du pastarieji nuo 1932 m. buvo nepamainomi 
Lietuvos banko revizijos komisijos nariai iki pat 1940 m. 
Apskritai 1932-1940 m. revizijos komisijos sudėtis nesikeitė. 
Vadovaujantis pastovumo principu, revizoriai galėjo geriau 
pažinti ir vertinti Lietuvos banko veiklą.

Svarbus dar vienas Lietuvos banko kontrolės elementas -  
atskaitomybė ir jos viešumas. Pagal įstatymą bankas turėjo 
skelbti mėnesinius ir metinius balansus, metinę pelno ir

1 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 7,1. 2.
2 Ten pat, b. 6,1. 17-271.
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nuostolio ataskaitą. Mėnesinius balansus užteko paskelbti tik 
“Vyriausybės žiniose”, o metinę ataskaitą dar reikėjo 
išspausdinti ir viename vietos bei užsienio laikraščiuose. 
Ataskaitų skelbimo tikslas -  suteikti visuomenei galimybę 
patikrinti, ar bankas vykdo savo uždavinius. Paprastai buvo 
siekiama, kad emisijos bankų ataskaitos būtų skelbiamos 
operatyviai. Kai kurių šalių (Estijos, Čilės) įstatymai 
įpareigojo emisijos bankus atsiskaityti visuomenei net kas 
savaitę. Nei Lietuvos banko įstatymas, nei statutas nenumatė 
ataskaitų, balansų skelbimo terminų. Tačiau, vadovaujantis 
tuo, kad metinis akcininkų susirinkimas turėjo būti šaukiamas 
ne vėliau kaip gegužės mėn., o prieš jam įvykstant savaite 
anksčiau turėjo būti įteiktos ataskaitos, galima nustatyti 
apytikrį terminą. Apie mėnesinių balansų skelbimo terminą 
nėra ir tokių orientyrų. Faktiškai metinės ataskaitos buvo 
paskelbiamos ir sušaukiami visuotiniai akcininkų susirinkimai 
anksčiau negu įstatymo numatyta vėliausia data -  dažniausiai 
vasario mėn.

Svarbi yra emisijos bankų likvidavimo tvarka. Dėl 
išskirtinės jų misijos jie negali būti likviduoti be valstybės 
žinios ir kontrolės. Lietuvos banko įstatymas numatė tokius jo 
likvidavimo atvejus: 1) akciniam kapitalui sumažėjus iki pusės 
ir visuotiniam akcininkų susirinkimui nesutikus jo papildyti ir 
2) nutarus visuotiniam akcininkų susirinkimui 3/4 balsų 
dauguma. Tokiame susirinkime turėjo dalyvauti ne mažiau 
kaip pusė visų akcininkų1. Lietuvos, Belgijos ir Japonijos 
įstatymai2 numatė emisijos bankų likvidavimą sumažėjus jų 
kapitalui per pusę.

1 Vyriausybės žinios, 1922 08 29.
“ Kum C., EnbKHH B. U.empajibiibic OaiiKii, c. 53.
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3. Banko įstatymo, struktūros ir vadovų 
pasikeitimai

Lietuvos bankas, kaip emisijos bankas, veikė 18 metų. 
Banko įstatymas mažai buvo keičiamas. Per visą ikiokupacinį 
laikotarpį tikslintos tik trys įstatymo nuostatos: 1) dėl 
banknotų keitimo ir padengimo, 2) dėl valstybės kreditavimo 
ir 3) dėl pelno paskirstymo. Lietuvos pinigų kūrėjai buvo 
apdairūs ir pasižadėjimą banknotus keisti į auksą įstatyme 
formulavo neįsipareigojančiai: Lietuvos banko įstatymo 13§ 
pastaboje tebuvo pasakyta: “banknotų (pasižadėjimų) į aukso 
pinigus mainymo tvarką nustato finansų, pramonės ir 
prekybos ministras”1. Keitimo tvarkos nustatymo teko laukti 
iki 1931 m. Smarkiai padidėjus Lietuvos banko aukso ir 
užsienio valiutos atsargoms ir lito padengimui jomis bei kylant 
jo perkamajai galiai ir kursui, 1931 m. vasario 24 d. įvedamas 
lito banknotų keitimas arba į aukso monetas, arba į aukso 
gabalus (lydinius), arba į užsienio aukso valiutas2. Tačiau 
keisti į šias vertybes mažesnę kaip 20 000 litų sumą Lietuvos 
bankas neprivalėjo. Taip Lietuvoje buvo įteisintas mišrus 
aukso luitų ir devizų standartas, kuris ženklino krašto ūkio 
pažangą, Lietuvos banko pinigų politikos sėkmę ir valiutinės 
padėties sustiprėjimą. 1939 m. politiniai įvykiai, į kuriuos buvo 
įtraukta ir Lietuva, sukomplikavo ekonominę, valiutinę 
situaciją. Lietuvos bankas turėjo išpirkti Klaipėdos krašto 
apyvartoje buvusius litus (12 mln. Lt) ir didinti jų kiekį 
Vilniaus krašte dėl zlotų keitimo. Vilniaus krašte išleista 54 
mln. Lt3. Didėjant pinigų kiekiui apyvartoje, aukso ir užsienio 
valiutos atsargos mažėjo, todėl lito padengimas jomis

1 Vyriausybės žinios, 1922 09 29.
2 Ten pat, 1931 02 24.
’ Terleckas V. Min. veik., p. 175.
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sumažėjo iki 36 procentų1 ir beveik priartėjo prie minimalios 
ribos (1/3). Nebuvo kitos išeities kaip keisti Lietuvos banko 
įstatymą (12§) ir mažinti lito banknotų padengimą.

Seimas 1939 m. lapkričio 8 d. pakeitė Lietuvos banko 
įstatymo 12§, suteikdamas teisę išleisti pirmuosius 36 mln. Lt, 
nepadengtus auksu2. Tik didesnė negu 36 mln. Lt suma 
apyvartoje, kaip ir anksčiau, turėjo būti padengiama ne 
mažiau kaip 1/3 auksu. Tokios padengimo tvarkos įvedimas 
padidino jo emisijos ir ūkio kreditavimo galimybes.

Iš pradžių įstatymo (16§) buvo leista Lietuvos bankui 
įsigyti valstybės paskolų lakštų arba jos garantuotų vertybinių 
popierių ne daugiau kaip 1/3 jo akcinio kapitalo3. Vadinasi, 
Lietuvos bankas galėjo paskolinti vyriausybei tik iki 4 mln. Lt, 
t. y. nedidelę pinigų sumą.

1931 m. Lietuvos bankas tapo Tarptautinių atsiskaitymų 
banko (TAB) nariu. Tas svarbus įvykis vertė patikslinti 
Lietuvos banko įstatymą (16§) ir sudaryti teisinį pagrindą 
TAB akcijoms pirkti. 1931 m. vasario 24 d. įstatymo 
papildymu Lietuvos bankui leista įsigyti šio banko akcijų be 
jokios normos4. Beje, Lietuvai, kaip ir Latvijai, buvo nustatyta 
vienoda kvota (500 akcijų) TAB.

1935 m. kovo 15 d., pakeitus Lietuvos banko įstatymą, 
leista pirkti valstybės vertybinių popierių iki 2/3 akcinio 
kapitalo, arba iki 8 mln. L t\ Vyriausybės kreditavimo 
didinimas paaiškintinas tuo, kad dėl ekonominės krizės ji buvo 
priversta atsisakyti nesiskolinimo politikos ir griebtis vidaus 
paskolų, nes reikėjo mokėti ūkininkams kainų priedus. Be to, 
pradėtas įgyvendinti brangus kariuomenės perginklavimo 
planas. Dėl ekonominio sunkmečio valstybės vertybinių

Terleckas V. Min. veik., p. 174. 
2 Vyriausybės žinios, 1939 11 10. 
' Ten pat, 1922 02 29.
4 Ten pat, 1931 02 24.
5 Ten pat, 1935 03 15.
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popierių paklausa buvo nepakankama, todėl juos teko platinti 
priverstiniu būdu. 1939 m. liepos 22 d. vėl patikslinamas 
Lietuvos banko įstatymo 16§ ir leidžiama įsigyti valstybės 
paskolų lakštų, kitokių valstybės garantuotų vertybinių ir TAB 
Bazelyje akcijų, bet tų vertybių nebuvo galima įsigyti daugiau 
kaip pagrindinio kapitalo suma1.

1939 m. išleidus valstybės iždo 4,5 procento vidaus paskolą 
(5 mln. Lt dydžio), kurios pajamos turėjo būti panaudotos 
pramonei bei ilgalaikiam kreditavimui, dar kartą padidinama 
Lietuvos banko teisė kredituoti valstybę. 1939 m. lapkričio 
10 d. bankui leista pirkti valstybės iždo trumpalaikių 
pasižadėjimų (iki 12 mėn.) už 2/3 akcinio kapitalo2. Taigi nuo 
tada Lietuvos bankas galėjo paskolinti vyriausybei (įskaitant 
TAB akcijas) iki 20 mln. Lt, iš jų iki 12 mln. Lt nupirkti 
ilgalaikių valstybės vertybinių popierių. Faktiškai valstybės 
skola Lietuvos bankui 1939 m. rugsėjo mėn. sudarė 12 mln. 
Lt, arba apie 1/10 visų banko paskolų \

Vadovaujantis iki 1933 m. galiojusia pelno paskirstymo 
tvarka, neproporcingai didelė jo dalis galėjo būti panaudota 
dividendams ir tantjemoms mokėti. Dividendai galėjo sudaryti 
iki 12 procentų, o tantjemoms mokėti valdybos ir tarybos 
nariams galėjo būti skiriama iki 10 procentų pelno, likusio 
sudarius atsargos kapitalą, ir iki 8 procentų dydžio 
dividendams išmokėti4. Beje, tantjemos dydis vienam valdybos 
ar tarybos nariui nebuvo ribojamas. Tokie “riebūs” priedai 
galėjo atrodyti kaip akivaizdus nesaikingumas, juolab kad 
buvo griebiamasi taupymo ir tarnautojų pajamų mažinimo 
politikos. Manau, kad dėl šių priežasčių 1929 m. lapkričio 
21 d. pakeista banko įstatymo nuostata, reguliavusi pelno 
skirstymą, t. y. buvo sumažinta tantjemoms skiriama pelno

1 Vyriausybės žinios, 1939 07 22.
2 Ten pat, 1939 11 10.
■’ Lietuvos banko biuletenis, 1939, Nr. 46, p. 12. 
4 Lietuvos banko statutas, p. 21.
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dalis ir apribotas jų maksimumas1. Tarp kitko, A. Voldema
ras, būdamas premjeru, laikė niekuo nepateisinamą tantjemų 
mokėjimą banko vadovams ir reikalavo jas panaikinti keičiant 
įstatymą.

Nuo tada (1929 11 21 pakeitus įstatymą) valdybos narių 
tantjemoms leista panaudoti iki 2 procentų (anksčiau buvo 8 
procentai) pelno, liekančio po atskaitymų į atsargos kapitalą ir 
išmokėjus dividendus, o tarybos nariams -  iki 0,5 procento (iki 
tol buvo 2 procentai). Be to, valdybos nariams mokama 
tantjema negalėjo būti didesnė negu jų 2 mėnesių pagrindinis 
darbo užmokestis, o tarybos nariai galėjo gauti iki 1/4 
valdybos nariams išmokėtų tantjemų. Aišku, dėl šio pakeitimo 
faktiškai išmokamos tantjemos sumažėjo. Pavyzdžiui, 1932 m. 
jų išmokėta 35 625 Lt, kai už 1933 m. -  tik 18 641, o už 
1934 m. jos apskritai nemokėtos2. Tiesa, nuo 1937 m., labiau 
padidėjus banko pelnui, tantjemų suma ėmė didėti, bet 
nepasiekė lygio, buvusio iki jų apribojimo. Rekordiškai didelė 
tantjemų suma (160,5 tūkst. Lt) išmokėta už 1924 m. Iš viso 
per 17 metų Lietuvos banko išmokėtos tantjemos sudarė 
642,6 tūkst. Lt, arba 2,6 procento viso pelno3. 1933 m. 
gruodžio 30 d. banko įstatymo pakeitimu dividendų 
minimumas nebuvo garantuojamas, tačiau panaikintas jų 
apmokestinimas.

Taip pat po aptariamo įstatymo pakeitimo sumažėjo 
išmokamų dividendų norma. Anksčiau ji svyravo nuo 8 iki 12 
procentų (tik 1924 m. sudarė 7,5 procento), o 1933 m. 
sumažėjo iki 6 procentų, 1934 m. -  iki 5 procentų4. Dividendų 
normos ir Lietuvos banko akcijų rentabilumo sumažėjimas 
kartu su krizės reiškiniais nulėmė mažėjantį jų kursą. 
Vidutinis metinis kursas nukrito nuo 99,25 Lt (1932 m.) iki

1 Vyriausybės žinios, 1929 11 21.
2 Lietuvos banko 1939 m. apyskaita, p. 16. 
' Ten pat.
4 Ten pat, p. 15.
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81,11 Lt (1935 m.)1. Sumažėję dividendai didžiausią įtaką 
padarė iždo interesams, nes, kaip minėta, pagrindinis 
akcininkas buvo vyriausybė. 1922-1939 m. Lietuvos bankas 
išmokėjo 16,7 mln. Lt dividendų, iš kurių apie 13,5 mln. Lt 
įplaukė į valstybės biudžetą2. Be to, Lietuvos bankas biudžeto 
pajamas papildydavo pervesdamas 1/3 pelno (likusio sudarius 
atsargos kapitalą ir išmokėjus dividendus bei tantjemas) bei 
sumokėdamas išimtų iš apyvartos ir negrįžusių banknotų 
vertę. Šios rūšies mokėjimai į biudžetą per 17 metų sudarė 
daugiau kaip 10 mln. L t3.

Nuo 1923 m. Lietuvos banko skyrių skaičius keitėsi lėtai: 
1925 m. įsteigti skyriai Biržuose ir Šilutėje, 1930 m. -  
Jurbarke, 1931 m. -  Joniškyje4. Prisimintina, kad nuo 
plečkaitininkų pučo (1927 m.) nukentėjo ir Lietuvos bankas. 
Pučistams pavyko užimti Lietuvos banko Tauragės skyrių ir 
pagrobti 200 tūkst. Lt ir 3 tūkst. dol. vadinamojo Respublikos 
gelbėjimo komiteto reikalams5.

1932 m. spalio 1 d. Lietuvos bankas turėjo 26 skyrius. 
1938 m. kovo 17 d. perimta iš Lietuvių tautinio banko 
Panemunės keitimo kasa, kuri, be tokiam padaliniui būdingų 
operacijų, darė perlaidas, priiminėjo inkaso, atsiskaitymų, 
prekių dokumentus, apmokėdavo perlaidas (iki 2500 Lt) ir 
čekius (iki 500 Lt)6. Ji buvo pavaldi Šilutės skyriui. 1938 m. 
planuota atidaryti skyrių Pagėgiuose. Veikė keitimo kasa 
Virbalio geležinkelio stotyje. Šis faktas leidžia manyti, jog 
keitimo kasos galėjo būti visose didesnėse pasienio

1 Lietuvos banko 1939 m. apyskaita, p. 15.
2 Ten pat.
’ Ten pat.
4 Lietuvos bankas. 1922-1932, p. 35.
5 Aleksa O. Kortų nameliai. V., 1983, p. 70. Be to, Lietuvos banko 
Tauragės skyriaus apiplėšimo pučo metu faktas minimas ir leidinyje 
“Šilalės kraštas“. V., 1995, II d., p. 80.

6 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 915,1.114.
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geležinkelio stotyse. 1939 m. Lietuvos teritorijos pasikeitimai 
paveikė Lietuvos banko skyrių tinklą: teko likviduoti 
Klaipėdos skyrių, Šilutės skyrių su Panemunės keitimo kasa ir 
steigti skyrius Vilniaus krašte. Įdomu, kad, naciams užgrobus 
Klaipėdos kraštą, ten dar ilgokai veikė Lietuvos banko 
Klaipėdos skyrius1. Reikalaujant Reichsbankui, skyriaus 
pastatas buvo parduotas jam, o Lietuvos bankas persikėlė į 
Žemės banko Klaipėdos skyrių. Lietuvos banko valdyba 
pasiūlė Klaipėdoje įsikūrusio Deutschebanko skyriui perimti 
iš jo klientūrą2. Po ilgų, nelengvų derybų (jas vedė Lietuvos 
banko Klaipėdos skyriaus direktorius V. Statkus ir prof. 
A. Rimka -  Lietuvos banko Ekonomikos ir statistikos skyriaus 
vedėjas) su Deutschebanko vadovais Berlyne susitarta dėl 
klientūros perdavimo, tačiau smulkesni, sunkesni skolininkai 
pasiliko Lietuvos banke. Tad dėl šių skolų lėto išieškojimo 
(dažnai per teismą) Klaipėdos skyriaus likvidavimas užtruko 
iki 1939 m. pabaigos. Jis buvo pertvarkytas į banko agentūrą, 
veikusią Lietuvai skirtoje laisvosios prekybos zonoje.

1939 m. lapkričio 2 d. buvo įsteigti Vilniaus, Trakų ir 
Švenčionėlių skyriai3. Pažymėtinas operatyvus skyrių 
įsteigimas Vilnijos krašte. Neatidėlioti vertė opus zlotų 
keitimo į litus reikalas. Iš V. Martinėnienės, tomis istorinėmis 
dienomis komandiruotos į Vilnių pinigų keitimo darbui, 
atsiminimų sužinome, kad tam buvo pasirengta iki įžengimo į 
Vilnių, surinkus iš visos Lietuvos įvairių profesijų žmones, 
mokėjusius lenkų kalbą4. Gerai buvo organizuotas jų 
surinkimas, nugabenimas į Vilnių ir mokymas.

Vilnijos skyriams iš pradžių teko didžiulis zlotų 
deponavimo ir keitimo į litus, o vėliau, 1940 m. antrojoje

1 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 915,1. 74.
2 Lietuvos ypatingųjų bylų archyvas (LYBA). Byla 43279/3, t. 3, 
1. 281.

3 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 920,1. 3.
4 Žygis į Vilnių. 1939 m. spalio 27-29d. V., 1997, p. 271.
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pusėje, lenkiškųjų kredito įmonių likvidavimo darbas. 
Pastarasis darbas buvo ir nemalonus, ir sudėtingas. 
Nemalonus, nes reikėjo atleisti senuosius bankų tarnautojus. 
Sudėtinga buvo išieškoti paskolas jau vien todėl, kad dalis 
lenkiškųjų kredito įmonių skolininkų buvo atsidūrę už 
Lietuvos ribų. Bankus reikėjo likviduoti, nes jų centrai ar 
steigėjai liko Lenkijoje. Kiti neturėjo reikalaujamo kapitalo. 
Buvo leista tik iš naujo pagal Lietuvos įstatymus įsiregistruoti 
kredito kooperatyvams. Lietuvai atitekusiose žemėse buvo 22 
įvairios kredito įmonės1. Iš didesnių paminėtini Vilniaus 
žemės bankas, Vilniaus privatinis prekybos bankas, Lenkijos 
krašto ūkio, Valstybinio žemės ūkio, Varšuvos prekybos, 
Kooperatinių draugijų, Verslo bendrovių sąjungos bankų ir 
Žemės ūkio kooperatinių draugijų centrinės kasos skyriai, 
pašto taupomosios kasos, bankiniai namai (Klecko ir 
J. Levino, M. Rudzinsko ir K. Kaufmano, T. Bunimovičiaus). 
Kredito įmonių likvidavimas užtruko iki 1945 m. Pagaliau 
labai aktualu buvo organizuoti Vilnijos įmonių kreditavimą, 
ištirti jų kreditingumą. Lietuvos bankui į talką atskubėjo 
Kauno komerciniai bankai, įsteigę Vilniuje skyrius. Iš pradžių 
Lietuvos bankas davė paskolas tik už įkeistus tauriuosius 
metalus. Banko paskolos padėjo įmonėms išmokėti savo 
dirbantiesiems darbo užmokestį, vėliau -  atnaujinti darbą.

Be to, Lietuvos bankui teko pardavinėti Vilniaus paskolos 
lakštus. Sovietinės okupacijos išvakarėse vėl buvo 26 Lietuvos 
banko skyriai -  Alytaus, Biržų, Joniškio, Jurbarko, 
Kaišiadorių, Kauno, Kėdainių Kybartų, Kretingos,
Marijampolės, Mažeikių, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio, 
Seinų, Šakių, Šiaulių, Švenčionėlių, Tauragės, Telšių, Trakų, 
Ukmergės, Utenos, Vilkaviškio, Vilniaus ir Zarasų.
Prisimintina, kad prie kiekvieno skyriaus veikė valstybės 
taupomosios kasos, o Lietuvos banko tarnautojai vykdė jų

1 LCVA, f. 755, ap. 6, b. 14,1. 40.
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operacijas. Iki 1932 m. pavasario taupomosios kasos veikė 
vien banko skyriuose, ir tik po to jos pradėtos steigti pašto 
įstaigose. Tad Lietuvos banko skyriai iš esmės buvo savotiški 
banko ir taupomųjų kasų hibridai, turėję savarankiškus 
balansus. Kadangi Lietuvos banko tarnautojai atlikdavo 
taupomųjų kasų operacijas, kasų administracinės išlaidos 
buvo nedidelės.

1940 m. pradžioje skyriams vadovavo šie direktoriai: 
Alytaus -  Kazimieras Čepas, Biržų -  Feliksas Misevičius, 
Joniškio -  Stasys Kakliauskas, Jurbarko -  Jonas Stankevičius, 
Kaišiadorių -  Juozas Jasiūnas, Kauno -  Kazys Šimavičius, 
Kėdainių -  Juozas Janonis, Kybartų -  Julius Jakulis, 
Kretingos -  Povilas Kopustinskas, Marijampolės -  Kazimieras 
Grina*, Mažeikių -  Antanas Daukša, Panevėžio -  Aleksandras 
Jurgutis, Pasvalio -  Juozas Steponas, Rokiškio -  Antanas 
Marčiulynas, Šakių -  Bronius Kriščiūnas, Šiaulių -  Stanislovas 
Kurkauskas, Seinų -  Juozas Jasinevičius, Švenčionėlių -  Hen
rikas Idzelevičius, Trakų -  Juozas Galvydis, Telšių -  Petras 
Pikūnas, Tauragės -  Liudvikas Volodka, Ukmergės -  Pijus 
Grajauskas, Utenos -  Elena Dagienė, Vilkaviškio -  Jonas 
Charžauskas, Vilniaus -  Stasys Didžgalvis, Zarasų -  
Voldemaras Augustinas1. Direktorių korpusą papildė gabūs 
Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto Ekonomikos 
skyriaus absolventai, V. Jurgučio mokiniai (A. Daukša, 
B. Kriščiūnas, P. Kopustinskas, K. Šimavičius, H. Idzelevičius 
ir kt.). P. Kopustinskas, J. Vaišnoras (dirbo Lietuvos banko 
vyriausiuoju kasininku), Jonas Dagys aktyviai reiškėsi 
ekonominėje spaudoje. P. Kopustinskas ir J. Vaišnoras skelbė 
labai kvalifikuotus straipsnius apie Lietuvos pinigų padėtį, 
bankų politiką. Ne vienas Vytauto Didžiojo universiteto

* Gerai žinomo bankininko, gyvenančio JAV, Antano Grinos tėvas. 
1 Lietuvos banko muziejaus fondai.
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absolventas, dirbęs Lietuvos banke, buvo įstojęs į Ekonomistų 
draugiją ir aktyviai joje darbavosi.

Lietuvos banko vadovai daug dėmesio ir pinigų skyrė 
tinkamų pastatų statybai, darbo vietoms aprūpinti modernia 
technika. Šios veiklos gaires ir tikslus V. Jurgutis nubrėžė 
1925 m. visuotiniame akcininkų susirinkime taip: “Bankui 
rūpėjo sudaryti tokias ekonomines ir materialines sąlygas, kad 
darbas eitų tiksliai ir produktingai”1. Jau 1925 m. pastatomas 
gyvenamasis namas Kaune banko tarnautojams. 1927 m. 
pradėti ir 1929 m. baigti statyti centriniai monumentalūs 
rūmai, kurie gerai vertinami ir dabar, o tada laikyti 
moderniausiais Baltijos regione. Rūmų projektuotojai -  
architektas M. Songaila ir inžinierius A. Vizbaras. Rūmų dailės 
darbus atliko dailininkai K. Šklėrius, V. Didžiokas, P. Kalpokas 
ir kt. Rūmai kainavo apie 6,4 mln. Lt. Iki 1934 m. Lietuvos 
banko rūmuose veikė ir Žemės bankas.

Modernūs banko pastatai buvo pastatyti Panevėžyje, 
Kėdainiuose, Utenoje, Biržuose, Raseiniuose ir kt. Pastatams 
buvo stengtasi suteikti turtingą išvaizdą, o tarnautojams 
sudaryti geras darbo sąlygas. Skyrių pastatuose buvo įrengtas 
centrinis šildymas ir vėdinimo bei signalizacijos sistemos, 
šarvuoti seifai2. Lietuvos banko skyrių pastatai formavo 
apskričių centrų architektūrą. Taip pat Lietuvos bankas 
nupirko gerus namus skyriams Klaipėdoje, Marijampolėje, 
Šakiuose, Šiauliuose, Šilutėje3. Stiprėjančią ir modernėjančią 
banko materialinę bazę rodo bankui priklausiusio turto vertės 
didėjimas. 1923 m. Lietuvos bankas turėjo už 0,9 mln. Lt 
vertės turto, o 1939 m. gruodžio 31 d. -  jau 7,9 mln. Lt vertės4.

1 Lietuvos ūkis, 1925, Nr. 5, p. 227.
2 Lietuvos bankas. 1922-1932, p. 50.
’ Ten pat.
4 LSM, 1924-1926 m., p. 338; LSM, 1939 m. K. 1940, p. 315.
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Daugėjant atliekamų operacijų, reikėjo didinti ir 
tarnautojų gretas. 1924-1939 m. jų skaičius padidėjo nuo 367 
iki 5781 . Tarnautojų skaičius didėjo lėčiau negu operacijų 
apyvarta. 1935 m. 40,7 procento visų tarnautojų dirbo Kaune. 
Apskričių banko skyriai buvo nedideli, nes 1935 m. 
vidutiniškai juose dirbo po 12 tarnautojų2. Banko centro 
tarnautojai 1936 m. dirbo tokiuose skyriuose: 1) perlaidų, 
garantijų ir akredityvų, 2) specialiųjų einamųjų sąskaitų, 3) 
paprastųjų einamųjų sąskaitų, 4) užsienio inkaso, 5) vidaus 
inkaso, 6) diskonto, 7) emisijos, 8) valstybės iždo indėlių, 9) 
juridiniame, 10) informacijų ir 11) ūkio bei skyrių 
inspekcijoje3. Pažymėtina, kad Lietuvos banko centro ir kai 
kurių komercinių bankų (pvz., Kredito ir Komercijos bankų) 
darbo organizavimas buvo labai panašus, tik pastarieji, 
žinoma, neturėjo emisijos, valstybės iždo indėlių skyrių bei 
skyrių inspekcijos. Antra, Lietuvos banko darbas buvo 
organizuotas pagal operacijų pobūdį, t. y. specializuotas. 
Lietuvos bankas neturėjo didesnių struktūrinių padalinių, 
panašių į šiandieninius departamentus. Tai galima būtų 
vertinti kaip tam tikrą trūkumą arba didelės atsakomybės už 
banko politiką, jos strategiją užkrovimą banko valdybai, 
tarybai ir generalinei tarybai. Šios prielaidos naudai kalba 
dažni vadovybės posėdžiai. Štai 1924 m. valdyba posėdžiavo 
111, o taryba -  92 kartus4, 1926 m. -  atitinkamai 127 ir 15 
kartų5. Vadovybė skyriams politikos tikslus, priemones ir 
tvarką pranešdavo aplinkraščiais.

1 Lietuvos bankas. 1922-1932, p. 36; Lietuvos banko 1939 m. 
apyskaita, p. 18.

2 Lietuvos banko veikimas 1935 metais, p. 4.
’ Kauno automatinės telefono stoties abonentų laikinasis sąrašas. K., 
1936, p. 68.

4 Lietuvos ūkis, 1925, Nr. 5, p. 227.
5 Lietuva, 1927 02 18.
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Gana reikliai buvo parenkami tarnautojai, jie turėjo būti 
aukštos kvalifikacijos ir sąžiningi. Aukštojo ekonominio 
išsilavinimo neturėję specialistai karjerą banke paprastai 
pradėdavo nuo žemiausių, techniškų pareigų (sąskaitininko, 
buhalterio ir pan.). Kai bankui vadovavo V. Jurgutis, j jį buvo 
priimami įvairių pažiūrų žmonės. Iš pradžių daugiau 
tarnautojų buvo praktikai, o vėliau buvo priimami tik 
baigusieji aukštąjį mokslą. Naujai priimti tarnautojai turėjo 
pasižadėti vienerius metus dirbti kandidatais1.

Tarnautojai turėdavo duoti pasižadėjimus laikyti paslaptyje 
banko tvarką, reikalus, neskelbti žinių, kurios Lietuvos bankui 
pakenktų, niekam neteikti žinių apie indėlius2. Už 
pasižadėjimų nevykdymą tarnautojai galėjo būti atleidžiami be 
įspėjimo ir net patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Darbo 
drausmė ir vidaus tvarka buvo griežta, o centro buhalterijoje, 
V. Jurgučio liudijimu 1929 m. banko tarnautojų teisme, -  net 
per griežta3. Darbo organizavimas buvo tikslus. Buvo 
pasirinkta senas bankininkystės tradicijas turėjusių valstybių 
taikyta pasitikėjimo tarnautojais sistema, o ne biurokratija. 
Minėtame teisme V. Jurgutis džiaugėsi, jog tokia sistema 
pasiteisino, nes per šešerius banko veikimo metus dėl 
apgaulių turėta vos 0,3 mln. Lt nuostolių4. Žinant, kad 
1928 m. grupė atsakingų tarnautojų, suklastodami 
memorialinius orderius, iš banko pagrobė 192 tūkst. Lt, toks 
pasitikėjimas atrodo per didelis.

Už darbą tarnautojams buvo mokamas solidus darbo 
užmokestis. Studentams praktikantams kas mėnesį mokėta po 
100 Lt, o naujai pradėjusiems dirbti -  225 Lt (275 Lt 
diplomuotiems) pagrindinis atlyginimas. Kasmet alga buvo 
didinama 25-50 Lt. Komandiruotėje išbuvę pusę paros

1 Sąskaityba, 1991, Nr. 6, p. 21.
2 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 823,1. 583. 
■’ Lietuvos aidas, 1929 06 21.
4 Ten pat, 1929 06 22.
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gaudavo komandiruotpinigius. Be to, gerai buvo organizuota 
socialinė rūpyba. Nuo 1924 m. banke veikė tarnautojų 
taupomoji ir ligonių kasa. Taupomosios kasos nariais turėjo 
būti visi tarnautojai ir mokėti į ją 6 procentus gaunamo darbo 
užmokesčio. Tokią pačią pinigų sumą j tarnautojo sąskaitą 
kasoje įmokėdavo bankas. Šie pinigai buvo vadinami “B” 
kapitalu, iš kurio, tarnautojui išeinant iš darbo arba mirus, 
buvo išmokamos pašalpos. Jos dydis buvo proporcingas 
ištarnautiems metams, pavyzdžiui, banke išdirbę 10 metų 
gaudavo 50 procentų banko įmokėtos sumos, 25 metus -  100 
procentų dydžio pašalpą1. Medicinos pagalba buvo teikiama 
nemokamai. Visi be išimties tarnautojai gaudavo 1 mėnesį 
atostogų. Dėl gerų darbo sąlygų retas tarnautojas išeidavo iš 
banko. Bankui pavyko sutelkti pajėgų iškeltiems uždaviniams 
įgyvendinti tarnautojų korpusą, o vėliau, kaip minėjau, jį 
papildyti gabiu, perspektyviu jaunimu.

Lietuvos banko vadovams bendradarbiaujant su vyriausybe 
pavyko išlaikyti stabilų litą, įgyti užsienio pasitikėjimą. Bankas 
pigiomis paskolomis stipriai prisidėjo prie krašto ūkio 
pažangos, kaip paskutiniojo skolininko institucija, apsaugojo 
nacionalinę kredito sistemą nuo didesnių sukrėtimų, tuo 
skatino gyventojus taupyti.

Legenda tapę banko laimėjimai skatina prisiminti jo 
vadovus, vienu kitu bruožu juos charakterizuoti. Manau, kad 
pirmojo banko valdytojo prof. V. Jurgučio skaitytojui 
pristatinėti nereikia, juolab kad E. Laumenskaitė yra parašiusi 
apie jį puikią monografiją, kurią rekomenduočiau perskaityti. 
Charakterizuojant V. Jurgutį, neperdedant vartotini 
superlatyvai -  neeilinių gabumų, darbštumo, pareigingumo, 
plačių interesų, humaniška, drąsi, principinga asmenybė. Tokį 
V. Jurgutį prisimena visi jį pažinojusieji. Net kandus banko, jo

1 Lietuvos banko tarnautojų pinigų sutaupymo ir apdraudimo ligoje 
taisyklės. 1932, p. 2.

57



vadovų kritikas 1922 m. A. Voldemaras vėlesniais metais 
aukštai įvertino V. Jurgučio sumanumą. Pasak jo, anuo metu 
(įvedant litą) niekas rimtai netikėjęs sava valiuta. Jos kursas 
nenuriedėjęs žemyn tik V. Jurgučio sumanumo ir Lietuvos 
banko dėka. Tęsdamas A. Voldemaras rašė: “Man teko 
nugirsti didžiųjų Berlyno bankų nuomones apie jį < ...> . Šios 
nuomonės kelia prof. V. Jurgutį, kaipo bankininką, labai 
aukštai”1.

Z. Toliušis atsiminimuose iškelia V. Jurgučio 
organizacinius sugebėjimus, mokėjimą pasirinkti gerus 
bendradarbius ir banko tarnautojus2.

V. Jurgutis kietai gynė Lietuvos banko politiką, labai 
rūpinosi jo prestižu visuomenėje. Pateiksiu keletą epizodų. 
1924 m. jaunas žurnalistas V. Gustainis, išdrįsęs oficioze 
“Lietuva” pakritikuoti banko restrikcinę politiką, V. Jurgučio 
buvo išvadintas neišmanėliu, drįstančiu operuoti žmogaus 
stuburą. Banko valdyba užpyko, gavo barti oficiozo 
redaktorius J. Strimaitis3. 1929 m. “Lietuvos aidui” reportažus 
iš banko tarnautojų teismo pavadinus “Lietuvos banko aferos 
bylą svarstant”, redakcija turėjo pasiaiškinti ir ištaisyti antraštę 
į “Lietuvos banko tarnautojų byla”. Tai pamokos mums, kaip 
turi būti rūpinamasi centrinio banko įvaizdžiu, kaip jis turi 
būti kuriamas.

1929 m. rugpjūčio 6 d. V. Jurgutis įteikė Respublikos 
Prezidentui atsistatydinimo pareiškimą. Po ilgokų dvejonių 
Prezidentas A. Smetona atsistatydinimą priėmė ir 1929 m. 
spalio 31d. banko vadovą atleido iš pareigų. E. Laumenskaitė, 
remdamasi V. Jurgučio sovietmečiu rašyta autobiografija, jo 
atsistatydinimo priežastimi laiko paskyrimą į banko vadovus, 
be valdytojo sutikimo, nepakankamai kompetentingų, bet

1 Profesorius Augustinas Voldemaras. Raštai. Chicago, 1973, p. 594.
2 Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka. Rankraščių skyrius 
(RS), f. 66-8,1.35.
’ Gustainis V. Min. veik., p. 41.
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politiškai patikimų direktorių1. Šią pasitraukimo iš banko 
priežastį nurodė pats profesorius parodymuose, duotuose 
KGB, pridėdamas savo nesutikimą su siaurai nacionalistine 
tautininkų partijos politika2. Emigrantas J. Pažemėnas 
V. Jurgučio pasitraukimą taip pat sieja su naujų direktorių 
paskyrimu'1. Iš tiesų 1929 m. pasikeitė banko valdybos sudėtis, 
jos direktoriais buvo išrinkti Jonas Masiulis, Ignas Musteikis ir 
Vitas Statkus. Pastarojo tinkamumas, kvalifikacija neturėtų 
kelti abejonių, nes turėjo darbo Lietuvos banke patirtį, o 
svarbiausia -  buvo baigęs aukštuosius ekonomikos mokslus 
Vienos tarptautinės prekybos institute. Kas kita du kiti 
direktoriai. I. Musteikis, iki paskiriant į banką, buvo 
profesionalus kariškis. J. Masiulis (1863 m. tremtinio sūnus) 
pagal išsilavinimą buvo agronomas, aktyvus visuomeninkas ir 
verslininkas. Tad jie profesionalumu negalėjo prilygti 
ankstesniems direktoriams (P. Grajauskui, J. Kaupui). Nuo 
1929 m., sudarant banko valdybą, svarbiausia buvo ne 
profesionalumas, o politinis patikimumas. Tačiau vien to 
negaliu laikyti V. Jurgučio atsistatydinimo priežastimi. Pirma, 
reikia kritiškai vertinti V. Jurgučio sovietmečiu pateiktą 
atsistatydinimo aiškinimą, nes jis, suvokdamas gresiantį 
areštą, čekistams norėjo pasirodyti “pažangesnis”. Antra, 
nereikėtų pamiršti 1929 m. atsakingų banko tarnautojų (vyr. 
buhalterio J. Liandsbergio, kelių skyrių vedėjų), kaltintų 
dokumentų suklastojimu ir paėmus iš banko beveik 0,2 mln. 
Lt, teismo. Tiesa, teismas nuteisė tik vieną tarnautoją 6 metus 
kalėjimo, o vyr. buhalterį ir kitus dėl įrodymų stokos išteisino. 
V. Jurgutis tiek pasitikėjo vyr. buhalteriu už, jo žodžiais 
teisme, buhalterijos sutvarkymą ir didelius nuopelnus įvedant 
litą, kad bandė gelbėti iš policijos, neatleido jo iš pareigų. Po 
teismo oficioze pasirodžiusiame vedamajame, neabejojant

1 Laumenskaitė E. Vladas Jurgutis.V., 1994, p. 29.
2 LYBA, ap. 45, b. 83,1. 61.
’ Aidai, 1967, Nr. 2, p. 71.
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teismo objektyvumu, buvo supeiktas proceso organizavimas, 
nusistebėta, kad J. Liandsbergis neatsistatydino ir nemaloniai 
prikišo Lietuvos banko vadovybei, “kuri iš savo pusės nematė 
nieko nenormalaus, kad teismo atsakomybėn patrauktas 
asmuo tebesiskaito tarnyboje”1. Tai ambicingam V. Jurgučiui 
galėjo būti sunkiai pakeliama. Beje, chronologiškai jo 
atsistatydinimo pareiškimas labiau sutapo su teismo procesu, 
o direktoriai buvo paskirti anksčiau. Prof. A. Žilėnas -  
V. Jurgučio studentas, kolega -  liudija: “Kaip jis pats sakė, iš 
Lietuvos banko valdytojo pareigų pasitraukė ir dėl to, kad jo 
rekomenduotas kasininkas pasirodė esąs nesąžiningas”2. Tarp 
kitko, minimas kasininkas gana artimai bendravo su 
V. Jurgučiu, nes jis buvo kasininko vaiko krikštatėvis. Todėl 
tikresnės V. Jurgučio išėjimo iš banko priežastys dvi: ne 
bankininkų paskyrimas direktoriais ir banko tarnautojų afera.

1929 m. Lietuvos banko vadovybės pakeitimų palankiai 
vertinti negalima, jos sudėčiai pradėjo daryti įtaką 
sustiprėjusios autoritarizmo apraiškos. Valdyba ne tik neteko 
profesionalių narių, bet ir dirbo ne visos sudėties. Šie 
personalijų pasikeitimai prastai veikė banko tarnautojų 
nuotaikas. 1930 m. vasario 15 d. visuotiniame akcininkų 
susirinkime J. Paknys tai akcentavo ir nusiskundė 
organizaciniais sunkumais, o V. Jurgučio netektį įvertino taip: 
“Sunkus ir didelis bankui nuostolis V. Jurgučio 
pasitraukimas”3. Laimė, vadovybė pasikeitė lengviausiais 
bankui metais, todėl stipriau reikalų sugadinti negalėjo.

Nuo V. Jurgučio atsistatydinimo iki naujo valdytojo 
paskyrimo laikinai šias pareigas ėjo nuo 1926 m. valdytojo 
pavaduotoju dirbęs J. Paknys. 1930 m. balandžio 7 d. 
Prezidento aktu nuo 1930 m. birželio 10 d. valdytoju

Lietuvos aidas, 1929 07 04.
2 Akademikas profesorius Vladas Jurgutis. 1885-1966. V., 1996,

p. 28.
■’ Tautos ūkis, 1930, Nr. 2, p. 54.
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paskiriamas Vladas Stašinskas1. Jis buvo baigęs teisės mokslus 
Maskvos universitete, vertėsi advokato praktika, trumpą laiką 
dirbo vidaus reikalų ministru, valstybės kontrolieriumi, 
pirmininkavo Lietuvos advokatų tarybai. Hagos tribunole 
gynė Lietuvos interesus. Z. Toliušis teigia, kad valdytojo 
pareigos V. Stašinskui buvusi tikra sinekūra, kad banko 
reikalus tvarkydavęs, pranešimus akcininkų susirinkimams už 
jį rengdavęs J. Paknys2. Šiek tiek tendencinga, nes daugelį 
pranešimų akcininkams darė pats valdytojas, gal juos 
rengdavo J. Paknys. 1939 m. spalio 1 d. V. Stašinskas 
atsistatydino, nes buvo pakviestas į V. Mirono Ministrų 
kabinetą teisingumo ministru3. Tą pačią dieną trečiuoju banko 
valdytoju paskirtas Juozas Tūbelis, 1929 m. rugsėjo 19 d.- 
1938 m. kovo 24 d. buvęs Ministras Pirmininkas, įvairiu laiku 
vadovavęs žemės ūkio, švietimo ir finansų ministerijoms, 
1923-1926 m. kartu su kitais suorganizavęs “Lietūkį”, “Pieno 
centrą”, AB “Maistas”. Todėl nors pagal išsilavinimą buvo 
agronomas, tačiau gerai išmanė Lietuvos ūkį, jo problemas, 
pasižymėjo ūkininko taupumu, tvarkydamas valstybės 
finansus, neturėjo politiko ambicijų. Memuaruose 
pabrėžiama, kad J. Tūbelio ekonominės politikos alfa ir 
omega buvo subalansuotas valstybės biudžetas, nusistatymas 
prieš užsienio paskolas, lito stabilumas. Tai sutapo su banko 
vykdytos politikos gairėmis. Prisimenant, kad J. Tūbelis 
anksčiau dviem kadencijoms buvo rinktas į Lietuvos banko 
tarybą, vadinasi, išmanė banko reikalus, jo tinkamumas 
valdytojo pareigoms didesnių abejonių nekelia. Kitas dalykas, 
kad jis jau buvo pasiligojęs. V. Gustainio nuomone, “Ta 
nelemta krizė jam stačiai ligą įvarė, ir Lietuvos ūkio reikalai jį 
labai slėgė”4.

1 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 823,1. 498.
2 Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, RS, f. 66-8, p. 38. 
’ LCVA, f. 755, ap. 2, b. 827, lapai nenumeruoti.
4 Gustainis V. Min. veik., p. 111.
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Literatūroje įsitvirtinusi nuomonė, kad, valdytojais dirbant 
V. Stašinskui ir J. Tūbeliui, faktiškai banko reikalus tvarkė, jo 
politiką vairavo J. Paknys, svarbesniais klausimais 
pasitardamas su V. Jurgučiu. Pasak Z. Toliušio, J. Paknys 
buvęs Lietuvos banko gyvoji dvasia, iš šalies visai 
nepastebimas jo vairuotojas1. J. Paknį aukštai vertino prof. 
V. Jurgutis: “Galima sakyti, kad asmeninio gyvenimo jisai 
neturėjo. Tai būta vyro nenuilstamo darbštumo, didelių 
gabumų, plačios, ne tik ekonominės <...> erudicijos”2.

1939 m. rugpjūčio 30 d. mirus J. Tūbeliui, 1939 m. spalio 
25 d. J. Paknys pagaliau paskiriamas Lietuvos banko 
valdytoju3.

Kadangi V. Jurgutis, V. Stašinskas, J. Paknys 
vadovaujančias pareigas ėjo ilgus metus, buvo užtikrintas 
banko valdybos politikos tęstinumas keičiantis kitiems jos 
nariams. Be to, ir kiti valdybos nariai buvo renkami kelioms 
kadencijoms. Dviem kadencijoms (1922-1926 m. ir 1926- 
1929 m.) išrinkti P. Grajauskas ir J. Kaupas, dvi kadencijas 
(1929-1932 m. ir 1932-1936 m.) direktoriavo J. Masiulis ir 
I. Musteikis, Z. Starkus taip pat direktoriavo 2 kartus, tačiau 
dirbo su pertraukomis (1926-1929 m. ir 1936-1939 m.). 1922- 
1940 m. direktoriais dirbo 8 asmenys, iš kurių dar reikia 
paminėti D. Zaunių ir P. Kopustinską. Pastarasis direktoriumi 
tapo 1939 m. rugpjūčio 30 d. po D. Zauniaus mirties. Z. 
Starkus buvo diplomuotas agronomas, nepriklausomybės 
laikais dirbęs vidaus reikalų ministru, Valstybės Tarybos 
nariu, žemės reformos valdybos pirmininku ir kt. Jis 
charakterizuojamas kaip labai pareigingas, objektyvus ir gabus 
administratorius4. 1940 m. vasario mėn. paskirtas Lietuvos 
banko valdytojo pavaduotoju.

1 Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka. RS, f. 66-8, p. 38.
2 Aidai, 1967, Nr. 2, p. 72.
’ LCVA, f. 755, ap. 2, b. 918,1. 25.
4 Lietuvių enciklopedija. Boston, 1959, t. 28, p. 456.
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D. Zaunius -  teisės mokslų daktaras, diplomatas, daug 
metų įvairiose valstybėse buvęs Lietuvos atstovas, Lietuvos 
užsienio reikalų ministras, Valiutų komisijos pirmininkas1.

Kaip minėjau, P. Kopustinskas atstovavo jaunajai 
bankininkų kartai.

Dar mažiau buvo keičiama banko tarybos sudėtis. Taryba 
buvo renkama iš 6 narių. Į visų penkių tarybų sudėtį buvo 
išrinkti A. Vosylius, L. Soloveičikas, S. Digrys. Pastarasis buvo 
nuolatinis tarybos sekretorius, o A. Vosylius -  nuo 1926 m. 
nepamainomas tarybos pirmininkas. Keturis kartus į tarybą 
buvo išrinktas J. Vailokaitis, 3 kartus -  Z. Toliušis, 2 kartus -
J. Romanas, J. Lapenas, Z. Starkus, F. Mikšys ir J. Tūbelis. 

Analogiškos tradicijos laikytasi ir renkant revizijos
komisiją, ypač jos pirmininką. 1922-1927 m. revizijos 
komisijai pirmininkavo A. Merkys, o nuo 1927 m. iki banko 
egzistavimo pabaigos, išskyrus 1929-1930 m. pertrauką, -
K. Jokantas. Tai, kad į banko vadovybę, revizijos komisiją 
buvo renkami ir skiriami žinomi valstybės veikėjai, politikai, 
verslo žinovai ir organizatoriai, kėlė jo prestižą tautos akyse. 
Antra vertus, valdžios pasitikėjimas Lietuvos banko vadovais, 
tai rodo jų pakartotinis išrinkimas į aukštas pareigas, kėlė jų 
profesionalumą ir laidavo banko veiklos stabilumą. Tiesa, 
buvo ir apsirikta. Tai pasakytina apie J. Lapeną ir J. Romaną.

4. Dukartinis banko likvidavimas

4.1. Inkorporavimas į SSRS valstybinį banką
Tuometinė Lietuvos valdžia neparengė krašto ginkluotam 

pasipriešinimui agresoriui ir veiklai okupacijos sąlygomis. 
Viena karinio nepasirengimo priežastimi laikomos pastangos 
išsaugoti lito pastovumą. 1939 m. rugsėjo 17 d. dalinė

1 Lietuvių enciklopedija. Boston, 1963, t. 35, p. 61.
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atsarginių mobilizacija buvo greitai atšaukta, nes jų išlaikymas 
per mėnesį kainavo apie 10 mln. Lt. Tokio išlaidų padidėjimo 
litas būtų nepakėlęs. Taip demobilizacijos motyvus 
kariuomenės tarnybų viršininkams aiškinęs tuometinis krašto 
apsaugos ministras K. Musteikis. Teisingai į tai reagavo 
Sanitarijos tarnybos viršininkas gen. V. Nagius-Nagevičius: 
“Jei demobilizuosime kariuomenę, tai Lietuva žus. Argi lito 
kurso pastovumo išlaikymas toks svarbus, kad norima 
rizikuoti Lietuvos laisve”1. Buvo paaiškinta, jog toks esąs 
vyriausybės nutarimas. Be abejonės, ne tik šiuo atsitikimu lito 
stabilumo svarba buvo perdedama, jeigu nemistifikuojama 
pavojaus nepriklausomybei akivaizdoje.

Vien SSRS kariuomenės įgulų įsileidimas klibino Lietuvos 
banko ir kitų bankų, pinigų sistemos ir finansų pamatus, tai 
savo užrašuose užfiksavo E. Galvanauskas2. Griovimo, krašto 
apiplėšimo mechanizmas buvo toks. SSRS įgulas maisto 
produktais, kitomis prekėmis aprūpindavo Lietuvos įmonės 
(daugiausia “Maistas”, “Lietūkis”), tačiau SSRS už jas 
nemokėjo, skolos kasdien didėjo. Lietuvos bankas ir 
komerciniai bankai kreditavo įgulų tiekėjus be vilties 
susigrąžinti paskolas.

Iš E. Turausko atsiminimų sužinome, jog buvo ketinama 
pakeisti Lietuvos banko įstatyfną taip, kad Lietuvos vyriausybė 
emigracijoje galėtų naudotis užsienyje laikytomis aukso, 
užsienio valiutos atsargomis3. Tai nebuvo padaryta. Neįvykdytas 
ir planas okupacijos atveju pervesti didesnes pinigų sumas į 
užsienį. Nagrinėjant 1939-1940 m. dokumentus, amžininkų 
atsiminimus, susidaro įspūdis, jog valdžios valią veikti 
suparalyžiavo baimė ir pasimetimas. Tad net į užsienį bėgusio

1 Šliogeris V. Antanas Smetona. Cleveland, 1966, p. 138.
2 Lietuvos aneksija. 1940 metų dokumentai. V, 1990, p. 75.
’ Turauskas E. Lietuvos nepriklausomybės netenkant. V., 1990, 
p. 252.
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A. Smetonos aprūpinimas užsienio valiuta įstatymų požiūriu 
nebuvo nepriekaištingas.

“Liaudies” vyriausybė, būdama, M. Remerio žodžiais, 
sovietų ekspozitūra, marionetė sovietų rankose1, naiviai 
tikėdama, kad okupantas leis tam tikrą savarankiškumą nors 
ūkio ir finansų srityse, neretai talkino Kremliui įgyvendinti 
planą sukurti vaizdą (pasaulio visuomenei) apie Lietuvos 
laisvą atsisakymą savarankiškumo, ūkio sovietizavimą. 
Iliuzijas apie ūkinį savarankiškumą turėjo išsklaidyti 
V. Dekanozovo reikalavimas (jau 1940 06 17) šalia lito į 
apyvartą išleisti rublius. Šį reikalavimą laikau pirmąja 
Maskvos pastanga inkorporuoti Lietuvos banką į SSRS 
kredito sistemą. Kaip žinoma, kietas Ministro Pirmininko 
V. Mickevičiaus-Krėvės ir finansų ministro E. Galvanausko 
pasipriešinimas privertė okupantą laikinai atsisakyti šio 
sumanymo. Rublio įvedimu buvo siekiama susidaryti 
palankias sąlygas 300 000 okupacinei armijai materialiai 
apsirūpinti. Surastas kompromisinis sprendimas -  Lietuvos 
bankas atidarė sovietų armijai 38 mln. Lt kredito sąskaitą. 
Beje, ši paskola Lietuvos bankui nebuvo sugrąžinta, 
svetimos armijos poreikiams naudoti prekių ištekliai 
nepapildyti SSRS eksportu. Taip buvo didinamas Lietuvos 
rinkos išbalansavimas. *

Lietuvos banko veiklą labai apsunkino 1940 m. birželio 
17 d. įvestas indėlių išmokėjimo suvaržymas rinkos 
stabilizavimo sumetimais. Šis suvaržymas kartu su okupacija 
sukėlė indėlininkų paniką, intensyvino indėlių atsiėmimą. Tai 
vertė Lietuvos banką didinti rediskonto operacijas, o kartu ir 
banknotų apyvartą. Ji birželio mėn. padidėjo 10 procentų, 
sumažėjo lito padengimas auksu nuo 43,3 iki 39,3 procento, 
nepaisant kainų kontrolės, jos pakilo 0,2 punkto2. Objektyviai

1 Remeris M. Lietuvos sovietizacija 1940-1941 m. V., 1989, p. 21-22.
2 Statistikos biuletenis, 1940, Nr. 8, p. 103.
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vertinant, patriotiško nusiteikimo finansų ministro įsakymas 
dėl indėlių išmokėjimo suvaržymo rinkos nenormalizavo 
(plėšikiškos okupacijos sąlygomis jo negalima buvo tikėtis), o 
padėjo okupantui labiau apiplėšti taupytojus vėliau priimtu 
indėlių nacionalizavimo aktu.

Antras Kremliaus pasikėsinimas į Lietuvos banko veiklos ir 
pinigų sistemos pamatus buvo reikalavimas perduoti SSRS 
valstybiniam bankui aukso atsargas. Apie šios istorijos 
peripetijas rašoma knygos antrojoje dalyje.

Lietuvos banko, kaip ir komercinių bankų, veiklą suvaržė, 
subiurokratino Valstybės kontrolės atstovų paskyrimas į 
bankus. Atstovai bankams buvo paskirti 1940 m. liepos 11d. 
Valstybės kontrolės vadovo įsakymu1. Į Lietuvos banką buvo 
nusiųstas Dz. Budrys, Kauno universiteto privatdocentas. 
Valstybės kontrolės atstovai turėjo didžiulius įgaliojimus: jie 
turėjo teisę kontroliuoti visas banko operacijas, vertybes. Be 
jų žinios bankas negalėjo atlikti jokios operacijos, didesnės 
negu 1000 Lt2. Keistai atrodo Valstybės kontrolės atstovo 
paskyrimas į valstybinį Lietuvos banką. Ar tai nepasitikėjimas 
Lietuvos banko vadovais, ar Lietuvos bankų sovietizavimo 
etapas pagal SSRS modelį? Be abejo, kontrolės atstovų 
paskyrimas į bankus buvo žingsnis į jų sovietinį 
nacionalizavimą. Skubėjimą nacionalizuoti ir juridinių 
formalumų nepaisymą rodo tas faktas, kad Bankų 
nacionalizavimo įstatymą J. Paleckis pasirašė 1940 m. liepos 
29 d., o “Vyriausybės žiniose” jis buvo paskelbtas tik 1940 m. 
rugpjūčio 1 d. (pagal Lietuvos teiseną, tik tada įstatymas 
įsigaliodavo). Lietuvos bankas drauge su kitais bankais turėjo 
būti nacionalizuotas jau 1940 m. liepos 27 d. Lietuvos bankui 
nacionalizuoti buvo paskirtas komisaras, jau minėtas 
Dz. Budrys1. Jam nacionalizavimą vykdyti turėjo padėti

1 Lietuvos ūkininkas, 1940 07 18.
2 Ten pat.
’ Darbo Lietuva, 1940 07 26.
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profsąjungų ir darbininkų komitetų atstovai (3-5 žmonės). 
Lietuvos banko nacionalizavimo aktą Nacionalizavimo 
komisija patvirtino 1940 m. rugpjūčio 1 d.1 Nacionalizuojant 
banką, buvo konfiskuotos jo seifuose klientų laikytos vertybės. 
Lietuvos banko, kaip ir kitų kredito įmonių, nacionalizavimas 
buvo konfiskacinio pobūdžio, t. y. jų akcininkai negavo jokios 
kompensacijos. Teisinio akto dėl vertybinių popierių 
konfiskavimo nebuvo, buvo išleistas finansų ministro įsakymas 
(1940 08 08) juos atiduoti Lietuvos bankui iki 1940 m. 
rugpjūčio 14 d. (vėliau atidavimo terminas pratęstas iki 
1940 08 17)2. Vertybinių popierių neatidavusiems tarnau
tojams, darbininkams nebuvo mokamas darbo užmokestis.

SSRS valdžia, nacionalizavusi vertybinius popierius, 
atsipalaidavo nuo įsipareigojimų jų savininkams, nuo Lietuvos 
valstybės prievolių. Tokiu nacionalizavimu buvo užmaskuotas 
Lietuvos turto užgrobimas. Nacionalizavus Lietuvos banką, 
nuosavybės požiūriu sudarytos prielaidos jį inkorporuoti į 
SSRS valstybinio banko sudėtį.

Nacionalizavus sparčiai buvo keičiamas Lietuvos banko 
veiklos pobūdis ir statusas pagal SSRS valstybinio banko 
analogą rengiant inkorporavimą į jį. Šiuo tikslu buvo 
uždrausta vertybinių popierių apyvarta, likviduota finansų 
rinka, uždrausta bankams duoti paskolas pagal vertybinius 
popierius, ūkio atsiskaitymai sutelkti bankuose, siekta 
likviduoti komercinį kreditą ir vekselį, bankines operacijas 
telkti Lietuvos banke ir kt. Šie procesai buvo paspartinti 
įforminus Lietuvos aneksiją. Bankų sovietizavimui ir 
inkorporavimui į SSRS kredito sistemą vadovavo SSRS 
valstybinio banko įgaliotinis Lietuvai (I. Kuznecovas), su 
brigada atsiųstas ne vėliau kaip 1940 m. rugpjūčio mėn. Beje, 
tokie įgaliotiniai buvo nusiųsti ir į Latviją bei Estiją. Apskritai

1 LCVA, f. R-164, ap. 1, b. 421,1. 3.
2 Vyriausybės žinios, 1940 08 22.

67



Baltijos valstybių kredito ir pinigų sistemų griovimas, 
sovietizavimas ir inkorporavimas vykdytas sinchroniškai.

Po Lietuvos aneksijos atsirado formalus teisinis pagrindas 
jos bankus inkorporuoti į SSRS kredito sistemą. Lietuvos 
bankas inkorporuotas j SSRS valstybinį banką 1940 m. spalio 
3 d. SSRS LKT ir VKP (b) CK nutarimu dėl Baltijos emisijos 
bankų reorganizavimo1. Juo Lietuvos bankas paverstas SSRS 
valstybinio banko Lietuvos respublikine kontora. LSSR LKT 
šiuo reikalu nebuvo priėmusi jokio sprendimo, todėl nacių 
okupacijos laikais Lietuvos banko pavertimas SSRS 
valstybinio banko padaliniu laikytas nekonstituciniu2. Toks 
vertinimas nėra tikslus, nes pagal SSRS Konstituciją, pinigų 
emisijos reikalų tvarkymas priklausė Sąjungos vadovybei, o 
respublikos šiuo klausimu neturėjo jokių teisių. Lietuvos 
bankas j SSRS valstybinio banko balansą perduotas 1940 m. 
spalio 14 d. Lietuvos banko “reorganizavimui’ vadovavo 
įgaliotinis I. Kuznecovas. Prieš tai buvo pakeistas Lietuvos 
banko vadovas. 1940 m. rugsėjo 17 d. LSSR LKT nutarimu iš 
valdytojo pareigų atleistas J. Paknys3. Laikinai valdytojo 
pareigas ėjo Z. Starkus. 1940 m. rugsėjo 24 d. LSSR LKT 
nutarimu valdytoju paskiriamas Aleksandras Drobnys4. 
Neaišku, kuo remiantis L. Truskos ir V. Kancevičiaus 
leidinyje -  to meto įvykių kronikoje rašoma, jog J. Paknys 
atleistas iš Lietuvos banko valdytojų ir į šias pareigas paskirtas 
A. Drobnys anksčiau (1940 07 07)5. Nėra pagrindo abejoti 
oficialiuose dokumentuose ir archyvo medžiagoje

1 Lietuvos banko muziejaus fondai. SSRS valstybinio banko įsakymas 
(1940 10 03).

2 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 2230,1. 142.
’ Lietuvos TSR vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys. 1940,
Nr. 2, p. 35.

į Ten pat; LCVA, f. 755, ap. 2, b. 920,1. 11, 23.
■' Truska L., Koncevičius V. Lietuva Stalino ir Hitlerio sandėrio 

verpetuose. V., 1990, p. 169.
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užfiksuotomis banko vadovo pakeitimo datomis. Pažymėtinas 
kitas faktas, t. y. senojo Lietuvos banko valdytojo atleidimas ir 
naujojo paskyrimas buvo neteisėtas, nes, kaip pamename, šio 
banko įstatymas (okupacijos metais nekeistas) juridinę galią 
padaryti tokius personalinius pakeitimus buvo suteikęs 
Respublikos Prezidentui, o ne vyriausybei.

Kažkodėl, inkorporuojant Baltijos kraštų emisijos bankus, 
Lietuvai padaryta išimtis -  respublikinės kontoros valdytoju 
paliktas vietinis (A. Drobnys), o kaimynams buvo atsiųsti 
valdytojai iš Maskvos (Latvijai -  G. Teplovas, Estijai -  
A. Terskis). Tiesa, greitai A. Drobnys gavo iš Maskvos 
atsiųstą pavaduotoją V. Ušakovą. Į akis krenta pora 
mažmožių. Visų Baltijos kraštų SSRS valstybinio banko 
respublikinėms kontoroms paskirti ne valdytojai, o šių pareigų 
vykdytojai. Taip pat keistoka, kad A. Drobnys savo įsakyme 
(1940 10 10) tituluoja save einančiu respublikinės kontoros 
valdytojo pareigas, nors SSRS valstybinio banko vadovybė jį 
šioms pareigoms paskyrė daug vėliau (1940 12 09)'.

Jau 1940 m. spalio 10 d. įsakymu (Nr. 1) pakeičiama buvusi 
Lietuvos banko (centro) organizacinė struktūra įsteigiant 
tokius padalinius: planavimo-ekonomikos; pinigų apyvartos; 
prekybos kreditavimo; pramonės, transporto ir ryšių 
kreditavimo; žemės ūkio ir paruošų kreditavimo; pajamų 
inkasavimo ir vertybių pervežimo; administracijos ūkio 
sektoriai; vyriausioji buhalterija; organizacinė sąmatų ir 
revizorių grupės bei KGB akys -  pirmasis sektorius2.

Vėliau (1941 m.) pakeisti kai kurių sektorių pavadinimai: 
pramonės, transporto ir ryšių kreditavimas -  į pramonės 
kreditavimą, žemės ūkio ir paruošų kreditavimo -  į žemės 
ūkio kreditavimo ir finansavimo, pajamų inkasavimo ir 
vertybių pervežimo -  į pajamų inkasavimo ir brangenybių

1 Lietuvos banko muziejaus fondai. Įsakymas apie Lietuvos banko 
reorganizavimą.
2 Ten pat.
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pervežimo, planavimo ekonomikos sektoriui suteiktas skyriaus 
statusas1.

Kaip ir kitose Lietuvos institucijose, taip ir banke buvo 
nepasitikima vietiniais specialistais, į jų vietą buvo siunčiami 
darbuotojai iš SSRS. 1940 m. spalio 10 d. įsakymu kontoros 
padalinių vadovais paskirti (tiesa, laikinai) Lietuvos banko 
tarnautojai: planavimo ekonomikos sektoriaus vedėju -  
P. Kopustinskas, pinigų apyvartos sektoriaus vedėju -  
Z. Starkus, žemės ūkio ir paruošų kreditavimo sektoriaus 
vedėju -  J. Galvydis, pramonės, transporto ir ryšių 
kreditavimo sektoriaus vedėju -  P. Naruševišius, prekybos 
kreditavimo sektoriaus vedėju -  M. Epšteinas ir pan.2 Tačiau 
greitai lietuviai buvo pakeisti iš Rusijos atsiųstais arba 
vietiniais tautinių mažumų atstovais. Planavimo ekonomikos 
sektoriui vadovauti atsiųstas P. Kozlovskis, žemės ūkio 
kreditavimo ir finansavimo sektoriui -  V. Voronovas, 
vyriausiuoju buhalteriu -  V. Vainbergas, pirmajam sektoriui -
J. Malyj, pramonės kreditavimo sektoriui -  L. Abramskis 
(nežinia, iš kur atsiradęs), Kauno skyriaus valdytoju -  
M. Mozgovičius. Taigi j pagrindinius postus buvo pastatyti 
Maskvos “pasiuntiniai”, o lietuviai vadovavo antraeiliams, 
daugiau ūkiniams reikalams (sąmatų grupei, administracijos 
ūkio sektoriui, kanceliarijai), kurių tvarkyti nemokant lietuvių 
kalbos buvo neįmanoma. Rusinimo aukomis tapo ilgamečiai 
kvalifikuočiausi specialistai. Valymo kampanija vykdyta ne tik 
kontoroje, bet ir skyriuose. Labai charakteringa, kad jau 
1940 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 3 buvo atleisti net 9 skyrių 
direktoriai. Toks likimas ištiko Alytaus skyriaus direktorių
K. Čepą, Biržų skyriaus direktorių F. Misevičių, Marijampolės 
skyriaus direktorių K. Griną, Panevėžio skyriaus direktorių 
A. Jurgutį, Šiaulių skyriaus direktorių S. Kurkauską,

' Lietuvos banko muziejaus fondai. SSRS valstybinio banko 
Lietuvos respublikinės kontoros tarnautojų sąrašas.

2 Ten pat.
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Ukmergės skyriaus direktorių P. Grajauską, Tauragės skyriaus 
direktorių L. Volodką, Vilkaviškio skyriaus direktorių 
J. Charžauską ir Zarasų skyriaus direktorių A. Voldemarą 
(netapatinti su Augustinu Voldemaru, buvusiu Lietuvos 
Ministru Pirmininku. Zarasų skyriui vadovavo pastarojo 
pusbrolis)1. Net fragmentiški dokumentai rodo, kad visą laiką 
vietiniai tarnautojai buvo keičiami atvykėliais. Karo išvakarėse 
kontoros vyr. buhalterio pavaduotoju dirbo Aleksandras 
Boltucas, inkasavimo grupės viršininku -  Chochlovas, o jo 
pavaduotoju -  Samecas, Švenčionių skyriaus valdytoju -  
Chochlovas, Kauno skyriaus inkasavimo grupės viršininku -  
Ušakovas, net ir eiliniais inkasatoriais dirbo atvykėliai2. 
LKP(b) CK instruktoriumi atsiųstas Zurmuktašvilis \

Kitas būdingas bruožas -  dažnas darbuotojų kaitaliojimas, 
beveik visuotinis lietuvių keitimas kitų tautybių žmonėmis, 
ypač tuose padaliniuose, kuriems vadovavo svetimieji. Štai 
planavimo ekonomikos skyriuje iš 7 jame dirbusių tarnautojų 
tik 3 buvo lietuviai, pramonės kreditavimo sektoriuje nedirbo 
nė vienas lietuvis, prekybos kreditavimo sektoriuje iš 5 
tarnautojų dirbo tik 2 lietuviai, vyriausiojoje buhalterijoje iš 
10 -  pusė lietuvių. Pinigų apyvartos sektoriaus vadovas 
Z. Starkus buvo išvengęs kitų tautybių tarnautojų. Tokia 
svetimųjų primesta kadrų politika priešino tautas, nes 
atvykėliai (su šeimomis) kartu su vadovaujančiais postais 
iškart gavo butus ir didesnius atlyginimus. Pavyzdžiui, 
planavimo-ekonomikos skyriaus viršininkas P. Kozlovskis 
gaudavo 1400 rb, o šio skyriaus statistikai -  po 450 rb darbo 
užmokesčio. Atvykėliams buvo duodami butai, o Lietuvos

1 Lietuvos banko muziejaus fondai. SSRS valstybinio banko 
Lietuvos respublikinės kontoros tarnautojų sąrašas.

2 Lietuvos banko muziejaus fondai. Pranešimas SSRS valstybinio 
banko valdybos pirmininko pavaduotojui.

3 Truska L. Lietuva 1938-1953. K., 1995, p. 74.
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piliečiai -  sutankinami, t. y. jiems leista turėti iki 9 m2 
gyvenamojo ploto šeimos nariui.

Pasikeitus banko darbo pobūdžiui, vadovavimo stiliui, labai 
padidėjo darbo krūvis, įtampa, pablogėjo psichologinė 
atmosfera. Tarnautojai buvo priversti paskubomis studijuoti 
naujas instrukcijas, kitus norminius dokumentus, lankyti 
kvalifikacijos kursus, mokytis rusų kalbos ir kt. Kai kurių 
skyrių tarnautojai iš pradžių drįso protestuoti prieš 
pablogėjusias darbo ir gyvenimo sąlygas. Antai 1940 m. 
gruodžio 15 d. Panevėžio skyriaus tarnautojų reikalavimu 
buvo sušauktas profsąjungos narių susirinkimas, kuriame visi 
skundėsi nepakeliama darbo našta (kelintas mėnuo tenka 
dirbti iki 24 vai. ar net iki 2 vai. nakties) ir dėl to prasidėjusiais 
masiškais susirgimais1. Taip pat buvo išsakytas didelis 
nepasitenkinimas naujų darbuotojų protegavimu, tris ir 
daugiau kartų kritusiu gyvenimo lygiu. Padaugėjus darbo, 
daugelis negalėjo išeiti atostogų. Į tarnautojų nusiskundimus 
buvo reaguojama grasinimais, kaltės vertimu jiems, o ne 
pablogėjusioms sąlygoms, nesuprantamai tvarkai. Tipiškas 
tokios reakcijos pavyzdys būtų kontoros valdytojo slaptas 
raštas (1941 05 23) skyrių valdytojams. Jame reikalaujama 
“padaryti bolševikinę tvarką”2. Dėl padidėjusio darbo krūvio 
bankas ne visada spėdavo laiku atlikti visų operacijų, išduoti 
klientams pinigų darbo užmokesčiui išmokėti. Dėl to buvo 
daug įmonių skundų. Vienas iš jų kažkaip pateko į spaudą. 
Vilniuje leisto rusų kalba laikraščio redakcija šitaip išgėdino 
(greičiau prigrasino) besiskundžiančius dėl laiku negauto 
darbo užmokesčio darbininkus: “nekantrūs, negali dėl savo 
liaudies valdžios palaukti 2-3 d.”3

Banko darbo subiurokratėjimą ir pagausėjimą rodo 
kontoros ir skyrių tarnautojų nemažas padaugėjimas. Karo

1 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 8,1. 101.
2 Ten pat, b. 2231,1.37.
3 HoBaa }KH3Hb, 1940 08 28.
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išvakarėse SSRS valstybinio banko padaliniuose Lietuvoje 
dirbo daugiau kaip 1400 tarnautojų, t. y. 2,4 karto daugiau 
negu 1939 m. pabaigoje Lietuvos banke. Taip pat buvo 
didinamas banko skyrių skaičius. 1941 m. įsteigti skyriai 
Plungėje, Prienuose, Kelmėje, Jonavoje, Skuode, Švenčionyse. 
1941 m. birželį veikė 32 skyriai ir kontoros miesto valdyba1.

Šitaip Lietuvos bankas nustojo gyvavęs, jo pagrindu įsteigti 
SSRS valstybinio banko padaliniai tarnavo okupanto vykdytai 
Lietuvoje ekonominei ir nutautinimo politikai. Nors, paskyrus 
SSRS valstybinio banko įgaliotinį, Lietuvos bankas neteko bet 
kokio savarankiškumo, tačiau iki 1940 m. lapkričio 25 d., t. y. 
rublio įvedimo, atlikinėjo emisijos banko funkciją. Po to iki 
1941 m. kovo 25 d., kol nebuvo uždraustas lito priėmimas 
mokėjimams, Lietuva išsiskyrė iš likusios SSRS paraleline 
pinigų apyvarta.

4.2. Atkūrimas ir pakartotinis likvidavimas
Iki šiol literatūroje, net ir išeivijos, įsitvirtinęs požiūris, kad 

Lietuvos banko istorija baigėsi jo inkorporavimu į SSRS 
valstybinio banko sudėtį, kad ji neturėjo tąsos nacių 
okupacijos metais. Net specialiame darbe, kuriame 
nagrinėjami Lietuvos siekiai Vokietijos -  SSRS karo pradžioje 
atkurti valstybingumą, nieko nekalbama apie Lietuvos banko 
veiklos atnaujinimą, pastangas turėti visas svarbiausias 
suverenios valstybės institucijas2. Tai neatitinka istorinės 
tiesos ir nuvertina Lietuvos politikų, bankininkų nuveiktus 
darbus atkuriant suverenumą, nacionalinę kredito sistemą.

Dėl veržlaus Vokietijos kariuomenės puolimo ir visuotinio 
tautos sukilimo iš SSRS valstybinio banko kasų ir saugyklų 
nespėta evakuoti pinigų, lito sidabrinių monetų. Kontoros 
vadovai skubėjo kuo greičiau pasitraukti iš Lietuvos. Karas

1 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 2230,1. 166.
2 Branclišauskas V. Siekiai atkurti Lietuvos valstybingumą (1940 06- 

1941 09). V., 1996.
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užtiko A. Drobnį sanatorijoje šalia Kauno, o jo pavaduotojas 
neevakavo vertybių ir dokumentų. 1941 m. birželio 22 d. 
vakare kontoros vadovai (A. Drobnys, V. Ušakovas, 
P. Kozlovskis, V. Vainbergas, L. Abramskis, V. Voronovas,
I. Malyj) traukiniu išvyko į Maskvą1. V. Ušakovas 1941 m. 
vasarą buvo atiduotas teismui2 ir, ilgamečių SSRS valstybinio 
banko Lietuvos respublikinės kontoros darbuotojų manymu, 
sušaudytas. Prastą vertybių išvežimo organizavimą nulėmė 
Kremliaus politika karo išvakarėse (pirmiausia turiu mintyje 
1941 06 14 TASS’o pareiškimą, kuriuo SSRS vadovybė 
paneigė užsienio agentūrų pranešimus apie Vokietijos 
ruošimąsi žygiui j Rytus, taip sovietiniai pareigūnai buvo 
dezorientuoti) ir lietuvių sukilėlių veiksmai (ryšio 
nutraukimas, ginkluoti puolimai ir kt.). Kaip aiškėja iš karo 
dienomis ėjusio Kaišiadorių skyriaus valdytojo pareigas
J. Jasiūno paaiškinimo (1945 06 30), bankininkus klaidino ir 
sovietinės propogandos apkvailinti SSRS kariškiai mitu apie 
Raudonosios armijos nenugalimumą ir karo veiksmus tik 
priešo teritorijoje3. Trečią karo dieną (1941 06 25) j 
Kaišiadorių skyrių sovietinis leitenantas, atvykęs paimti 
kariniam daliniui pinigų, valdytojo paklaustas apie karinę 
padėtį, atsakęs, jog sovietų armija žygiuojanti į priekį ir jau 
užėmusi Klaipėdą (!). J. Jasiūnas paaiškinime rašo, kad 
sovietų kariškių mašinos, bankininkų stabdomos nestodavo, 
vadinasi, nebuvo techninių galimybių išvežti vertybių. Žinoma, 
panaši padėtis ir atmosfera vyravo ir kitose Lietuvos vietose. 
Pirmosiomis karo dienomis ne fronto zonos skyriai priiminėjo 
iš įmonių įplaukas, išdavinėjo grynuosius pinigus.

Pagal A. Drobnio pranešimą SSRS valstybinio banko 
valdybos pavaduotojui (Boryčevui), nespėta išvežti iš

1 Lietuvos banko muziejaus fondai. 1941 08 15. Vinogradovo raštas 
SSRS valstybinio banko valdybos vyr. buhalteriui A. Proselkovui.

2 Ten pat.
’ Lietuvos banko muziejaus fondai.
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nacionalizuotų bankų ir juvelyrinių parduotuvių paimtų ir 
kontoroje saugotų 1,2 mln. rb vertės vertybių, iš bankų seifų 
paimtų 12,7 mln. rb vertės vertybių bei sidabro monetų (apie 2 
vagonai, arba 30 t), apie 73 mln. rb SSRS pinigų, nekalbant 
apie įvairius dokumentus'. Net iš Vilniaus, kur buvo trumpam 
sustoję kontoros vadovai ir kuris buvo toli nuo fronto, išvežta 
tik 14 mln. rb, o palikta vietoje 36 mln. rb sovietų valiutos. Tai 
neabejotinas panikos požymis. Vertybių evakavimo iš 
Lietuvos klausimą 1941 m. rugsėjo 24 d. svarstė SSRS 
valstybinio banko valdybos Evakavimo komisija ir nutarė “už 
nusikalstamą aplaidumą evakuojant respublikinę kontorą ir 
Kauno, Vilniaus skyrius”, išskyrus anksčiau perduotą teismui 
V. Ušakovą, patraukti teisminėn atsakomybėn kontoros vyr. 
buhalterį V. Vainbergą, Kauno skyriaus pavaduotoją M. 
Mozgovičių atleisti iš valstybinio banko sistemos, apie 
kontoros inkasavimo grupės viršininko Chochlovo 
atsakomybę spręsti gavus jo paaiškinimą. Komisija 
pripažino, kad evakuacija vyko gaivališkai, nevadovaujant 
kontorai.

Iš daugiau kaip 1400 banko tarnautojų iš Lietuvos 
pasitraukė tik 30, iš jų 12 lietuvių tęsė tarnybą įvairiuose 
Rusijos miestuose valstybinio banko sistemoje2. Kontoros 
viršūnės išsibėgiojo po tolimus miestus: V. Vainbergas 
atsidūrė Irtkutske, P. Kozlovskis -  Čkalove, L. Abramskis -  
Molotove, V. Voronovas -  Ivanovo srityje. A. Drobnys toliau 
gydėsi sanatorijoje “Visokije gory”.

Grįžkime į Lietuvą. 1941 m. birželio 23 d. rytą paskelbta 
sukilėlių vyriausybės, pasivadinusios Laikinąja Lietuvos 
vyriausybe, sudėtis, o birželio 24 d. įvyko jos posėdis. 
Suformuoti vyriausybę skubėta dėl kelių priežasčių, kurias 
faktiškasis ministras pirmininkas J. Ambrazevičius apibūdino

1 Lietuvos banko muziejaus fondai.
2 Ten pat.
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taip: “pirmas laikinosios vyriausybės uždavinys buvo pastatyti 
(vokiečius -  V.T.) prieš įvykusį faktą, kad Lietuva yra 
nepriklausoma ir jos vyriausybė jau yra atstačiusi tvarką 
įstaigose ir įmonėse <...> . Antras <...> atpalaiduoti kraštą 
nuo sovietinio režimo pėdsakų” ir trečias -  “pasireikšti savo 
socialiniu veidu”1. Visa tai negaištant buvo vykdoma. 1941 m. 
birželio 25 d. Laikinosios vyriausybės finansų ministro 
J. Matuliono įsakymu Nr. 1 kontora pavadinta Lietuvos 
valstybiniu banku, o jo laikinuoju valdytoju paskirtas 
P. Kopustinskas2. Jis pareigas pradėjo eiti tą pačią dieną. 
Kitos dienos įsakymu valdytojas paskelbė, kad nuo 1941 m. 
birželio 25 d. Lietuvos valstybinis bankas pradeda savo veiklą 
išvaduotose Lietuvos žemėse3. Banko tarnautojai buvo 
prašomi eiti savo pareigas. Oficialiai Lietuvos bankas buvo 
atkurtas Laikinojo Ministrų kabineto 1941 m. liepos 5 d. 
posėdžio nutarimu, paskelbusiu: “Lietuvos banko
reorganizavimą į TSRS valstybinio banko Lietuvos 
respublikinę kontorą panaikinti ir atstatyti Lietuvos banką 
pagrindu buvusiojo iki jo reorganizavimo į kontorą”4. Be to, 
šiuo nutarimu buvo anuliuoti Žemės banko, taupomųjų 
valstybės kasų ir valstybinio draudimo įstaigų sovietiniai 
pertvarkymai, grąžinant jiems ikiokupacinį statusą. Nuspręsta 
likviduoti SSRS pramonės banko respublikinį padalinį, bet 
paliktas Komunalinis bankas.

Laikinoji Lietuvos vyriausybė kreipėsi į vokiečių karo 
vadovybę dėl “Lietuvoje veikusios valiutos litais atstatymo”5. 
Vyriausybė siūlė išimti iš apyvartos rublius juos iškeičiant į 
litus santykiu 2:1. Kaip ir reikėjo tikėtis, vokiečių reakcija buvo 
priešinga. Vilniaus karo komendanto įsakymu (1941 07 08)

1 Brazaitis J. Vienų vieni. V., 1990, p. 77-80.
2 LCVA, f. 755, ap. 6, b. 4,1. 14.
’ Ten pat, 1. 15.
4 Ten pat, 1. 470.
3 Branclišauskas A. Min. veik., p. 97.
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uždraudžiama grąžinti j apyvartą litus ir pabrėžiama, kad už 
tokius veiksmus bus griežtai baudžiama1. Minties kraštui 
turėti savus pinigus nebuvo atsisakyta ir vėliau. Net 1942 m. 
pradžioje lietuviškos savivaldos pareigūnai prašė generalinio 
komisaro A. Rentelno leisti Lietuvai, kaip Kroatijai ir 
Slovakijai, turėti savus pinigus2.

Minėtas vyriausybės nutarimas ir kreipimasis dėl lito 
apyvartos atnaujinimo turi principinę reikšmę kaip 
patvirtinimas konkrečių valstybingumo atkūrimo ir įtvirtinimo 
veiksmų bei siekių turėti pilnavertį emisijos banką ir 
nacionalinę pinigų sistemą.

Tokie Lietuvos vyriausybės veiksmai buvo tiesiog 
akibrokštas naciniams okupantams, kurie visą krašto turtą, 
taip pat ir bankus traktavo kaip karo grobį. Jau pirmomis 
okupacijos dienomis bankų veiklą pradėjo kontroliuoti karinei 
vadovybei pavaldi Ūkio komanda (Wirtschaftskomando), o 
sukūrus okupacinę administraciją, -  Generalinio komisaro 
bankų poskyris. Be šių įstaigų leidimo Lietuvos bankai 
neturėjo teisės atlikinėti jokių operacijų. Lietuvos bankas 
buvo gavęs tokį leidimą.

Naciai Lietuvos banką traktavo kaip SSRS valstybinio 
banko Lietuvos respublikinę kontorą ir norėjo jau 1941 m. jį 
likviduoti. Tokius ketinimus 1941 m. spalio 4 d.
P. Kopustinskui išsakė įgaliotinis Lietuvos bankams 
V. Špilgeris. P. Kopustinskas gana sumaniai bandė apginti 
Lietuvos banko egzistenciją. Jis naciui pareiškė, kad Lietuvos 
banko likvidavimas būtų žalingas Lietuvos ūkiui, kad Lietuvos 
bankas reorganizuotas į SSRS valstybinio banko padalinį 
neteisėtai A. Drobnio aktu (tuo bandyta V. Špilgerį apgauti), 
kurį Laikinoji vyriausybė ištaisiusi, kad Lietuvos bankas veikia

1 Naujoji Lietuva, 1941 07 12.
2 Matulionis J. Neramios dienos. Toronto, 1975, p. 61.
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jau trečias mėnuo1. Pagaliau Lietuvos banko valdytojas bandė 
paveikti vokietį tuo argumentu, kad jis (P. Kopustinskas) 
nacių administracijos buvo paskirtas vadovauti, taip 
pripažįstant banką.

Nuo karo veiksmų vienaip ar kitaip nukentėjo beveik visi 
Lietuvos banko skyriai: Jonavos, Kelmės, Skuodo ir 
Švenčionių skyriai sudegė (ilgametis bankininkas
V. Andriuškevičius teigia, jog taip pat sudegė Marijampolės ir 
Vilkaviškio skyriai ir kad gaisras sunaikino ne Švenčionių, o 
Švenčionėlių skyrių), iš daugelio kitų buvo išgrobstytos 
vertybės, inventorius2. Sudegę skyriai nebuvo atkurti, o įjungti 
į artimiausius skyrius: Kelmės -  į Šiaulių, Jonavos -  į Kauno, 
Skuodo -  į Kretingos, o į Švenčionis atkeltas (1941 10 18-20) 
Švenčionėlių skyrius (šis faktas tarsi patvirtina
V. Andriuškevičiaus teisumą).

1941 m. birželio 26 d. Lietuvos banko valdytojo 
aplinkraščiu Nr. 1 leista kol kas atlikinėti būtiniausias 
operacijas: priiminėti iš klientų pinigus į sąskaitas ir juos 
išdavinėti neatidėliotinoms reikmėms (darbo užmokesčiui, 
ūkio išlaidoms)3. Pinigų išdavimas turėjo būti banko ir finansų 
įstaigų griežtai kontroliuojamas. Šiuo aplinkraščiu pradėta 
nauja banko tarnautojų atleidinėjimo kampanija, nes jame 
buvo parašyta: “Tarnautojai žydų tautybės prie darbo 
neprileidžiami”. Kito personalo atžvilgiu įgyvendinta 
grąžinimo į iki 1940 m. spalio 10 d. užimtas pareigas politika. 
1941 m. liepos 9 d. pakeista banko centro organizacinė 
struktūra sujungiant padalinius, pakeičiant jų funkcijas ir 
pavadinimus. Buvo sudaryti tokie padaliniai: sekretoriatas, 
kreditavimo, informacijos, ūkio ir nacionalizuotų bankų

1 LCVA, f. 755, ap. 6, b. 14,1. 79.
2 Ten pat, b. 3,1. 245.
’ Ten pat, 1. 252.
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likvidavimo skyriai, centrinė buhalterija bei juriskonsulto 
tarnyba1.

Sekretoriatui perduoti buvę kanceliarijos ir kadrų sektoriai 
bei jų pareigos. Kreditavimo skyriui perduotas planavimo 
ekonomikos skyrius, pramonės, prekybos kreditavimo bei 
žemės ūkio kreditavimo ir finansavimo sektoriai. Centrinė 
buhalterija turėjo atlikti ne tik apskaitos, bet ir buvusio pinigų 
apyvartos sektoriaus darbą. Ūkio sektorius perėmė sąmatų ir 
administracijos ūkio sektoriaus funkcijas. Vėliau (prieš 
1941 09 01) įkurtas paprastų einamųjų sąskaitų skyrius.

Paliktas banko skyrių skirstymas j fondinius ir nefondinius. 
Iki 1941 m. liepos 22 d. Lietuvos bankas atlikinėjo tik 
kasininko funkcijas, nes ūkio nekreditavo. Pamažu buvo 
keičiama sovietinė pinigų apyvartos organizavimo, 
kreditavimo, apskaitos tvarka, dokumentacija, mokamieji 
dokumentai atkuriant iki 1940 m. birželio 15 d. buvusią 
sistemą.

Nuo 1941 m. liepos 22 d. nustota atsiskaitymams naudoti 
mokamuosius reikalavimus ir duoti paskolas atsiskaitymo 
dokumentams kelyje2. Spalio mėnesį atgaivinamas komercinis 
kreditas, leista naudotis “smetoninių” vekselių blankais. Todėl 
Lietuvos bankas atnaujino vekselių diskontavimo operacijas, 
pradėjo duoti garantijas ir kontragarantijas. Nuo 1941 m. 
spalio 8 d. bankas pradėjo kredituoti įmones be suvaržymų1. 
1941 m. rugsėjo mėn. bankas sovietinius čekius pakeitė 
ikikarinias lietuviškais čekiais. Nuo 1942 m. pradžios bankas 
atkūrė ankstesnę apskaitos tvarką. Nuo 1941 m. gruodžio 1 d. 
tęsė 1940 m. pradėtą kredito įmonių likvidavimą. Tačiau 
Lietuvos bankas negalėjo vykdyti pinigų emisijos funkcijos, 
atlikinėti tarptautinių atsiskaitymų operacijų. Pinigų emisijos 
reikalus tvarkė Reicho kredito kasa, o nuo 1943 m. balandžio

1 LCVA, f. 755, ap. 6, b. 4,1. 16.
2 Ten pat, b. 3,1. 202.
’ Ten pat.
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1 d. -  Ostlando notų bankas. Taigi Lietuvos bankas veikė kaip 
komercinis bankas labai sunkiomis administracinių suvaržymų 
sąlygomis. Didžiausios Lietuvos įmonės okupantų 
administracijos potvarkiais buvo perduodamos įsikūrusiems 
Vokietijos bankams, du kartus buvo suvaržytos įmonių 
sąskaitos.

Nors buvo sunkios ekonominės sąlygos ir naujųjų 
okupantų trukdymų, Lietuvos bankas sugebėjo dirbti 
pelningai, palaikyti likvidumą. Todėl banko komisarinis 
valdytojas J. Paknys (vietoj P. Kopustinsko paskirtas 
1941 10 29) turėjo pagrindo rašte (1942 08 27) generaliniam 
komisarui A. Rentelnui pasididžiuoti: “tvarkingo pirklio 
rūpestingumu <...> stengiausi atlikti man pavestus 
uždavinius ir jaučiu, tatai man pasisekus”1.

Įsisteigus vokiškųjų kredito įmonių (Reicho kredito kasų, 
Prekybos ir pramonės banko, Vokiečių darbo banko, 
Gemeinschaftsbanko, taupomųjų kasų) skyriams ir 1942 m. 
rugpjūčio mėn. Reicho komisarui paskyrus Lietuvos bankų 
reorganizavimo ir balansų sureguliavimo įgaliotinį (Der 
Beauftragte der Neuorganisation und Bilanzbereiningung der 
Banken Litauens), buvo suintensyvintas lietuviškųjų bankų 
likvidavimas. Įgaliotinis (iš pradžių V. Špilgeris, vėliau dr. 
D. Ditmeris) J. Pakniui pareiškė, kad Lietuvos bankas bus 
likviduojamas perduodant aktyvus ir pasyvus 
Gemeinschaftsbankui, Reicho kredito kasoms ir 
taupomosioms kasoms (Sparkassen). Naciai Lietuvos banko 
likvidavimą bandė pridengti motyvu, kad jis nepajėgus atlikti 
savo funkcijų2. Šioms užmačioms bandė pasipriešinti 
lietuviškos savivaldos generalinis tarėjas finansams 
J. Matulionis ir J. Paknys įvairiais memorandumais ir raštais 
generaliniam komisarui. Juose buvo kritikuojami vokiečių

1 Pasaulio lietuvis, 1987, Nr. 8-9, p. 25. 
1 Matulionis J. Min. veik., p. 118.
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Lyginant Lietuvos banko įstatymo ir statuto numatytas 
operacijas, pastebimi kai kurie svarbūs skirtumai, per platus 
įstatymo traktavimas statute. Įstatymas nenumatė, kad 
Lietuvos bankas valdytų vertybinius popierius, steigtų kliringo 
namus, šie atliktų tarpbankinius atsiskaitymus. Taip pat, mano 
galva, statutas suteikė bankui teisę išdavinėti čekius ir akredi
tyvus, o tai nebuvo numatyta įstatyme, tačiau buvo būtina kaip 
įprasta bankinė operacija.

Didelę trintį tarp Lietuvos banko vadovybės ir vyriausybės 
buvo sukėlusi įstatyminė nuostata, įpareigojusi banką atlikti 
valstybės iždo ir valstybės taupomųjų kasų operacijas. Tai 
reiškė, kad Lietuvos bankas turėjo atlikti nemokamai didžiulį 
mokesčių priėmimo ir gautų pinigų pervedimo darbą.

Lietuvos banko pareigos valstybei tuo neapsiribojo. 
Įstatyme buvo numatyta Lietuvos banko teisė kredituoti 
valstybę įsigyjant jos paskolos lakštų. Kaip minėjau, iš pradžių 
bankui buvo leista pirkti valstybės arba jos garantuotų 
vertybinių popierių ne daugiau kaip 1/3 akcinio kapitalo 
vertės1. Ketvirtąjį dešimtmetį dėl ekonominės krizės padidėjus 
valstybės skolinimuisi, buvo du kartus padidintos Lietuvos 
banko galimybės kredituoti valstybę.

Banko saugumui svarbią reikšmę turėjo tam tikrų opera
cijų uždraudimas. Lietuvos bankui buvo uždrausta 1) imti 
paskolas savo reikalams, 2) teikti hipotekines paskolas,
3) skolinti už įkeistas pramonės įmonių ir jo paties akcijas,
4) dalyvauti pramonės įmonių kapitale2. Pasižiūrėkime, kaip 
šie draudimai įsikomponavo į europinį kontekstą.

Skolintis vidaus rinkoje emisijos bankui nereikia, nes jis 
pats sukuria kredito išteklius, o skolintis užsienyje, siekiant 
padidinti padengiamųjų vertybių fondą ir emisiją, nepageidau
tina, nors valiutoms stabilizuoti būtina imti užsienio paskolas

Vyriausybės žinios, 1922 08 29.
2 Ten pat.
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ar net naudingiau, negu realizuoti emisijos banko užsienio 
aktyvus. Kaip žinoma, ne viena Europos valstybė po Pirmojo 
pasaulinio karo savo valiutas stabilizavo tik užsienio 
paskolomis. Matyt, neatsitiktinai daugelyje valstybių įstatymai 
nedraudė emisijos bankams skolintis. Kiek žinoma, tik Lietu
vos banko įstatymas draudė jam skolintis. Belgijos ir Švedijos 
įstatymai leido skolintis tik išimtiniais atvejais'. Dėl to, manau, 
netikslinga buvo suvaržyti Lietuvos banko teisę skolintis 
užsienyje ekstremaliomis sąlygomis.

Draudimas skolinti vien tik už įkeistas pramonės bendrovių 
akcijas greičiausiai yra tik redakcinis įstatymo netikslumas. 
Sunku būtų patikėti, kad įstatymo leidėjas būtų laikęs kitų 
verslo sektorių emituotas akcijas teiktinomis kreditavimui. 
Taip pat abejoju, kad draudimas Lietuvos bankui daryti 
investicijas į pramonės įmones taikytas tik joms, o ne visų ūkio 
šakų įmonėms. Draudimas emisijos bankams dalyvauti (tiesio
giai ar netiesiogiai) komercinėse struktūrose -  įprasta norma 
daugelyje kraštų. Tautų Sąjunga, suteikdama paskolas Estijai 
ir Bulgarijai, pareikalavo, kad jų emisijos bankai atsisakytų 
dalyvauti įmonių veikloje2.

Nors emisijos bankų akcijos patrauklios investuotojams, 
tačiau jos nėra tinkamas paskolų užstatas. Tuo tarpu savų 
akcijų pirkimas mažina banko kapitalą ir padengiamąsias 
vertybes. Nuo tokios rizikos ir saugojo draudimas duoti 
paskolas už įkeistas emisijos banko nuosavas akcijas ar jas 
pirkti. Tokie draudimai buvo įrašyti Lietuvos, Čekoslovakijos, 
Čilės, Belgijos, Lenkijos ir Pietų Afrikos nacionalinių bankų 
įstatymuose3.

Taip pat buvo suvaržyta Lietuvos banko teisė pirkti 
nekilnojamąjį turtą. Jį galima buvo įsigyti tik savo reikalams ir

1 Knui C., EitbKun B. Uempaiibiibie OaiiKii. c. 118.
2 Ten pat, p. 115.
’ Ten pat, p. 117.
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tik finansų ministrui leidus. Analogiška nekilnojamojo turto 
pirkimo tvarka buvo taikoma ir kitose šalyse.

Dar kartą norisi pabrėžti, kad griežtais skolinimo 
reikalavimais, išvardytų operacijų draudimais ar varžymais 
buvo siekiama apsaugoti Lietuvos banką nuo nuostolių, 
garantuoti jo likvidumą, siekiant nepakirsti visuomenės 
pasitikėjimo juo bei litu.

2. Kreditavimo organizavimas

Paskolų teikimas ūkiui ir gyventojams buvo viena iš 
svarbiausių Lietuvos banko aktyvinių operacijų, iš kurių jis 
gaudavo daugiausia pajamų. Pavyzdžiui, 1939 m. pabaigoje 
paskolos sudarė 64 procentus banko balanso aktyvo sumos ir 
davė 59 procentus visų pajamų1. Be to, kredituojant buvo 
įgyvendinama pinigų (emisijos) politika. Todėl kreditavimui, 
kredito politikos tikslams ir priemonėms nustatyti buvo 
skiriama daug dėmesio.

Lietuvos banke buvo nustatyta kolegiali paskolų teikimo 
tvarka ir centro bei skyrių įgaliojimų atribojimas. Paskolų 
išdavimo reikalus tvarkė Lietuvos banko valdyba, jo centro ir 
skyrių diskonto komitetai. Tik skubiu atveju banko valdyba 
galėjo nuspręsti diskontuoti vekselius, bet apie tai turėjo būti 
pranešta diskonto komitetui. Diskonto komitetas posėdyje 
nagrinėdavo skolininkų pateiktus paskolų apdraudimo doku
mentus ir pateikdavo atitinkamas rekomendacijas valdybai. 
Diskonto komitetui buvo duodami pavedimai ištirti įmonių 
patikimumą, prekių kainų konjunktūrą ir kt. Archyvinė 
medžiaga rodo, kad banko tarnautojai atlikdavo labai profe
sionalius, visapusiškus įvairių Lietuvos ūkio sričių padėties 
tyrimus, darė prognozes tarptautinių rinkų mastu. Šių tyrimų

1 Apskaičiuota pagal Lietuvos banko 1939 m. apyskaitą, p. 3, 7.
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svarbiausias išvadas skelbė savo biuleteniuose ir kai kurių 
metų apyskaitose.

Lietuvos banko skyrių diskonto komitetų teisės priimti 
sprendimus dėl paskolų buvo apribotos tam tikromis valdybos 
nustatytomis ir keičiamomis sumomis. Pavyzdžiui, vienu metu 
Kybartų skyrius galėjo išdavinėti paskolas iki 145 tūkst. Lt, 
Klaipėdos -  iki 100 tūkst. Lt, Kretingos -  iki 45 tūkst. L t1. 
Kaip minėjau, skyriams leista norma kartais buvo didinama. 
Galvočiau, jog tai priklausė nuo skyrių darbo kokybės ir 
nuostolingų paskolų lygio. Siekiant geriau organizuoti darbą, 
buvo tobulinama banko struktūra. Pavyzdžiui, 1926 m. 
birželio 21 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu buvo įsteigtas 
Kauno skyrius2. Jis turėjo teisę suteikti vienam asmeniui iki 20 
tūkst. Lt vertės paskolų ar garantijų. Didesnės paskolos buvo 
išduodamos Lietuvos banko centre vadovaujantis diskonto 
komiteto rekomendacijomis valdybos nutarimais. Remiantis 
1923 m. lapkričio 7 d. valdybos aplinkraščiu, be Lietuvos 
banko valdybos žinios jo skyriai neturėjo teisės kredituoti kitų 
bankų ir jų skyrių, išskyrus teikti lombardo paskolas3. Siekiant 
išvengti to paties kliento kreditavimo keliuose banko 
skyriuose arba keletą kartų, buvo draudžiama kredituoti kitos 
apskrities įmonių, nesusisiekus su vietiniu skyriumi4.

Kreditavimui buvo naudojamos paskolinės ir specialios 
einamosios sąskaitos. Pastarosios skyrėsi nuo kontokoren- 
tinių sąskaitų, nes paskolos iš jų buvo teikiamos iki pareika
lavimo klientams, jkeitusiems vekselius, prekes, važtaraščius, 
vertybinius popierius (nuo 1937 m.). Iš šių sąskaitų daugiausia 
buvo kredituojami stambūs klientai -  pramonės, prekybos 
įmonės (dažniausiai eksportininkai)\ Iš specialių einamųjų

1 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 850,1. 425.
2 Ten pat, b. 823,1. 582.
' Ten pat, b. 8,1. 51.
4 Ten pat.
5 Lietuvos ūkis, 1925, Nr. 5, p. 227.
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sąskaitų paskolos buvo teikiamos kaip ir diskontuojant 
vekselius, bet pirmuoju atveju paskola (nustatyto dydžio) 
buvo imama prireikus dalimis, o ne visa iš karto. Tačiau 
įsiskolinimas negalėjo būti didesnis negu nustatytas pagal 
įkeistas vertybes dydis. Priešingu atveju bankas pareikalau
davo per tam tikrą laiką skolą sumažinti iki nustatytos sumos. 
Klientui to nepadarius ar laiku nesumokėjus palūkanų, 
bankas protestuodavo įkeistus vekselius ir po 5 dienų parduo
davo įkeistas vertybes. Kreditavimas iš specialių einamųjų 
sąskaitų leido operatyviai ir lanksčiai aptarnauti klientus, 
esant realioms paskolų išieškojimo garantijoms. Taigi Lietu
vos banko įstatymas numatė saugesnę kreditavimo tvarką. 
Tuo tarpu Vakarų Europoje paplitęs kreditavimas iš 
kontokorentinių sąskaitų buvo pagrįstas pasitikėjimu, o ne 
vertybių įkeitimu bankui. Kredituojant iš specialių einamųjų 
sąskaitų, užsimegzdavo glaudūs, pastovūs ryšiai su klientais, 
padėdavę gerai pažinti jų veiklą ir jos rezultatus.

Vekselių diskontavimas buvo apskaitomas atskiroje 
paskolinėję sąskaitoje ir balanse, apyskaitose buvo parodomas 
atskira eilute. Be to, nuo 1935 m. liepos 1 d. balanso straipsnis 
“diskontas” pradėtas detalizuoti, t. y. skirstyti vekselius pagal 
kilmę į užsienio ir vidaus vekselius. Taip buvo padaryta dėl to, 
kad nuo ketvirtojo dešimtmečio vidurio Lietuvos bankui teko 
vis daugiau kredituoti Lietuvos prekių eksportą, diskontuojant 
užsienio importuotojų vekselius, išrašytus ne užsienio 
valiutomis, bet litais. Kartu tai yra lito padidėjusio autoriteto 
požymis. 1935 m. pabaigoje Lietuvos bankas diskontavo 7,72 
mln. Lt vertės tokių vekselių, o tai sudarė 8,5 procento viso 
vekselių diskonto1. Nuo 1935 m. rugpjūčio 9 d. pradėta 
diskontuoti ir vidaus paskolų lakštų kuponus2. Jeigu diskon
tuoto vekselio mokėjimo vietovėje nebuvo Lietuvos banko

1 Lietuvos banko biuletenis, 1940, Nr. 47, p. 18.
2 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 691,1. 104.
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skyriaus, diskonto terminas buvo pailginamas 5 dienomis1. 
Vekseliai diskontui galėjo būti priimami likus iki jų 
apmokėjimo ne mažiau kaip 7 dienoms (vietiniams) ar 10-15 
dienų kitur apmokamiems2. Jeigu klientai laiku neapmokė
davo vekselių ir jie buvo protestuojami, tai būdavo įrašomi į 
banko “juoduosius sąrašus”. Vadinasi, bankas tokių klientų 
nekredituodavo mažiausiai vienerius metus.

Lietuvos banko įkeistos klientų prekės galėjo būti 
saugomos banko arba kliento sandėliuose. Bankas turėjo savo 
sandėlius skolininkų įkeistoms prekėms laikyti Klaipėdoje, 
Kybartuose.

Be to, Lietuvos bankas teikė lombardines paskolas už 
įkeistus tauriuosius metalus ir valstybės laiduotus vertybinius 
popierius. Paprastai jų terminas buvo ne ilgesnis kaip 3 mėn. 
Lombardinė paskola buvo teikiama ir grąžinama iš karto visa 
suma. Veiklos pradžioje bankui buvo {keičiami ne tik 
auksiniai ir sidabriniai pinigai, bet ir aukso žiedai, apyrankės, 
laikrodžiai ir net virduliai3. Beje, pirmaisiais emisijos banko 
gyvavimo metais lombardo paskolos buvo gana paplitusios: 
1924 m. pabaigoje jos sudarė apie 14 procentų visų paskolų, o 
1929 m. pabaigoje -  12,9 procento4. Utenos skyriuje lombardo 
paskolos pirmaisiais metais sudarė apie 54 procentus bendros 
paskolų sumos5. Tai netiesioginis pokarinio krašto nuskur
dimo ir gal per didelio banko nepasitikėjimo klientų 
komerciniais dokumentais ženklas. Nuo 1929 m. lombardo 
paskolų sumos ir lyginamasis svoris sistemingai mažėjo 
nukrisdamas iki 0,8 procento.

' LCVA, f. 755, ap. 2, b. 544,1. 106.
2 Ten pat, 1. 109.
’ Kriščiūnas B. Lietuvos banko Utenos skyriaus dešimtmečio 
veikimas. Dipl. darbas, 1935, p. 10.

4 Sruoga K  Wirtschaft der Respublik Litauen und ihre 
Notenemission. K., 1930, S. 103.

* Kriščiūnas B. Min. darbas, p. 10.
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Lombardo paskolos minimali suma buvo 1000 Lt Kaune ir 
500 Lt skyriuose. Išimtiniais atvejais skyrių direktoriai galėjo 
leisti suteikti ir 200 Lt paskolą. Palūkanos už lombardo 
paskolas buvo išieškomos iškart ją suteikiant. Neužtenkant 
įkeistų brangenybių paskolai išieškoti, ji buvo išieškoma iš 
kito skolininkų turto1. 1935 m. spalio 1 d. įvedus valiutų 
kontrolę, įmonių įkeistas auksas turėjo būti parduotas 
bankui2. B. Kriščiūnas lombardo paskolas laikė nelikvi- 
džiomis, bėdos paskolomis su sunkiai įkainojamu įkeitimu.

Iš Lietuvos banko aplinkraščių matyti, kad klientams buvo 
nustatomos vekselių diskontavimo ir įsiskolinimo pagal 
specialias einamąsias sąskaitas ribos, vadintos leistu kreditu.

Lietuvos bankas duodavo savo klientams avansus pagal 
inkasuotus prekių dokumentus (važtaraščius). 1931 m. 
rugpjūčio 4 d. nurodymuose pasakyta, jog niekam pagal juos 
negalima mokėti visos vertės3. Avansai už inkasuotus 
dokumentus buvo duodami stambiems klientams. Jie 
paspartindavo įmonių apyvartinio kapitalo apyvartumą. 
Kadangi pagal šias operacijas buvo atsiskaitoma vieną kartą 
per mėnesį, bankas nemokamai galėjo disponuoti didelėmis 
svetimų pinigų sumomis. Be to, bankas gaudavo naudingos 
informacijos apie klientų prekybos ryšius, įvairių įmonių 
savitarpio skolas.

1927 m. Lietuvos banko aktyve pasirodė nauja pozicija -  
valstybės vertybiniai popieriai. Lietuvos bankas pradėjo nau
dotis įstatymo suteikta teise -  įsigyti valstybės paskolos lakštų, 
t. y. ilgalaikiai kredituoti valstybės biudžetą.

1939 m. lapkričio 10 d. Lietuvos banko įstatymo pakeitimu 
pirmą kartą jam leista įsigyti ir trumpalaikių (iki 12 mėn.) 
valstybės skolos dokumentų4. 1928-1934 m. valstybės

1 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 823,1. 69.
2 Ten pat, b. 691,1. 74.
’ Ten pat, b. 827,1. 135.
4 Vyriausybės žinios, 1939 11 10.
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kreditavimas saikingai didėjo. 1928 m. pabaigoje bankas buvo 
įsigijęs 0,5 mln. Lt vertės valstybės vertybinių popierių, o
1934 m. pabaigoje -  2,2 mln. Lt ', t. y. mažiau, negu galėjo.
1935 m. Lietuvos banko valstybės vertybinių popierių portfelis 
pasipildė 5 mln. Lt, o 1939 m., nupirkus Vilniaus paskolos 
lakštų, padidėjo iki 18,2 mln. L t2.

1 lentelės duomenys rodo ūkio konjunktūros ciklinius 
pokyčius, jos įtaką kredito dinamikai bei kreditavimo tvarkos 
tendencijas. Vyraujanti kreditavimo tvarkos, paskolų rūšių 
raidos tendencija -  pirmenybinis kreditavimo iš specialių 
einamųjų sąskaitų pagal vekselius plėtimas. Todėl šių paskolų 
lyginamasis svoris padidėjo nuo 28,4 (1924 m.) iki 72,7 
procento (1939 m.), jos tapo dominuojančios. Šis dėsningumas 
sietinas su banko kredito politikos orientyrų pasikeitimais, iš 
kurių svarbiausi -  žemės ūkio kreditavimo siaurinimas ir 
eksporto, perdirbimo pramonės intensyvėjęs rėmimas 
paskolomis arba, kitaip tariant, perėjimas prie stambių klientų 
(net monopolinio pobūdžio) kreditavimo, vykdyto iš 
specialių einamųjų sąskaitų. Po specialių einamųjų sąskaitų 
stabiliai antrąją vietą užėmė vekselių diskontas. Didžioji 
įsiskolinimo pagal specialiąją einamąją sąskaitą dalis visą laiką 
buvo užtikrinama vekseliais. Tik nuo 1938 m. ėmė didėti 
valstybės vertybinių popierių ir nekilnojamojo turto įkeitimo 
vaidmuo. Balanso pozicija “specialioji einamoji sąskaita 
užstatant nekilnojamąjį turtą” kelia neaiškumų. Kaip 
pamename, įstatymas draudė bankui teikti paskolas už įkeistą 
nekilnojamąjį turtą. Nelabai tikėtina, kad bankas sistemingai 
būtų pažeidinėjęs šį reikalavimą. Vadinasi, reikia manyti, kad 
minimas užstatas buvo papildomas paskolų grąžinimo 
užtikrinimo būdas. Šią prielaidą tarsi patvirtina turto įkeitimo 
padidėjimas 2-4 kartus ekonominės krizės metais. Gal

1 LSM, 1927-1928 m., p. 316.
2 Ten pat, 1939 m., p. 315.
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padidėjusia rizika dėl politinės įtampos paaiškintina turto 
įkeitimo padidėjimo (apie 2 kartus) banga 1938-1939 m. 
Tačiau ir po šio padidėjimo turto užstatai sudarė tik apie 14 
procentų skolų pagal specialią einamąją sąskaitą.

1 lentelė
Lietuvos banko paskolos (apyvarta) pagal rūšis 1924-1939 m.

(mln. Lt)
Paskolų rūšis Metai

1924 1925 1926 1927 1928 1929
1. Vekselių 
diskontas 83,9 85,0 64,1 100,3 126,7 129,0
2. Specialios
einamosios
sąskaitos 56,4 96,9 119,1 177,9 198,1 206,5
iš jų:
a) vekseliais 45,5 88,5 115,4 121,6 140,0 139,4
b) prekėmis

} 10,9 8,4 3,7
9,7 13,5 15,7

c) važtaraščiais
d) vertybiniais

46,6 44,6 51,4

popieriais
3. Lombardo
paskolos 3,1 1,2 0,5 0,1 0,1 0,1
4. Avansai 17,0 11,7 6,4 11,9 10,9 8,0
Iš viso: 160,4 194,8 190,1 290,2 335,8 343,6
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1 lentelės tęsinys
Paskolų rūšis Metai

1930 1931 1932 1933 1934 1935
1. Vekselių 
diskontas 149,2 189,0 138,9 108,5 116,9 116,6
2. Specialios eina
mosios sąskaitos 213,5 156,2 105,0 116,5 142,0 174,7
iš jų:
a) vekseliais 150,2 122,4 78,3 95,0 120,4 151,2
b) prekėmis 9,2 14,1 13,0 12,4 11,4 10,2
c) važtaraščiais 54,1 19,7 13,7 9,1 10,2 13,3
d) vertybiniais 
popieriais
3. Lombardo 
paskolos 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
4. Avansai 7,7 27,0 7,9 5,2 3,7 4,1
Iš viso: 370,5 372,3 251,9 230,3 262,7 295,5

1 lentelės tęsinys
Metai

Paskolų rūšis 1936 1937 1938 1939 Pasikeitimas
(+.-)

L Vekselių 
diskontas 92,6 95,6 130,0 107,8 +23,9
2. Specialios eina
mosios sąskaitos 261,7 383,9 472,6 498,2 +441,8
iš jų:
a) vekseliais 232,4 348,5 439,0 453,1 +407,6
b) prekėmis 13,9 20,2 13,0 7,5 -2,2
c) važtaraščiais 15,4 14,4 11,9 11,7 -34,9
d) vertybiniais 
popieriais 0,8 8,7 25,9 + 25,1
3. Lombardo 
paskolos 0,1 0,1 -3,0
4. Avansai 2,8 4,0 6,5 17,3 +0,3
Iš viso: 357,1 483,5 609,2 623,4 +463,0

Šaltinis: Lietuvos banko 1924-1939 m. apyskaitų (sąskaitų apyvartos) 
duomenys.
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Duomenų apie stambių klientų kreditavimo tvarką 
nepavyko rasti, šiek tiek yra žinių apie kredito kooperatyvų ir 
ūkininkų kreditavimo tvarką.

Kredito kooperatyvas paskolai gauti turėjo pateikti bankui 
prašymą, savo įstatų nuorašą, paskutinio ketvirčio balansą, 
narių sąrašą ir visuotinio narių susirinkimo protokolo išrašą, 
kuriame turėjo būti nurodyta valdybos sudėtis ir įgaliojimas 
jai imti paskolą1. Naujai įsisteigę kredito kooperatyvai dėl 
atsargumo neturėjo būti kredituojami 1 metus. 1929 m. jų 
nekreditavimo terminas (“sausasis sezonas”) pailgintas iki 3 
metų. Lietuvos bankas kreditavo tik tuos kredito koopera
tyvus, kurie “savo veikimu užsirekomendavo kaip rimtos 
įstaigos ir rimtų žmonių vedamos”2. Paskola negalėjo būti 
didesnė negu kooperatyvo pajų kapitalas ir turėjo būti 
apdrausta kooperatyvo gautais iš klientų vekseliais. Smulkesni 
kredito kooperatyvai galėjo gauti paskolas tik vekselių 
diskonto forma, o kiti -  ir iš specialių einamųjų sąskaitų pagal 
vekselius.

Ūkininkai buvo pradedami kredituoti nuo kovo mėnesio 
vidurio. Paskolos terminas buvo 6 mėn. Šis terminas laiku 
grąžinantiems paskolos dalis galėjo būti pailginamas iki 9 
mėn.'1 Minimali paskolos suma buvo 300 Lt, tik neturtingų 
apskričių, kuriose buvo daug mažažemių (Trakų, Zarasų ir 
kt.), ūkininkams galėjo būti suteikiama tik 200 Lt paskola 4. 
Nuo 1931 m. ūkininkams nebuvo suteikiamos paskolos dalims 
mokėti, žemei, grūdinių javų sėklai pirkti. Sėklas skolon 
pardavinėjo “Lietūkis” ir žemės ūkio draugijos. Ūkininkas 
turėjo būti kreditingas, o paskola -  tikslinga. Paskolai gauti 
reikėjo įteikti prašymą, jame nurodyti savo ir laiduotojų

1 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 823,1. 464.
2 Ten pat.
1 Ten pat, b. 827,1. 176.
4 Ten pat.
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turimą turtą. Šios žinios turėjo būti patvirtintos valsčiaus 
viršaičio. Paskola buvo apdraudžiama vekseliais. Apskritai 
kreditavimo vyraujantys principai buvo tokie: neteikimas ar 
atsargus paskolų teikimas aktyvesne veikla nepasižyminčioms 
įmonėms, firmoms, kiek galima visapusiškesnis paskolų 
apdraudimas ir rizikos sumažinimas. Per pirmąjį dešimtmetį 
Lietuvos bankas suteikė beveik 8 mln. Lt vertės abejotinų 
paskolų1. Didžiausios tokių paskolų sumos parodytos 1927- 
1929 m. ir 1935 m. apyskaitose, jos sudarė 1,3-1,45 mln. L t2. 
Daugelis paskolų 1927 m. negrąžinta bankrutavus Prekybos ir 
pramonės bankui. Tačiau jos sudarė menką visų paskolų dalį 
(apie 1,5 procento). Be to, reikia atsižvelgti į tą faktą, kad 
dalis abejotinų, į išlaidas nurašytų paskolų dalis vėliau buvo 
grąžinama. 1923-1931 m. jų grąžinta 0,8 mln. Lt, arba 
dešimtadalis3. Ir vis dėlto abejotinos paskolos sudarydavo 
nemažą Lietuvos banko išlaidų dalį: 1923-1931 m. vidutiniš
kai -  10,33 procento, o 1935 m. -  net 26 procentus4. Natūralu, 
kad abejotinų paskolų sumos ir lyginamasis svoris padidėdavo 
ūkiškai sunkiais metais.

1 Lietuvos bankas. 1922-1932, p. 69.
2 Ten pat; Lietuvos banko veikimas 1935 metais, p. 4. 
■’ Ten pat.
4 Ten pat.
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3. Kredito politika: tikslai, priemonės ir 
pokyčiai

3.1. Kredito politikos formavimasis
Per kredito politiką buvo įgyvendinama pinigų politika, 

pastaroji bent iki ketvirtojo dešimtmečio suponavo pirmąją. 
Šią aplinkybę pabrėžė V. Stašinskas iškilmingame banko 
tarybos posėdyje, skirtame banko įsteigimo 10 metų sukakčiai 
paminėti: “Taigi Lietuvos pinigų pastovumo išlaikymo rūpestis 
lėmė banko veikimo pradžioje ir jo kreditų politikos kryptį”1.

Antrasis pagrindinis, įstatymo apibrėžtas Lietuvos banko 
uždavinys buvo skatinti žemės ūkio, pramonės ir prekybos 
plėtotę2. Tai galėjo būti pasiekta pigiais kreditais remiant šias 
ūkio šakas. Kaip vėliau matysime, pirmaisiais veiklos metais 
Lietuvos bankas nepajėgė minėto uždavinio įgyvendinti ir 
sąmoningai jį laikė antraeiliu, prioritetą teikdamas pasiti
kėjimui litu pasiekti, jo pastovumui garantuoti. Banko kredito 
politika iki 1925-1927 m. glaudžiai buvo susieta su griežtai 
restrikcine jo pinigų politika, pagrįsta lito banknotų 100 
procentų padengimu aukso ir valiutos atsargomis (toliau -  
valiutos atsargos arba valiutos fondas). Vadinasi, kreditavimo 
plėtra priklausė nuo valiutos fondo, o ne nuo gamybos 
pokyčių.

Restrikcine kredito politika (pasak S. Kuzminsko3, dvigu
bos restrikcijos) buvo specifiška, netapati “brangių pinigų” 
politikai, nes Lietuvos bankas už paskolas ėmė tais laikais 
mažas palūkanas (6-8 procentus). Dėl šios priežasties bankas 
restrikcinei politikai įgyvendinti turėjo pasirinkti selekcinę 
kreditavimo priemonę arba nustatyti diferencijuotas paskolų

1 Lietuvos aidas, 1932 10 06.
2 Vyriausybės žinios, 1922 08 29.
■’ Kuzminskas S. Min. veik., p. 188.
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teikimo sąlygas pagal skolininkų reikšmę šalies ūkiui ir 
valiutos atsargoms.

Pradinės Lietuvos banko darbo sąlygos buvo sunkios: 
valiutinis chaosas, įsisiūbavusi spekuliacija, karo nuniokotas ir 
pokarinės infliacijos apiplėštas kraštas, menkas eksportas, 
užsienio kapitalo menkos investicijos dėl nepasitikėjimo 
naujos valstybės finansiniu pajėgumu ir ūkiniu atsparumu.

Pirmomis veiklos dienomis Lietuvos bankas praktiškai 
turėjo spręsti tik pinigų reformos reikalus1. Iki 1922 m. spalio 
vidurio bankas neteikė paskolų. 1922 m. spalio 17 d. banko 
generalinė taryba nustatė pirmąsias kreditavimo gaires, 
leisdama suteikti paskolų ne daugiau kaip banko turimas akci
nis kapitalas2. Žinant, kad jį sudarė auksas ir JAV doleriai, 
vadinasi, buvo nustatytos kreditavimo ribos, tiesiogiai 
priklausančios nuo valiutos fondo. 1922 m. spalio 31d. bankas 
buvo suteikęs 1,6 mln. Lt, o metų pabaigoje -  8,57 mln. Lt 
paskolų, nors turėjo 33,14 mln. Lt valiutos atsargų3. Taigi 
kreditavimo galimybės buvo panaudotos vos 25,9 procento, 
nes paskolų teikimas -  procesas, kuriam reikia daug laiko. 
Nors suteiktų paskolų, palyginti su vėlesniais metais, buvo 
nedaug, tačiau jos sudarė beveik pusę bendros visų kredito 
įmonių paskolų sumos.

Kreditavimo politikoje Lietuvos bankas galėjo pasirinkti du 
būdus: 1) teikti ūkiui paskolas per kitus bankus, kooperatines 
organizacijas arba 2) tiesiogiai teikti paskolas ūkio 
subjektams. Organizuojant kreditavimą pirmuoju būdu, reikia 
mažiau išlaidų, mažiau banko skyrių, be to, jis yra saugesnis. 
Latvijos ir Suomijos emisijos bankai turėjo nedaug skyrių ir 
ūkį kreditavo per kitus bankus. Pagal ano meto spaudą, iš 
Lietuvos banko valdytojo kalbos visuotiniame akcininkų 
susirinkime išeitų, jog banko vadovai iš pradžių buvo

1 Lietuvos bankas. 1922-1932, p. 52.
2 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 7,1. 11.
■’ Lietuvos bankas. 1922-1932, p. 54.
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pasirinkę kreditavimo per kitus bankus būdą1. Bankas kredito 
veiklą pradėjo teikdamas didesnes paskolas akciniams 
bankams ir tik paskiau kooperatinėms organizacijoms, o dar 
vėliau -  įvairioms įmonėms2.

Minėtą Lietuvos banko apsisprendimą galėjo paveikti šios 
priežastys: 1) komercinių bankų likvidumo sunkumai dėl 
infliacijos metais padarytų didelių investicijų į nekilnojamąjį 
turtą bei vertybinius popierius ir 2) privačių bankų nemaža 
įtaka Lietuvos banko vadovybėje (iki 1929 m. iš 5 valdybos 
narių 3 buvo akcinių bankų atstovai). Lietuvos bankas stengėsi 
padėti sunkioje būklėje atsidūrusiems bankams, “bet ne tam, 
kad juos išgelbėtų, o kad apsaugotų žmonių turtą, sudėtus 
skatikus į bankų akcijas”3. Jis negalėjo nusišalinti nuo bankų 
sistemos stabilumo stiprinimo, nes be Lietuvos banko negali
ma buvo plėtoti taupymo, be pastarojo nebuvo įsivaizduojama 
ūkio plėtra, negalėjo būti pasiektas pasitikėjimas litu. 1924 m. 
Lietuvos bankas buvo rediskontavęs 21,3 mln. Lt vertės kitų 
bankų vekselių4, o tai sudarė 45 procentus bendros jo paskolų 
sumos. Gausus kitų bankų ir kredito įmonių kreditavimas 
susilaukė griežtos kritikos Seime ir spaudoje. Lietuvos bankui 
buvo priekaištaujama, kad jis, būdamas valdiška įstaiga, 
padeda pelnytis privatiems bankams5. Iš tiesų bankai paskolas, 
gautas iš Lietuvos banko už 6-8 procentus, perskolindavo už 
36-48 procentus ir lengvai pelnydavosi iš tarpininkavimo. 
Matyt, Lietuvos bankas turėjo nustatinėti palūkanų maržą. Ar 
dėl kritikos, ar dėl kitų kredito įmonių didėjančių kredito 
išteklių, ar dėl vieno ir kito, Lietuvos banko rediskonto 
operacijos nuo 1924 m. pradėjo santykinai mažėti. Tokia 
tendencija išsilaikė iki 1931 m. vidurio. Be to, nuo 1928 m.

1 Lietuvos ūkis, 1925, Nr. 5, p. 227.
2 Ten pat.
3 Ten pat.
4 Ten pat. >
? Seimo stenogramos, 1923 03 09, p. 7; Lietuvos žinios, 1924 04 01.
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mažėjo ir absoliučios paskolų, suteiktų kitiems bankams, 
sumos (žr. 14 ir 15 lenteles). Gyvenimo realijos vertė Lietuvos 
banką plėsti tiesioginį ūkio subjektų kreditavimą, pasiliekant 
paskutiniąja bankų kreditavimo institucija.

Vertinant Lietuvos banko didelį kitų bankų rėmimą 
paskolomis, negalima išleisti iš akiračio tos aplinkybės, jog 
kartu jis gavo galimybę mažinti palūkanas. Pirmaisiais metais 
Lietuvos bankas dėl kredito krizės galėjo patenkinti tik 
nedidelę paskolų paklausos dalį. Todėl vien ekonominiais 
metodais (pigiomis savo paskolomis) nedaug galėjo sumažinti 
kitų bankų palūkanų normas.

Tad neliko kitos išeities kaip pavartoti kitų bankų atžvilgiu 
tam tikrus prievartos elementus. Lietuvos bankas, 
kredituodamas kitus bankus, reikalavo iš jų mažinti palūkanas 
ir apskritai kredito politikoje laikytis emisijos banko linijos. 
1927 m. vasario 15 d. vykusiame Lietuvos banko visuotiniame 
akcininkų susirinkime V. Jurgutis žadėjo griežčiau to iš bankų 
reikalauti1. Neklusniesiems (ypač kredito kooperatyvams) ne 
tik nebuvo teikiamos naujos paskolos, bet ir išieškomos 
senosios. Gal tik sukrusta vėlokai.

Restrikcinė Lietuvos banko kredito politika suponavo 
griežtą klientų atranką patikimumo ir ūkinio reikalingumo 
požiūriais. Apie stiprų klientų “atsijojimą” galima spręsti iš to 
fakto, kad, pavyzdžiui, 1924 m. bankas suteikė tik 38,16 
procento prašytų paskolų sumos2. Savaime suprantama, kad 
kredito “bado” sąlygomis pigioms Lietuvos banko paskoloms 
paklausa buvo didžiulė. Taip pat ją didino, infliacijai darant 
įtaką, susikūrusių įmonių dalies nesugebėjimas prisitaikyti 
prie defliacinių sąlygų, kredito krizės pagilinta ūkio depresija 
1924-1925 m. Tad prie Lietuvos banko pigaus kredito buvo 
pulta kaip musių prie medaus. Dalis prašytojų tikėjosi

1 Lietuva, 1927 02 18.
2 Ten pat, 1925 03 30.
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Lyginant Lietuvos banko įstatymo ir statuto numatytas 
operacijas, pastebimi kai kurie svarbūs skirtumai, per platus 
įstatymo traktavimas statute. Įstatymas nenumatė, kad 
Lietuvos bankas valdytų vertybinius popierius, steigtų kliringo 
namus, šie atliktų tarpbankinius atsiskaitymus. Taip pat, mano 
galva, statutas suteikė bankui teisę išdavinėti čekius ir akredi
tyvus, o tai nebuvo numatyta įstatyme, tačiau buvo būtina kaip 
įprasta bankinė operacija.

Didelę trintį tarp Lietuvos banko vadovybės ir vyriausybės 
buvo sukėlusi įstatyminė nuostata, įpareigojusi banką atlikti 
valstybės iždo ir valstybės taupomųjų kasų operacijas. Tai 
reiškė, kad Lietuvos bankas turėjo atlikti nemokamai didžiulį 
mokesčių priėmimo ir gautų pinigų pervedimo darbą.

Lietuvos banko pareigos valstybei tuo neapsiribojo. 
Įstatyme buvo numatyta Lietuvos banko teisė kredituoti 
valstybę įsigyjant jos paskolos lakštų. Kaip minėjau, iš pradžių 
bankui buvo leista pirkti valstybės arba jos garantuotų 
vertybinių popierių ne daugiau kaip 1/3 akcinio kapitalo 
vertės1. Ketvirtąjį dešimtmetį dėl ekonominės krizės padidėjus 
valstybės skolinimuisi, buvo du kartus padidintos Lietuvos 
banko galimybės kredituoti valstybę.

Banko saugumui svarbią reikšmę turėjo tam tikrų opera
cijų uždraudimas. Lietuvos bankui buvo uždrausta 1) imti 
paskolas savo reikalams, 2) teikti hipotekines paskolas,
3) skolinti už įkeistas pramonės įmonių ir jo paties akcijas,
4) dalyvauti pramonės įmonių kapitale2. Pasižiūrėkime, kaip 
šie draudimai įsikomponavo į europinį kontekstą.

Skolintis vidaus rinkoje emisijos bankui nereikia, nes jis 
pats sukuria kredito išteklius, o skolintis užsienyje, siekiant 
padidinti padengiamųjų vertybių fondą ir emisiją, nepageidau
tina, nors valiutoms stabilizuoti būtina imti užsienio paskolas

1 Vyriausybės žinios, 1922 08 29.
2 Ten pat.
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ar net naudingiau, negu realizuoti emisijos banko užsienio 
aktyvus. Kaip žinoma, ne viena Europos valstybė po Pirmojo 
pasaulinio karo savo valiutas stabilizavo tik užsienio 
paskolomis. Matyt, neatsitiktinai daugelyje valstybių įstatymai 
nedraudė emisijos bankams skolintis. Kiek žinoma, tik Lietu
vos banko įstatymas draudė jam skolintis. Belgijos ir Švedijos 
įstatymai leido skolintis tik išimtiniais atvejais1. Dėl to, manau, 
netikslinga buvo suvaržyti Lietuvos banko teisę skolintis 
užsienyje ekstremaliomis sąlygomis.

Draudimas skolinti vien tik už įkeistas pramonės bendrovių 
akcijas greičiausiai yra tik redakcinis įstatymo netikslumas. 
Sunku būtų patikėti, kad įstatymo leidėjas būtų laikęs kitų 
verslo sektorių emituotas akcijas teiktinomis kreditavimui. 
Taip pat abejoju, kad draudimas Lietuvos bankui daryti 
investicijas į pramonės įmones taikytas tik joms, o ne visų ūkio 
šakų įmonėms. Draudimas emisijos bankams dalyvauti (tiesio
giai ar netiesiogiai) komercinėse struktūrose -  įprasta norma 
daugelyje kraštų. Tautų Sąjunga, suteikdama paskolas Estijai 
ir Bulgarijai, pareikalavo, kad jų emisijos bankai atsisakytų 
dalyvauti įmonių veikloje2.

Nors emisijos bankų akcijos patrauklios investuotojams, 
tačiau jos nėra tinkamas paskolų užstatas. Tuo tarpu savų 
akcijų pirkimas mažina banko kapitalą ir padengiamąsias 
vertybes. Nuo tokios rizikos ir saugojo draudimas duoti 
paskolas už įkeistas emisijos banko nuosavas akcijas ar jas 
pirkti. Tokie draudimai buvo įrašyti Lietuvos, Čekoslovakijos, 
Čilės, Belgijos, Lenkijos ir Pietų Afrikos nacionalinių bankų 
įstatymuose3.

Taip pat buvo suvaržyta Lietuvos banko teisė pirkti 
nekilnojamąjį turtą. Jį galima buvo įsigyti tik savo reikalams ir

Kum C., EnbKHii B. H e i n p a j i i .i i L .i e  O a i i K i i , c. 118. 
2 Ten pat, p. 115.
' Ten pat, p. 117.
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tik finansų ministrui leidus. Analogiška nekilnojamojo turto 
pirkimo tvarka buvo taikoma ir kitose šalyse.

Dar kartą norisi pabrėžti, kad griežtais skolinimo 
reikalavimais, išvardytų operacijų draudimais ar varžymais 
buvo siekiama apsaugoti Lietuvos banką nuo nuostolių, 
garantuoti jo likvidumą, siekiant nepakirsti visuomenės 
pasitikėjimo juo bei litu.

2. Kreditavimo organizavimas

Paskolų teikimas ūkiui ir gyventojams buvo viena iš 
svarbiausių Lietuvos banko aktyvinių operacijų, iš kurių jis 
gaudavo daugiausia pajamų. Pavyzdžiui, 1939 m. pabaigoje 
paskolos sudarė 64 procentus banko balanso aktyvo sumos ir 
davė 59 procentus visų pajamų1. Be to, kredituojant buvo 
įgyvendinama pinigų (emisijos) politika. Todėl kreditavimui, 
kredito politikos tikslams ir priemonėms nustatyti buvo 
skiriama daug dėmesio.

Lietuvos banke buvo nustatyta kolegiali paskolų teikimo 
tvarka ir centro bei skyrių įgaliojimų atribojimas. Paskolų 
išdavimo reikalus tvarkė Lietuvos banko valdyba, jo centro ir 
skyrių diskonto komitetai. Tik skubiu atveju banko valdyba 
galėjo nuspręsti diskontuoti vekselius, bet apie tai turėjo būti 
pranešta diskonto komitetui. Diskonto komitetas posėdyje 
nagrinėdavo skolininkų pateiktus paskolų apdraudimo doku
mentus ir pateikdavo atitinkamas rekomendacijas valdybai. 
Diskonto komitetui buvo duodami pavedimai ištirti įmonių 
patikimumą, prekių kainų konjunktūrą ir kt. Archyvinė 
medžiaga rodo, kad banko tarnautojai atlikdavo labai profe
sionalius, visapusiškus įvairių Lietuvos ūkio sričių padėties 
tyrimus, darė prognozes tarptautinių rinkų mastu. Šių tyrimų

1 Apskaičiuota pagal Lietuvos banko 1939 m. apyskaitą, p. 3, 7.
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svarbiausias išvadas skelbė savo biuleteniuose ir kai kurių 
metų apyskaitose.

Lietuvos banko skyrių diskonto komitetų teisės priimti 
sprendimus dėl paskolų buvo apribotos tam tikromis valdybos 
nustatytomis ir keičiamomis sumomis. Pavyzdžiui, vienu metu 
Kybartų skyrius galėjo išdavinėti paskolas iki 145 tūkst. Lt, 
Klaipėdos -  iki 100 tūkst. Lt, Kretingos -  iki 45 tūkst. Lt1. 
Kaip minėjau, skyriams leista norma kartais buvo didinama. 
Galvočiau, jog tai priklausė nuo skyrių darbo kokybės ir 
nuostolingų paskolų lygio. Siekiant geriau organizuoti darbą, 
buvo tobulinama banko struktūra. Pavyzdžiui, 1926 m. 
birželio 21 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu buvo įsteigtas 
Kauno skyrius2. Jis turėjo teise suteikti vienam asmeniui iki 20 
tūkst. Lt vertės paskolų ar garantijų. Didesnės paskolos buvo 
išduodamos Lietuvos banko centre vadovaujantis diskonto 
komiteto rekomendacijomis valdybos nutarimais. Remiantis 
1923 m. lapkričio 7 d. valdybos aplinkraščiu, be Lietuvos 
banko valdybos žinios jo skyriai neturėjo teisės kredituoti kitų 
bankų ir jų skyrių, išskyrus teikti lombardo paskolas1. Siekiant 
išvengti to paties kliento kreditavimo keliuose banko 
skyriuose arba keletą kartų, buvo draudžiama kredituoti kitos 
apskrities įmonių, nesusisiekus su vietiniu skyriumi4.

Kreditavimui buvo naudojamos paskolinės ir specialios 
einamosios sąskaitos. Pastarosios skyrėsi nuo kontokoren- 
tinių sąskaitų, nes paskolos iš jų buvo teikiamos iki pareika
lavimo klientams, įkeitusiems vekselius, prekes, važtaraščius, 
vertybinius popierius (nuo 1937 m.). Iš šių sąskaitų daugiausia 
buvo kredituojami stambūs klientai -  pramonės, prekybos 
įmonės (dažniausiai eksportininkai)\ Iš specialių einamųjų

1 LCVA, 1. 755, ap. 2, b. 850,1. 425.
2 Ten pat, b. 823,1. 582.
' Ten pat, b. 8,1. 51.
4 Ten pat.
5 Lietuvos ūkis, 1925, Nr. 5, p. 227.
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sąskaitų paskolos buvo teikiamos kaip ir diskontuojant 
vekselius, bet pirmuoju atveju paskola (nustatyto dydžio) 
buvo imama prireikus dalimis, o ne visa iš karto. Tačiau 
įsiskolinimas negalėjo būti didesnis negu nustatytas pagal 
įkeistas vertybes dydis. Priešingu atveju bankas pareikalau
davo per tam tikrą laiką skolą sumažinti iki nustatytos sumos. 
Klientui to nepadarius ar laiku nesumokėjus palūkanų, 
bankas protestuodavo įkeistus vekselius ir po 5 dienų parduo
davo įkeistas vertybes. Kreditavimas iš specialių einamųjų 
sąskaitų leido operatyviai ir lanksčiai aptarnauti klientus, 
esant realioms paskolų išieškojimo garantijoms. Taigi Lietu
vos banko įstatymas numatė saugesnę kreditavimo tvarką. 
Tuo tarpu Vakarų Europoje paplitęs kreditavimas iš 
kontokorentinių sąskaitų buvo pagrįstas pasitikėjimu, o ne 
vertybių įkeitimu bankui. Kredituojant iš specialių einamųjų 
sąskaitų, užsimegzdavo glaudūs, pastovūs ryšiai su klientais, 
padėdavę gerai pažinti jų veiklą ir jos rezultatus.

Vekselių diskontavimas buvo apskaitomas atskiroje 
paskolinėję sąskaitoje ir balanse, apyskaitose buvo parodomas 
atskira eilute. Be to, nuo 1935 m. liepos 1 d. balanso straipsnis 
“diskontas” pradėtas detalizuoti, t. y. skirstyti vekselius pagal 
kilmę į užsienio ir vidaus vekselius. Taip buvo padaryta dėl to, 
kad nuo ketvirtojo dešimtmečio vidurio Lietuvos bankui teko 
vis daugiau kredituoti Lietuvos prekių eksportą, diskontuojant 
užsienio importuotojų vekselius, išrašytus ne užsienio 
valiutomis, bet litais. Kartu tai yra lito padidėjusio autoriteto 
požymis. 1935 m. pabaigoje Lietuvos bankas diskontavo 7,72 
mln. Lt vertės tokių vekselių, o tai sudarė 8,5 procento viso 
vekselių diskonto1. Nuo 1935 m. rugpjūčio 9 d. pradėta 
diskontuoti ir vidaus paskolų lakštų kuponus2. Jeigu diskon
tuoto vekselio mokėjimo vietovėje nebuvo Lietuvos banko

1 Lietuvos banko biuletenis, 1940, Nr. 47, p. 18.
2 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 691,1. 104.
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skyriaus, diskonto terminas buvo pailginamas 5 dienomis'. 
Vekseliai diskontui galėjo būti priimami likus iki jų 
apmokėjimo ne mažiau kaip 7 dienoms (vietiniams) ar 10-15 
dienų kitur apmokamiems2. Jeigu klientai laiku neapmokė
davo vekselių ir jie buvo protestuojami, tai būdavo įrašomi į 
banko “juoduosius sąrašus”. Vadinasi, bankas tokių klientų 
nekredituodavo mažiausiai vienerius metus.

Lietuvos banko įkeistos klientų prekės galėjo būti 
saugomos banko arba kliento sandėliuose. Bankas turėjo savo 
sandėlius skolininkų įkeistoms prekėms laikyti Klaipėdoje, 
Kybartuose.

Be to, Lietuvos bankas teikė lombardines paskolas už 
įkeistus tauriuosius metalus ir valstybės laiduotus vertybinius 
popierius. Paprastai jų terminas buvo ne ilgesnis kaip 3 mėn. 
Lombardinė paskola buvo teikiama ir grąžinama iš karto visa 
suma. Veiklos pradžioje bankui buvo įkeičiami ne tik 
auksiniai ir sidabriniai pinigai, bet ir aukso žiedai, apyrankės, 
laikrodžiai ir net virduliai3. Beje, pirmaisiais emisijos banko 
gyvavimo metais lombardo paskolos buvo gana paplitusios: 
1924 m. pabaigoje jos sudarė apie 14 procentų visų paskolų, o 
1929 m. pabaigoje -  12,9 procento4. Utenos skyriuje lombardo 
paskolos pirmaisiais metais sudarė apie 54 procentus bendros 
paskolų sumos5. Tai netiesioginis pokarinio krašto nuskur
dimo ir gal per didelio banko nepasitikėjimo klientų 
komerciniais dokumentais ženklas. Nuo 1929 m. lombardo 
paskolų sumos ir lyginamasis svoris sistemingai mažėjo 
nukrisdamas iki 0,8 procento.

1 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 544,1. 106.
2 Ten pat, 1. 109.
■’ Kriščiūnas D. Lietuvos banko Utenos skyriaus dešimtmečio
veikimas. Dipl. darbas, 1935, p. 10.

4 Smogą K  Wirtschaft der Respublik Litauen und ihre 
Notenemission. K., 1930, S. 103.

3 Kriščiūnas B. Min. darbas, p. 10.
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Lombardo paskolos minimali suma buvo 1000 Lt Kaune ir 
500 Lt skyriuose. Išimtiniais atvejais skyrių direktoriai galėjo 
leisti suteikti ir 200 Lt paskolą. Palūkanos už lombardo 
paskolas buvo išieškomos iškart ją suteikiant. Neužtenkant 
įkeistų brangenybių paskolai išieškoti, ji buvo išieškoma iš 
kito skolininkų turto1. 1935 m. spalio 1 d. įvedus valiutų 
kontrolę, įmonių įkeistas auksas turėjo būti parduotas 
bankui2. B. Kriščiūnas lombardo paskolas laikė nelikvi- 
džiomis, bėdos paskolomis su sunkiai įkainojamu įkeitimu.

Iš Lietuvos banko aplinkraščių matyti, kad klientams buvo 
nustatomos vekselių diskontavimo ir įsiskolinimo pagal 
specialias einamąsias sąskaitas ribos, vadintos leistu kreditu.

Lietuvos bankas duodavo savo klientams avansus pagal 
inkasuotus prekių dokumentus (važtaraščius). 1931 m. 
rugpjūčio 4 d. nurodymuose pasakyta, jog niekam pagal juos 
negalima mokėti visos vertės3. Avansai už inkasuotus 
dokumentus buvo duodami stambiems klientams. Jie 
paspartindavo įmonių apyvartinio kapitalo apyvartumą. 
Kadangi pagal šias operacijas buvo atsiskaitoma vieną kartą 
per mėnesį, bankas nemokamai galėjo disponuoti didelėmis 
svetimų pinigų sumomis. Be to, bankas gaudavo naudingos 
informacijos apie klientų prekybos ryšius, įvairių įmonių 
savitarpio skolas.

1927 m. Lietuvos banko aktyve pasirodė nauja pozicija -  
valstybės vertybiniai popieriai. Lietuvos bankas pradėjo nau
dotis įstatymo suteikta teise -  įsigyti valstybės paskolos lakštų, 
t. y. ilgalaikiai kredituoti valstybės biudžetą.

1939 m. lapkričio 10 d. Lietuvos banko įstatymo pakeitimu 
pirmą kartą jam leista įsigyti ir trumpalaikių (iki 12 mėn.) 
valstybės skolos dokumentų4. 1928-1934 m. valstybės

1 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 823,1. 69.
2 Ten pat, b. 691,1. 74.
’ Ten pat, b. 827,1. 135.
4 Vyriausybės žinios, 1939 11 10.
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kreditavimas saikingai didėjo. 1928 m. pabaigoje bankas buvo 
įsigijęs 0,5 mln. Lt vertės valstybės vertybinių popierių, o
1934 m. pabaigoje -  2,2 mln. Lt ‘, t. y. mažiau, negu galėjo.
1935 m. Lietuvos banko valstybės vertybinių popierių portfelis 
pasipildė 5 mln. Lt, o 1939 m., nupirkus Vilniaus paskolos 
lakštų, padidėjo iki 18,2 mln. L t2.

1 lentelės duomenys rodo ūkio konjunktūros ciklinius 
pokyčius, jos įtaką kredito dinamikai bei kreditavimo tvarkos 
tendencijas. Vyraujanti kreditavimo tvarkos, paskolų rūšių 
raidos tendencija -  pirmenybinis kreditavimo iš specialių 
einamųjų sąskaitų pagal vekselius plėtimas. Todėl šių paskolų 
lyginamasis svoris padidėjo nuo 28,4 (1924 m.) iki 72,7 
procento (1939 m.), jos tapo dominuojančios. Šis dėsningumas 
sietinas su banko kredito politikos orientyrų pasikeitimais, iš 
kurių svarbiausi -  žemės ūkio kreditavimo siaurinimas ir 
eksporto, perdirbimo pramonės intensyvėjęs rėmimas 
paskolomis arba, kitaip tariant, perėjimas prie stambių klientų 
(net monopolinio pobūdžio) kreditavimo, vykdyto iš 
specialių einamųjų sąskaitų. Po specialių einamųjų sąskaitų 
stabiliai antrąją vietą užėmė vekselių diskontas. Didžioji 
įsiskolinimo pagal specialiąją einamąją sąskaitą dalis visą laiką 
buvo užtikrinama vekseliais. Tik nuo 1938 m. ėmė didėti 
valstybės vertybinių popierių ir nekilnojamojo turto įkeitimo 
vaidmuo. Balanso pozicija “specialioji einamoji sąskaita 
užstatant nekilnojamąjį turtą” kelia neaiškumų. Kaip 
pamename, įstatymas draudė bankui teikti paskolas už įkeistą 
nekilnojamąjį turtą. Nelabai tikėtina, kad bankas sistemingai 
būtų pažeidinėjęs šį reikalavimą. Vadinasi, reikia manyti, kad 
minimas užstatas buvo papildomas paskolų grąžinimo 
užtikrinimo būdas. Šią prielaidą tarsi patvirtina turto įkeitimo 
padidėjimas 2-4 kartus ekonominės krizės metais. Gal

1 LSM, 1927-1928 m., p. 316.
2 Ten pat, 1939 m., p. 315.
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padidėjusia rizika dėl politinės įtampos paaiškintina turto 
įkeitimo padidėjimo (apie 2 kartus) banga 1938-1939 m. 
Tačiau ir po šio padidėjimo turto užstatai sudarė tik apie 14 
procentų skolų pagal specialių einamąją sąskaitą.

1 lentelė
Lietuvos banko paskolos (apyvarta) pagal rūšis 1924-1939 m.

(mln. Lt)
Paskolų rūšis Metai

1924 1925 1926 1927 1928 1929
1. Vekselių 
diskontas 83,9 85,0 64,1 100,3 126,7 129,0
2. Specialios
einamosios
sąskaitos 56,4 96,9 119,1 177,9 198,1 206,5
iš jų:
a) vekseliais 45,5 88,5 115,4 121,6 140,0 139,4
b) prekėmis

} 10,9 8,4 3,7
9,7 13,5 15,7

c) važtaraščiais
d) vertybiniais

46,6 44,6 51,4

popieriais — — — — — —
3. Lombardo
paskolos 3,1 1,2 0,5 0,1 0,1 0,1
4. Avansai 17,0 11,7 6,4 11,9 10,9 8,0
Iš viso: 160,4 194,8 190,1 290,2 335,8 343,6
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1930 1931 1932 1933 1934 1935
1. Vekselių 
diskontas 149,2 189,0 138,9 108,5 116,9 116,6
2. Specialios eina
mosios sąskaitos 213,5 156,2 105,0 116,5 142,0 174,7
iš jų:
a) vekseliais 150,2 122,4 78,3 95,0 120,4 151,2
b) prekėmis 9,2 14,1 13,0 12,4 11,4 10,2
c) važtaraščiais 54,1 19,7 13,7 9,1 10,2 13,3
d) vertybiniais 
popieriais
3. Lombardo 
paskolos 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
4. Avansai 7,7 27,0 7,9 5,2 3,7 4,1
Iš viso: 370,5 372,3 251,9 230,3 262,7 295,5

1 lentelės tęsinys
Metai

Paskolų rūšis 1936 1937 1938 1939 Pasikeitimas
(+.-)

L Vekselių 
diskontas 92,6 95,6 130,0 107,8 +23,9
2. Specialios eina
mosios sąskaitos 261,7 383,9 472,6 498,2 +441,8
iš jų:
a) vekseliais 232,4 348,5 439,0 453,1 +407,6
b) prekėmis 13,9 20,2 13,0 7,5 -2,2
c) važtaraščiais 15,4 14,4 11,9 11,7 -34,9
d) vertybiniais 
popieriais 0,8 8,7 25,9 + 25,1
3. Lombardo 
paskolos 0,1 0,1 -3,0
4. Avansai 2,8 4,0 6,5 17,3 +0,3
Iš viso: 357,1 483,5 609,2 623,4 +463,0

Šaltinis: Lietuvos banko 1924-1939 m. apyskaitų (sąskaitų apyvartos) 
duomenys.
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Duomenų apie stambių klientų kreditavimo tvarką 
nepavyko rasti, šiek tiek yra žinių apie kredito kooperatyvų ir 
ūkininkų kreditavimo tvarką.

Kredito kooperatyvas paskolai gauti turėjo pateikti bankui 
prašymą, savo įstatų nuorašą, paskutinio ketvirčio balansą, 
narių sąrašą ir visuotinio narių susirinkimo protokolo išrašą, 
kuriame turėjo būti nurodyta valdybos sudėtis ir įgaliojimas 
jai imti paskolą1. Naujai įsisteigę kredito kooperatyvai dėl 
atsargumo neturėjo būti kredituojami 1 metus. 1929 m. jų 
nekreditavimo terminas (“sausasis sezonas”) pailgintas iki 3 
metų. Lietuvos bankas kreditavo tik tuos kredito koopera
tyvus, kurie “savo veikimu užsirekomendavo kaip rimtos 
įstaigos ir rimtų žmonių vedamos”2. Paskola negalėjo būti 
didesnė negu kooperatyvo pajų kapitalas ir turėjo būti 
apdrausta kooperatyvo gautais iš klientų vekseliais. Smulkesni 
kredito kooperatyvai galėjo gauti paskolas tik vekselių 
diskonto forma, o kiti -  ir iš specialių einamųjų sąskaitų pagal 
vekselius.

Ūkininkai buvo pradedami kredituoti nuo kovo mėnesio 
vidurio. Paskolos terminas buvo 6 mėn. Sis terminas laiku 
grąžinantiems paskolos dalis galėjo būti pailginamas iki 9 
mėn.3 Minimali paskolos suma buvo 300 Lt, tik neturtingų 
apskričių, kuriose buvo daug mažažemių (Trakų, Zarasų ir 
kt.), ūkininkams galėjo būti suteikiama tik 200 Lt paskola 4. 
Nuo 1931 m. ūkininkams nebuvo suteikiamos paskolos dalims 
mokėti, žemei, grūdinių javų sėklai pirkti. Sėklas skolon 
pardavinėjo “Lietūkis” ir žemės ūkio draugijos. Ūkininkas 
turėjo būti kreditingas, o paskola -  tikslinga. Paskolai gauti 
reikėjo įteikti prašymą, jame nurodyti savo ir laiduotojų

1 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 823,1. 464.
2 Ten pat.

Ten pat, b. 827,1. 176.
4 Ten pat.
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turimą turtą. Šios žinios turėjo būti patvirtintos valsčiaus 
viršaičio. Paskola buvo apdraudžiama vekseliais. Apskritai 
kreditavimo vyraujantys principai buvo tokie: neteikimas ar 
atsargus paskolų teikimas aktyvesne veikla nepasižyminčioms 
įmonėms, firmoms, kiek galima visapusiškesnis paskolų 
apdraudimas ir rizikos sumažinimas. Per pirmąjį dešimtmetį 
Lietuvos bankas suteikė beveik 8 mln. Lt vertės abejotinų 
paskolų1. Didžiausios tokių paskolų sumos parodytos 1927- 
1929 m. ir 1935 m. apyskaitose, jos sudarė 1,3-1,45 mln. L t2. 
Daugelis paskolų 1927 m. negrąžinta bankrutavus Prekybos ir 
pramonės bankui. Tačiau jos sudarė menką visų paskolų dalį 
(apie 1,5 procento). Be to, reikia atsižvelgti į tą faktą, kad 
dalis abejotinų, į išlaidas nurašytų paskolų dalis vėliau buvo 
grąžinama. 1923-1931 m. jų grąžinta 0,8 mln. Lt, arba 
dešimtadalis3. Ir vis dėlto abejotinos paskolos sudarydavo 
nemažą Lietuvos banko išlaidų dalį: 1923-1931 m. vidutiniš
kai -  10,33 procento, o 1935 m. -  net 26 procentus4. Natūralu, 
kad abejotinų paskolų sumos ir lyginamasis svoris padidėdavo 
ūkiškai sunkiais metais.

1 Lietuvos bankas. 1922-1932, p. 69.
2 Ten pat; Lietuvos banko veikimas 1935 metais, p. 4. 
’ Ten pat.
4 Ten pat.
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3. Kredito politika: tikslai, priemonės ir 
pokyčiai

3.1. Kredito politikos formavimasis
Per kredito politiką buvo įgyvendinama pinigų politika, 

pastaroji bent iki ketvirtojo dešimtmečio suponavo pirmąją. 
Šią aplinkybę pabrėžė V. Stašinskas iškilmingame banko 
tarybos posėdyje, skirtame banko įsteigimo 10 metų sukakčiai 
paminėti: “Taigi Lietuvos pinigų pastovumo išlaikymo rūpestis 
lėmė banko veikimo pradžioje ir jo kreditų politikos kryptį”1.

Antrasis pagrindinis, įstatymo apibrėžtas Lietuvos banko 
uždavinys buvo skatinti žemės ūkio, pramonės ir prekybos 
plėtotę2. Tai galėjo būti pasiekta pigiais kreditais remiant šias 
ūkio šakas. Kaip vėliau matysime, pirmaisiais veiklos metais 
Lietuvos bankas nepajėgė minėto uždavinio įgyvendinti ir 
sąmoningai jį laikė antraeiliu, prioritetą teikdamas pasiti
kėjimui litu pasiekti, jo pastovumui garantuoti. Banko kredito 
politika iki 1925-1927 m. glaudžiai buvo susieta su griežtai 
restrikcine jo pinigų politika, pagrįsta lito banknotų 100 
procentų padengimu aukso ir valiutos atsargomis (toliau -  
valiutos atsargos arba valiutos fondas). Vadinasi, kreditavimo 
plėtra priklausė nuo valiutos fondo, o ne nuo gamybos 
pokyčių.

Restrikcine kredito politika (pasak S. Kuzminsko3, dvigu
bos restrikcijos) buvo specifiška, netapati “brangių pinigų” 
politikai, nes Lietuvos bankas už paskolas ėmė tais laikais 
mažas palūkanas (6-8 procentus). Dėl šios priežasties bankas 
restrikcinei politikai įgyvendinti turėjo pasirinkti selekcinę 
kreditavimo priemonę arba nustatyti diferencijuotas paskolų

Lietuvos aidas, 1932 10 06.
2 Vyriausybės žinios, 1922 08 29.
’ Kuzminskas S. Min. veik., p. 188.
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teikimo sąlygas pagal skolininkų reikšmę šalies ūkiui ir 
valiutos atsargoms.

Pradinės Lietuvos banko darbo sąlygos buvo sunkios: 
valiutinis chaosas, įsisiūbavusi spekuliacija, karo nuniokotas ir 
pokarinės infliacijos apiplėštas kraštas, menkas eksportas, 
užsienio kapitalo menkos investicijos dėl nepasitikėjimo 
naujos valstybės finansiniu pajėgumu ir ūkiniu atsparumu.

Pirmomis veiklos dienomis Lietuvos bankas praktiškai 
turėjo spręsti tik pinigų reformos reikalus1. Iki 1922 m. spalio 
vidurio bankas neteikė paskolų. 1922 m. spalio 17 d. banko 
generalinė taryba nustatė pirmąsias kreditavimo gaires, 
leisdama suteikti paskolų ne daugiau kaip banko turimas akci
nis kapitalas2. Žinant, kad jį sudarė auksas ir JAV doleriai, 
vadinasi, buvo nustatytos kreditavimo ribos, tiesiogiai 
priklausančios nuo valiutos fondo. 1922 m. spalio 31 d. bankas 
buvo suteikęs 1,6 mln. Lt, o metų pabaigoje -  8,57 mln. Lt 
paskolų, nors turėjo 33,14 mln. Lt valiutos atsargų3. Taigi 
kreditavimo galimybės buvo panaudotos vos 25,9 procento, 
nes paskolų teikimas -  procesas, kuriam reikia daug laiko. 
Nors suteiktų paskolų, palyginti su vėlesniais metais, buvo 
nedaug, tačiau jos sudarė beveik pusę bendros visų kredito 
įmonių paskolų sumos.

Kreditavimo politikoje Lietuvos bankas galėjo pasirinkti du 
būdus: 1) teikti ūkiui paskolas per kitus bankus, kooperatines 
organizacijas arba 2) tiesiogiai teikti paskolas ūkio 
subjektams. Organizuojant kreditavimą pirmuoju būdu, reikia 
mažiau išlaidų, mažiau banko skyrių, be to, jis yra saugesnis. 
Latvijos ir Suomijos emisijos bankai turėjo nedaug skyrių ir 
ūkį kreditavo per kitus bankus. Pagal ano meto spaudą, iš 
Lietuvos banko valdytojo kalbos visuotiniame akcininkų 
susirinkime išeitų, jog banko vadovai iš pradžių buvo

1 Lietuvos bankas. 1922-1932, p. 52.
2 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 7,1.11.
’ Lietuvos bankas. 1922-1932, p. 54.

110



pasirinkę kreditavimo per kitus bankus būdą1. Bankas kredito 
veiklą pradėjo teikdamas didesnes paskolas akciniams 
bankams ir tik paskiau kooperatinėms organizacijoms, o dar 
vėliau -  įvairioms įmonėms2.

Minėtą Lietuvos banko apsisprendimą galėjo paveikti šios 
priežastys: 1) komercinių bankų likvidumo sunkumai dėl 
infliacijos metais padarytų didelių investicijų į nekilnojamąjį 
turtą bei vertybinius popierius ir 2) privačių bankų nemaža 
įtaka Lietuvos banko vadovybėje (iki 1929 m. iš 5 valdybos 
narių 3 buvo akcinių bankų atstovai). Lietuvos bankas stengėsi 
padėti sunkioje būklėje atsidūrusiems bankams, “bet ne tam, 
kad juos išgelbėtų, o kad apsaugotų žmonių turtą, sudėtus 
skatikus į bankų akcijas”3. Jis negalėjo nusišalinti nuo bankų 
sistemos stabilumo stiprinimo, nes be Lietuvos banko negali
ma buvo plėtoti taupymo, be pastarojo nebuvo įsivaizduojama 
ūkio plėtra, negalėjo būti pasiektas pasitikėjimas litu. 1924 m. 
Lietuvos bankas buvo rediskontavęs 21,3 mln. Lt vertės kitų 
bankų vekselių4, o tai sudarė 45 procentus bendros jo paskolų 
sumos. Gausus kitų bankų ir kredito įmonių kreditavimas 
susilaukė griežtos kritikos Seime ir spaudoje. Lietuvos bankui 
buvo priekaištaujama, kad jis, būdamas valdiška įstaiga, 
padeda pelnytis privatiems bankams5. Iš tiesų bankai paskolas, 
gautas iš Lietuvos banko už 6-8 procentus, perskolindavo už 
36-48 procentus ir lengvai pelnydavosi iš tarpininkavimo. 
Matyt, Lietuvos bankas turėjo nustatinėti palūkanų maržą. Ar 
dėl kritikos, ar dėl kitų kredito įmonių didėjančių kredito 
išteklių, ar dėl vieno ir kito, Lietuvos banko rediskonto 
operacijos nuo 1924 m. pradėjo santykinai mažėti. Tokia 
tendencija išsilaikė iki 1931 m. vidurio. Be to, nuo 1928 m.

1 Lietuvos ūkis, 1925, Nr. 5, p. 227.
2 Ten pat.
■’ Ten pat.
4 Ten pat.

Seimo stenogramos, 1923 03 09, p. 7; Lietuvos žinios, 1924 04 01.
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mažėjo ir absoliučios paskolų, suteiktų kitiems bankams, 
sumos (žr. 14 ir 15 lenteles). Gyvenimo realijos vertė Lietuvos 
banką plėsti tiesioginį ūkio subjektų kreditavimą, pasiliekant 
paskutiniąja bankų kreditavimo institucija.

Vertinant Lietuvos banko didelį kitų bankų rėmimą 
paskolomis, negalima išleisti iš akiračio tos aplinkybės, jog 
kartu jis gavo galimybę mažinti palūkanas. Pirmaisiais metais 
Lietuvos bankas dėl kredito krizės galėjo patenkinti tik 
nedidelę paskolų paklausos dalį. Todėl vien ekonominiais 
metodais (pigiomis savo paskolomis) nedaug galėjo sumažinti 
kitų bankų palūkanų normas.

Tad neliko kitos išeities kaip pavartoti kitų bankų atžvilgiu 
tam tikrus prievartos elementus. Lietuvos bankas, 
kredituodamas kitus bankus, reikalavo iš jų mažinti palūkanas 
ir apskritai kredito politikoje laikytis emisijos banko linijos. 
1927 m. vasario 15 d. vykusiame Lietuvos banko visuotiniame 
akcininkų susirinkime V. Jurgutis žadėjo griežčiau to iš bankų 
reikalauti1. Neklusniesiems (ypač kredito kooperatyvams) ne 
tik nebuvo teikiamos naujos paskolos, bet ir išieškomos 
senosios. Gal tik sukrusta vėlokai.

Restrikcinė Lietuvos banko kredito politika suponavo 
griežtą klientų atranką patikimumo ir ūkinio reikalingumo 
požiūriais. Apie stiprų klientų “atsijojimą” galima spręsti iš to 
fakto, kad, pavyzdžiui, 1924 m. bankas suteikė tik 38,16 
procento prašytų paskolų sumos2. Savaime suprantama, kad 
kredito “bado” sąlygomis pigioms Lietuvos banko paskoloms 
paklausa buvo didžiulė. Taip pat ją didino, infliacijai darant 
įtaką, susikūrusių įmonių dalies nesugebėjimas prisitaikyti 
prie defliacinių sąlygų, kredito krizės pagilinta ūkio depresija 
1924-1925 m. Tad prie Lietuvos banko pigaus kredito buvo 
pulta kaip musių prie medaus. Dalis prašytojų tikėjosi

1 Lietuva, 1927 02 18.
2 Ten pat, 1925 03 30.

112



paskolomis išsigelbėti nuo bankroto, kai kurie kiti norėjo 
spekuliuoti. Spauda rašė, kad asmenys, gavę iš Lietuvos 
banko ar Žemės banko pigias paskolas, jas perskolindavo 
kitiems keleriopai didesnėmis palūkanomis. Atsirasdavo 
klientų, mėginusių pergudrauti banką, t. y. prašančių didesnės 
paskolos, negu iš tikrųjų reikėjo. Nors ir labai priekabiai buvo 
tikrinamas skolininkų patikimumas, Lietuvos bankas negalėjo 
išvengti abejotinų paskolų išdavimo. 1922-1923 m. jų suma 
buvo lygi 121 tūkst. Lt, 1925 m. pabaigoje padidėjo iki 
1,13 mln. Lt, arba sudarė 1,9 procento bendros paskolų 
sumos'. Abejotinos paskolos -  ypač pavojingos bankui dėl jo 
išskirtinės padėties. Duomenų apie tai, kaip Lietuvos bankas 
patenkindavo kredito paklausą vėlesniais metais, nepavyko 
rasti. Ilgokai (maždaug iki 1928 m.) spaudoje buvo nusiskun
džiama kredito stoka. Tačiau bankas tokius nusiskundimus 
laikė nepagrįstais ir laikėsi nuomonės, kad dejuojantys nėra 
finansiškai patikimi, nors net 1927 m., kai jis gana stipriai 
buvo išplėtojęs kreditavimą, pripažino, jog visos kredito 
paklausos nepatenkino2. Antra vertus, kredito paklausa ne 
visada lygi realiai paklausai. Lietuvos bankas laikėsi principo 
neteikti paskolų toms įmonėms, kurios natūraliai turi “mirti”, 
nepalaikyti jų “kredito morfijumi”.

Kredito paklausos patenkinimo problemos neliko nuo 
1930 m. vidurio, nes Lietuvos bankas panaikino visus 
kreditavimo suvaržymus1.

Vis dėlto pagrindinė Lietuvos banko kredito politikos 
priemonė buvo klientų selekcija, kuri su trumpomis pertrau
komis taikyta per visą jo istoriją. Mylimasis Lietuvos banko 
vaikas buvo eksportas, eksporto pramonė, o posūnis -  
importas.

1 Lietuvos bankas. 1922-1932, p. 68.
2 Lietuvos ūkis, 1927, Nr. 2, p. 32.
1 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 7,1. 26.
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Pirmiausia bankas paskolomis rėmė gyvulininkystės 
produktų eksportą, po to kreditavo pramonės įmones, gami
nusias prekes eksportui ir vidaus rinkai, o paskiausia -  kitas 
pramonės įmones. Be to, gyvulininkystės produktų eksportas 
buvo kredituojamas pigiausiomis palūkanomis (4 procentai). 
Nuo 1930 m. balandžio 1 d. iki 1934 m. sausio 1 d. Lietuvos 
bankas skelbė ir taikė skirtingas diskonto normas eksportui ir 
visiems kitiems skolininkams. Eksportui paskolos kainavo 6 
procentus, o kitiems -  1-2,5 punkto brangiau1. Kredituojant 
eksportą, iš pradžių buvo daromos paskolų apdraudimo 
nuolaidos. Todėl, kaip pripažino V. Jurgutis, šios operacijos 
(eksporto kreditavimas) būdavo rizikingos. Priešingo požiūrio 
laikytasi importo kreditavimo atžvilgiu. Jau 1923 m. lapkričio 
7 d. buvo duotas nurodymas vengti ar tik iš kredito likučių 
kredituoti importuotojus, uždrausta skolinti maisto prekes 
importuojančioms firmoms2. Importo kreditavimo politikos 
gaires detaliau nubrėžė V. Jurgutis 1924 m. Lietuvos banko 
akcininkų susirinkime: “kreditavome būtiną krašto ūkiui kelti 
ar žmonėms pragyventi importą, jei tų produktų dar nebuvo 
pakankamai į kraštą privežta”1. Apskritai Lietuvos bankas iki 
1930 m. vidurio laikėsi nuostatos, kad importą turi kredituoti 
ne kapitalų neturtinga Lietuva, o kraštai, eksportuojantys savo 
gaminius į Lietuvą4.

Selekciniu kreditavimu buvo siekiama padėti Lietuvos ūkio 
pagrindui -  žemės ūkiui, lengvinant jo gaminių eksportą, 
gerinti užsienio prekybos balansą ir taip didinti valiutos fondą. 
Jo didėjimas Lietuvos banko buvo traktuojamas kaip kredito 
išteklių gausinimo šaltinis ir kredito atpiginimo prielaida.

Svarbu pabrėžti, kad Lietuvos banko kredito politika buvo 
suderinta su vyriausybės ekonominės politikos tikslais. Antai

1 Lietuvos banko biuletenis, 1940, Nr. 48, p. 17.
2 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 8,1. 51.
’ Lietuvos bankas. 1922-1932, p. 56.
4 Lietuva, 1927 02 18.
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vyriausybės deklaracijoje Seimui žadėta: “Vyriausybė dės 
pastangų, kad esamieji krašto piniginiai resursai būtų kuo 
tiksliau sunaudoti: pirmoj eilėj, kad jie neitų svetimų kraštų 
gaminių įvežimui finansuoti”1.

Vidaus prekybos atžvilgiu bankas laikėsi tokios politikos: 
kredituoti kooperatines prekybos organizacijas, prekybą 
reikalingomis platiems gyventojų sluoksniams prekėmis ir 
nekredituoti visų rūšių prabangos prekių prekybos2. 1923 m. 
Lietuvos bankas įdėjo kapitalo ir į pramonės įmonių statybas, 
kurios buvo sustojusios dėl pinigų stokos3. Kaip pripažino 
Lietuvos banko vadovai, dalis šių paskolų virto ilgalaikėmis. 
A. Moravskis tokį kreditavimą laikė nenusisekusiu4. 1924 m. 
Lietuvos bankas paskolų minėtiems reikalams jau neteikė. 
Ūkiniu požiūriu Lietuvos banko pagelbėjimą baigti kurti 
pramonės įmones vertinčiau teigiamai, nors tai neatitiko 
pinigų politikos tikslų.

Aplinkybės vertė Lietuvos banką norom nenorom 
kredituoti ir ūkininkus, jų organizacijas. Ūkininkai buvo 
kredituojami tiesiogiai ir per kaimo kredito kooperatyvus. 
Ūkininkų kreditavimas per kredito kooperatyvus bankui buvo 
priimtinesnis, bet jis negalėjo labiau paplisti dėl tos prie
žasties, kad kooperatyvai turėjo nedidelį pagrindinį kapitalą, 
kurio jų skolos bankams negalėjo viršyti. Lietuvos bankas 
kreditavo tik stambius ūkininkus ir nedaug vidutinių ūkininkų. 
Banko vadovai suvokė, kad ūkininkų kreditavimas prasilenkia 
su jo uždaviniais ir statutu. Pagrindinė priežastis, kurį laiką 
vertųsi Lietuvos banką kredituoti ūkininkus, buvo ta, kad iki 
Žemės banko įsteigimo (1924 m.) kaimas iš esmės buvo 
paliktas be kredito. Negana to Lietuvos bankas (nors ir 
ribotai) kreditavo namų savininkus, laisvų profesijų asmenis

' Seimo stenogramos, 1926 06 22, p. 15.
2 Lietuvos bankas. 1922-1932, p. 56.
■’ Lietuvos ūkis, 1926, Nr. 5, p. 227.
4 Moravskis A., Lietuvos finansai. K., 1925, II d., p. 52.
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bei kitus panašios kategorijos klientus. Todėl Lietuvos banko 
klientų kontingentas buvo labai įvairus, dėl to jis buvo pasida
ręs universaliu banku, tai buvo pastebėjęs A. Moravskis1.

Lietuvos banko vykdytas eksporto ir jam dirbusios 
pramonės protegavimas kėlė dalies verslininkų nepasiten
kinimą. Jam buvo prikišamas politikavimo jo veikloje 
praktikavimas. 1926 m. spalio 22 d. Fabrikantų ir įmonininkų 
sąjunga šiuo klausimu net priėmė memorandumą, kuriame 
buvo rašoma: “pramonė protestavo prieš įnešimą politikos 
emisijos banko veikiman, kuris suskirsto pramonininkus ir 
pirklius į importierius ir eksportierius, ir importierių kate
gorijai atėmė kreditą”2. Memorandumo autoriai buvo 
nepatenkinti Lietuvos banku, kad jis duoda privatiems 
bankams instrukcijas nekredituoti importininkų, dėl to šie esą 
verčiami ieškoti kreditų užsienyje. Aišku, kad memorandume 
buvo išsakyti grupiniai importuotojų, bet ne valstybės 
interesai. Išskyrus šiuos interesus, Lietuvos bankas savo 
kredito politikoje vengė politinių, tautinių ar kitokių 
neekonominių nuostatų. Lietuvos bankas kredito politiką 
grindė V. Jurgučio paskelbtais tokiais principais: “1) nenešti į 
ekonominį gyvenimą jokių politinių, tautinių ar kitų neekono
minio pobūdžio idėjų; 2) leisti mirti tam, kas yra mirti skirtas, 
ir 3) tiekti kredito tiek, kiek reikalinga”3. A. Rimka, 
vertindamas Seimo narių, spaudos ir visuomenės kritiką 
Lietuvos banko veiklos atžvilgiu, teisingai buvo pažymėjęs: 
“vieni kaltina Lietuvos banką “skriaudžiant” žydiškąsias ir 
kitas nelietuviškas firmas, o kiti mato lietuviškų firmų 
“skriaudimą” nelietuviškųjų naudai, arba <...> vieni prikiša 
“dešiniųjų kreditavimą”, o dešinieji pyksta dėl palankumo 
kairiesiems. Tai, rodos, yra ganėtinas įrodymas, kad Lietuvos

1 Moravskis A. Min. veik., p. 44.
2 Fabrikantų ir įmonininkų sąjungos memorandumas. K., 1926, p. 6. 
' Lietuvos ūkis, 1925, Nr. 5, p. 227.
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bankas savo kreditų teikimo politikoj pirmoje eilėje žiūri 
kreditingumo, o ne politikos ir dėl to negali niekam įtikti”1.

Nors Lietuvos bankas skelbė restrikcinę kredito politiką, 
susiejančią paskolų ribas su valiutos fondu, praktiškai iki 
1931 m., išskyrus 1925 m. ir 1928 m., ir šių kreditavimo 
galimybių nepanaudojo. Tuo galima įsitikinti įvertinus 
2 lentelės duomenis. Šie duomenys paneigia tuometinių 
Lietuvos banko vadovų nevienkartinius patikinimus, kad plėsti 
kreditavimo bankui neleidžiąs turimas valiutos fondas. Galbūt 
nebuvo pakankamai patikimų paskolų prašytojų, galėjusių 
pateikti pakankamų garantijų, nes Lietuvos banko vadovai tai 
dažnai nurodydavo kaip kreditavimo nedidinimo priežastį. 
Šiandien neįmanoma įrodyti, kad Lietuvos bankas nepagrįstai 
atmesdavo klientų paskolų prašymus, o be šito sunku atsakyti 
į klausimą, ar Lietuvos banko per daug atsargi kredito politika 
neatėmė iš ūkio paskolų, ar jis dirbtinai nedidino kredito 
bado. Vertinant vien teoriškai, šios prielaidos neatmestinos. 
Galimas daiktas, kad Lietuvos bankui sunku buvo numatyti 
būsimas valiutos atsargas -  kreditavimo ribą ir užsienio 
prekybos saldo, kadangi Lietuvos tarptautiniai ekonominiai 
ryšiai tik mezgėsi. Valiutos atsargų kaupimas ir jų pokyčiai 
labai priklausė nuo žemės ūkio derliaus, kurį savo ruožtu 
veikė oro sąlygos. 1924 m. ir 1926 m. nederlius sumažino 
Lietuvos banko valiutos atsargas (1925 m. -  35,8 procento) 
arba trukdė joms sparčiau didėti. 1924-1926 m. jos padidėjo 
tik 12,28 mln. Lt, arba 22 procentais, o bankų paskolų suma 
per tą laiką pakilo 25,56 mln. Lt, arba 91 procentą (žr. 2 
lentelę).

1 Lietuvos mokslų akademijos Centrinės bibliotekos RS, f. 276, 
b. 285,1. 1.
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2 lentelė
Lietuvos banko valiutos fondas ir paskolos 1923-1939 m. 

(metų pabaigoje)

Rodikliai Metai
1923 1924 1925 1926 1927 1928

1. Aukso ir valiu
tos fondas, mln. Lt 54,51 82,38 52,87 66,79 85,99 77,89
2. Lietuvos banko 
paskolų suma, 
mln. Lt 28,04 47,33 60,23 53,60 78,93 91,49
3. Paskolų santykis 
su aukso ir valiu
tos fondu, % 51,40 57,40 113,90 80,20 91,80 117,50

2 lentelės tęsinys
Rodikliai Metai

1929 1930 1931 1932 1933 1934
L Aukso ir valiu
tos fondas, mln. Lt 113,56 125,71 83,31 65,03 67,34 60,52
2. Lietuvos banko 
paskolų suma, 
mln. Lt 84,14 101,62 109,11 91,96 83,79 101,03
3. Paskolų santykis 
su aukso ir valiu
tos fondu, % 74,10 80,80 131,00 141,40 166,90 223,90

2 lentelės tęsinys
Rodikliai Metai

1935 1936 1937 1938 1939
1. Aukso ir valiutos fondas, 
mln. Lt 46,05 77,18 80,91 69,58 59,59
2. Lietuvos banko paskolų 
suma, mln. Lt 103,00 105,37 119,42 120,71 163,01
3. Paskolų santykis su aukso 
ir valiutos fondu,% 136,50 136,50 147,60 173,50 273,60

Šaltinis: Lietuvos banko 1939 m. apyskaita, p. 10.
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Lietuvos banko valiutos fondas ir paskolos
Mln. U

Aukso ir valiutos fondas 

_____ Lietuvos banko paskolų suma

Nors Lietuvos banko kreditavimo galia ženkliai didėjo, jo 
restrikcinė kredito politika buvo puolama iš visų pusių. 
Tuometiniai Lietuvos banko pinigų ir kredito politikos 
vertintojai (iš jų kvalifikuotumu išsiskyrė S. Kuzminskas) 
priekaištavo bankui už tai, kad perdėtai atsargia politika atima 
iš krašto kreditą, jį brangina, kad kreditavimas nepagrįstas 
krašto ištekliais. S. Kuzminskas tvirtino: “tokia Lietuvos 
banko restriktyvi emisijos politika negalėjo būti ankštai 
suderinta su šalies ekonominiais reikalavimais ir todėl, 
savaime aišku, turėjo prisidėti prie tais laikais tikrai buvusios 
kredito stokos ir aukštų nuošimčių, kurią jautė ne 
spekuliacijos, bet sveiko padaro ekonominis elementas”1. Jis 
teisingai manė, kad kredito ribas nustato krašto gamyba, o 
vien valiutos fondu pagrįsta emisija, orientuota tik į 
eksportuojančios gamybos kitimus.

1 Kuzminskas S. Min. veik., p. 188.
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Visuomenės veikėjas J. Purickis 1931 m. Vygando slapy
vardžiu paskelbtame straipsnyje Lietuvos banko politiką 
vertino taip: “labai atsargi emisijos banko politika, kuri kartais 
buvo per daug atsargi, kas turi neigiamų pusių. Kada kreditas 
kainavo 30-50 procentų, apdraudimas banknotų 100 procentų 
buvo nereikalingas liuksusas”1. Net Lietuvos banko valdytojo 
pavaduotojas A. Prūsas pabrėžė, kad, nustatant emisijos 
politikos kryptį, nereikėtų pamiršti ir plačių šalies ekonominių 
interesų, nes priešingu atveju “paralyžiuojasi viso tautos ūkio 
prosperacija”2. Vis dėlto oficiali banko vadovų pozicija buvo 
kitokia, t. y. atmetanti oponentų priekaištus dėl pasirinktos 
pinigų ir kredito politikos. Griežtai restrikcinei politikai 
pateisinti naudotas pagrindinis argumentas -  psichologinis 
visuomenės nepasitikėjimas litu. Atsakomybės už kredito 
stoką Lietuvos bankas neprisiėmė, to priežastimi laikė 
ikikarinių santaupų praradimą ir nuvertėjimą bei spekuliacija 
verstis įpratusio elemento nusiskundimu. V. Jurgutis teisino 
didelį ir staigų paskolų (1926 m.) bei pinigų kiekio (1925 m.) 
sumažinimą, sukėlusį daug sunkumų ūkiui ir gyventojams 3. 
Jis manė, kad Lietuvos bankas ne tik turi teisę, bet ir pareigą 
sumažinti kreditavimą ir pinigų kiekį, kad galėtų apsaugoti 
lito pastovumą. Žinoma, kredito ir pinigų sumažinimas, 
Lietuvos bankui išieškant paskolas iš skolininkų, turėjo 
skaudžiai paliesti sunkumus išgyvenantį krašto ūkį.

Taigi Lietuvos banko pinigų emisijos politika pirmaisiais 
metais buvo išimtinai vairuojama lito pastovumo sumetimų, o 
ekonominiai krašto interesai, kredito reguliavimas palikti 
nuošaliau, įspraudžiant į siaurus restrikcinės politikos rėmus. 
Tai patvirtina nedviprasmiški J. Paknio žodžiai: “kreditiniai 
<...> banko uždaviniai <...> reikėjo palikti užpakaly,

1 Tautos ūkis, 1931, Nr. 8, p. 203.
2 Cituojama pagal Kuzminskas S. Min. veik., p. 187.
3 Lietuva, 1927 02 18.
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užleidžiant pirmą vietą labiau pribrendusiam reikalui <...> 
gauti aukštos vertės litą”1.

Lietuvos banko griežtai kredito politikai galėjo daryti įtaką 
skaudžios Estijos banko liberalaus kreditavimo pamokos. Jam 
laisvai teikiant paskolas ir markes (pirmuosius Estijos pinigus) 
keičiant į auksą, užsienio valiutas, įvyko katastrofa. Jai įveikti 
estai buvo priversti prašyti Anglijos atsiųsti finansų 
konsultantą ir prašyti iš Tautų Sąjungos finansinės paramos. 
Estijai pavyko stabilizuoti pinigus tik 1926 m. gavus, tarpi
ninkaujant Tautų Sąjungai, 1,35 mln. svarų sterlingų paskolą2. 
Tautų Sąjunga Estijos bankui prižiūrėti paskyrė savo 
komisarą.

Keletą pirmųjų metų paskolų teikimas buvo apsunkintas, 
ne visoms klientų kategorijoms jos buvo teikiamos. Pinigų 
apyvarta plėtėsi dėl didėjančių aukso ir užsienio valiutos 
atsargų, o ne dėl kreditavimo intensyvėjimo. Ir restrikcinės 
politikos sąlygomis bankas paskolų išdavė vien 1924-1925 m. 
2,1 karto daugiau, dėl to grynųjų pinigų kiekis apyvartoje 
padidėjo 1,4 karto, arba 26,3 mln. Lt, ir 1925 m. pabaigoje 
sudarė 86,4 mln. Lt. Vidutiniškai vienam krašto gyventojui 
teko po 33 Lt. Toks pinigų kiekis beveik visuotinai buvo 
laikomas nepakankamu, vyravo aimanavimo, šauksmų 
atmosfera. Neabejotina, kad griežta restrikcinė pinigų kredito 
politika sumažino jų pasiūlą ir sukėlė vadinamąjį “badą”. 
1924 m. valstybės biudžeto pajamos (235,8 mln. Lt) ir prekių 
eksportas (267,4 mln. Lt) rodo mokėjimų mastą, pinigų 
paklausą, kurios negalėjo patenkinti 74,4 mln. Lt banknotų 
apyvarta3. Pinigų stygių tokiais atvejais ūkio subjektai 
sumažina plėsdami ūkio pinigų -  vekselių apyvartą. Ji 
išsiplėtė (sprendžiant pagal bankų diskontuotus vekselius)

1 Kuzminskas S. Min. veik., p. 187.
2 Jurgutis V. Bankai, p. 228.
3 LSM, 1924-1926 m., p. 134, 317, 322.

121



nuo 5,5 mln. Lt (1923 01 01) iki 30,3 mln. Lt (1925 01 OI)1. 
Vekselių apyvarta sudarė 32-37 procentus lito banknotų 
apyvartos. Tai, kad, pavyzdžiui, 1924 m. buvo protestuota 25,7 
mln. Lt vekselių2, rodo nekomercinių, “draugiškųjų” vekselių 
paplitimą, kurio viena iš priežasčių ir buvo bankinio kredito, 
pinigų stoka. Net vėlesniais palankesniais metais nereta 
prekybos įmonė, negalėdama banke gauti paskolos, darė 
dideles apyvartas vekseliais su palyginti minimaliomis pinigų 
sumomis3. Pasak S. Kuzminsko, buvusi trečia rūšis vekselių, 
kurie nebuvo diskontuojami bankuose, nebuvo notarų 
protestuojami4. Todėl jis manė, jog vekselių apyvarta 
mažiausiai 2 kartus buvo didesnė negu litų apyvarta. Litų 
stygių kompensavo ir užsienio valiutos apyvarta, jos kaupimas. 
Įstatymas nedraudė atsiskaityti už prekes užsienio valiuta. 
Apie jos paplitimą galima spręsti iš to fakto, kad 1926 m. 
daugiau kaip pusę visų Lietuvos bankų turėtų indėlių sudarė 
valiutiniai indėliai5. Nesant objektyvių duomenų apie bendrą 
užsienio valiutos kiekį, įvairių ekonomistų buvo spėta, kad jos 
būta 2-5 kartus daugiau negu litų6. Dėl atsargumo imant jos 
minimumą (2 kartus) ir pridedant vekselių apyvartą, išeitų, jog 
lito pakaitalai sudarė 400 procentų lito banknotų apyvartos. 
Žinoma, tai nereiškia, kad tiek kartų turėjo būti išplėstas 
kreditavimas ir banknotų apyvarta, tačiau kredito ir nacio
nalinių pinigų “badą” rodo. “Draugiškųjų” vekselių paplitimas 
kėlė pavojų bankų stabilumui, galėjo sukelti infliacinius 
procesus, o užsienio valiutos įsivyravimas silpnino pasitikėjimą 
litu.

1 LSM, 1924-1926 m., p. 337.
2 Ten pat.
■’ Kuzminskas S. Min. veik., p. 190.
4 Ten pat.
5 Kultūra, 1937, Nr. 6-7, p. 341.
6 Lietuvos ūkis, 1923, Nr. 12, p. 1.
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Be to, dėl restrikcinės politikos Lietuvos bankas, apribojęs 
kreditavimą, pagal jo dydį nusileido komerciniams bankams, 
todėl negalėjo daryti didesnės įtakos palūkanų normoms, 
susidarė didelis atotrūkis tarp jo ir kitų bankų paskolų kainų.

Tad, turint mintyje visus negatyvius restrikcinės pinigų 
kredito politikos padarinius, natūraliai kildavo ir kyla 
klausimas, ar bankas neturėjo jos revizuoti, tenkintis mažesniu 
lito padengimu. Makroekonominių prielaidų liberalizuoti 
kredito politiką nebuvo. Nepaisant griežtos restrikcijos, 
subalansuoto valstybės biudžeto, lito perkamoji galia iki 
1925 m. mažėjo. Bendras 35-ių prekių kainų indeksas 1923 m. 
padidėjo 19,3 punkto, 1924 m. -  10,5 ir 1925 m. -  20 punktų1. 
1925 m. sušlubavo ir išorinis lito stabilumas, užsienio valiutų 
kursai Kauno biržoje pakilo virš pariteto daugiau kaip 1 
procentą. Dėl Lietuvos prekybos partnerių įvestų protekcinių 
muitų ir ištikusio nederliaus 1925 m. susidarė didelis (20 mln. 
Lt) užsienio prekybos balanso neigiamas saldo. Lietuvos 
banko užsienio valiutos fondas 1925 m. smarkiai sumažėjo: 
nuo 62,3 iki 30,4 mln. Lt, arba net 51 procentu2. Todėl 
banknotų padengimo auksu ir užsienio valiuta vidutinė metinė 
norma nukrito nuo 109 procentų iki 84,7 procento, o 
padengimas vien auksu 1926 m. kovo 31 d. buvo nukritęs iki 
pavojingos 34,9 procento ribos. Apskritai, nepaisant aukšto 
banknotų padengimo valiutos fondu, padengimas vien auksu 
buvo artimas įstatymo nustatytai normai, o kai kurioms 
ketvirtinėms datoms buvo nukritęs žemiau jos. 1923 m. 
rugsėjo 30 d. banknotai buvo padengti auksu tik 
30,6 procento, 1923 m. gruodžio 31 d. -  27,4, 1924 m. 
gruodžio 31 d. -  33,1 procento1. Greičiausiai šis balansavimas 
ties leistina riba ir kėlė bankui didelį rūpestį ir iš esmės 
nulėmė kredito politiką. Kitaip sakant, bendras aukštas lito

' LSM, 1929-1930 m., p. 397.
2 Apskaičiuota pagal LSM, 1927-1928 m., p. 323. 
1 LSM, 1927-1928 m., p. 323.
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padengimas auksu ir užsienio valiuta įstatymo požiūriu mažai 
ką reiškė. Be to, V. Jurgutis mažai vertino lito padengimą 
valiutomis dėl jų nuvertėjimo pavojaus ir užsienio valstybių 
kreditavimo1. Pagaliau Lietuvos bankui daug rūpesčių kėlė 
nemažos laiku negrąžinamų paskolų sumos, apie kurių dydį 
esu rašęs anksčiau. Pažymėtina, kad 1924 m. iš 83 834 
diskontuotų vekselių 4385 buvo protestuoti2. Tai galėjo būti 
ženklas, jog plėsti kreditavimą nėra prielaidų patikimų klientų 
prasme. Žinoma, bankas dar neturėjo pakankamos patirties 
atrinkdamas klientus, prognozuodamas jų ūkines perspek
tyvas. A. Rimka rašė, kad banko kredito operacijos -  daugiau 
mėginimo pobūdžio3.

Esant tokioms sąlygoms atleisti kreditavimo varžtus buvo 
didelė rizika, tačiau tai daryti vertė nepalanki ekonominė 
padėtis.

3.2. Kredito politikos švelnėjimo laikotarpis
Nuo 1925 m. pradžios Lietuvos bankas pradėjo naują 

pinigų emisijos politiką, ėmęs į lito padengimą įskaityti ir 
skolininkų komercinius dokumentus. Pastarieji galėjo sudaryti 
iki 20 procentų viso banknotų padengimo. Vadinasi, buvo 
liberalizuojama restrikcinė politika, pinigų emisija ir kreditas 
labiau derinamas su ūkio apyvarta. Matyt, todėl 1925 m. labai 
(13 mln. Lt) padidėjo Lietuvos banko paskolos, nors valiutos 
fondas tais metais pavojingai (beveik 32 mln. Lt) sumažėjo.

V. Jurgutis šį emisijos politikos pakeitimą aiškino 
nepasitikėjimo litu išnykimu. Neneigdamas to, manau, jog 
arčiau tiesos buvo S. Kuzminskas, pinigų emisijos 
libralizavimo priežastį siejęs su didžiuliu valiutos fondo suma-

1 Jurgutis V. Pinigai. K., 1938, p. 289.
2 Lietuva, 1925 03 30.
■’ Lietuvos žinios, 1923 05 19.
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žėjimu1. Dėl to Lietuvos bankas, jeigu būtų laikęsis ankstesnės 
politikos, būtų turėjęs išimti iš apyvartos daugiau kaip 40 mln. 
Lt, o tai neabejotinai būtų katastrofiškai atsiliepę ūkiui. Todėl 
bankas ryžosi aukoti psichologinius momentus ir liberalizuoti 
politiką. Tiesa, S. Kuzminskas darė išvadą, kad Lietuvos 
bankas liberalizavo tik emisijos, bet ne kredito politiką, kuri 
likusi restrikcinė2. Tačiau banko paskolų ir jų santykio su 
valiutos fondu ryškus padidėjimas 1925 m. nepatvirtina tokios 
jo išvados. Be to, restrikcinės kredito politikos švelnėjimą 
liudija ir banko diskonto normos sumažinimas 1925 m. vasario 
2 d. nuo 8 iki 7 procentų. Kita vertus, 1925 m. pavasarį bankas 
dar labiau apribojo importo kreditavimą ir tai daryti 
rekomendavo kitiems bankams. Tuo jis parėmė vyriausybės 
pastangas mažinti importą, siekiant subalansuoti užsienio 
prekybą.

1926 m. Lietuvos banko paskolos sumažėjo beveik 7 mln. 
Lt, nors tais metais valiutos fondas, arba kreditavimo galimy
bės, padidėjo beveik 14 mln. Lt. Nepanašu, kad šį paskolų 
sumažėjimą nulėmė kredito politikos sugriežtėjimas, bent 
tokių įrodymų nėra, išskyrus importo kreditavimo apribojimą. 
Greičiausiai paskolų išdavimas sumažėjo dėl ūkio aktyvumo 
susilpnėjimo, kurį patvirtina valstybės biudžeto pajamų, 
prekių pervežimo geležinkeliais, naujų įmonių statybų 
sumažėjimas. 1926 m., palyginti su 1925 m., biudžeto gautos 
pajamos sumažėjo 9 procentais3, krovinių pervežimas -  54, 
naujų įmonių statyba -  net 31 procentu5. Svarbu pažymėti tai, 
kad emisinės politikos liberalizavimas nepablogino, o 
priešingai -  pagerino valiutinę padėtį. Apie tai galime spręsti 
iš daugelio rodiklių. Pirma, 1926 m. nustojo kilti prekių

1 Kuzminskas S. Min. veik., p. 193.
2 Ten pat.
■’ Lietuvos ūkis, 1928, Nr. 1, p. 4.
4 Ten pat, Nr. 10, p. 329.
5 Ten pat, Nr. 12, p. 411.
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kainos, jos stabilizavosi, 1927-1928 m. prasidėjo pastovus lito 
perkamosios galios didėjimas. Vien 1926 m. kainų indeksas 
nukrito 11,7 punkto1. Antra, pradėjo mažėti užsienio valiutų 
kursai litais. Pavyzdžiui, Vokietijos markės vidutinis metinis 
pirkimo kursas 1926 m. sumažėjo 0,12 procento. Trečia, 
pakilo banknotų padengimas auksu nuo 31,1 (1924 12 31) iki 
40,9 procento (1926 09 30)2. Prie to prisidėjo ne tik valiutos 
fondo padidėjimas, bet ir monetų išleidimas 1925 m. Šis 
įvykis reikšmingas ir tuo, kad palengvino Lietuvos banko 
darbą, įmonių, gyventojų atsiskaitymus.

Nuo 1927 m. krašte ėmė gerėti padėtis kredito rinkoje: 
didėjant privačių bankų ištekliams, daugiau buvo suteikiama 
paskolų, jos pigo. Išnyko nepasitikėjimas litu, didėjo Lietuvos 
banko valiutos fondas. Be to, kritus prekių kainoms, sumažėjo 
kredito paklausa. Šie pozityvūs poslinkiai lengvino Lietuvos 
banko veiklą, sudarė prielaidas atleisti kreditavimo varžtus. 
Prasidėjo ramus kredito politikos švelninimo, kreditavimo 
plėtimo laikotarpis, trukęs iki 1931 m. vidurio.

Kaip 1928 m. balandžio 31 d. Lietuvos banko visuotiniame 
akcininkų susirinkime sakė V. Jurgutis, visuomenės pasitikė
jimu šarvuotas litas leidęs bankui nesirūpinti jo (lito) globa, 
davęs laisvės veikti šalies ūkio motyvais, kredito srityje plačiau 
užsimoti ir energingiau veikti3. Todėl Lietuvos bankas 1927 m. 
pakoregavo kreditavimo principus. Juos V. Jurgutis formulavo 
taip: 1) diskontuoti visus tinkamus komercinius vekselius; 
2) piginti kreditą; 3) teikti jį ekonominiais motyvais ir 4) teikti 
visoms ūkio šakoms4. Pastarasis principas ženklino ir 
selekcinės priemonės kredito politikoje silpimą. Nuo tada, 
pasak V. Jurgučio, Lietuvos bankas nepatenkindavo kredito 
paklausos tokiais atvejais: 1) ilgalaikio pobūdžio, 2) negalinčių

1 LSM, 1938 m., p. 253.
2 LSM, 1927-1928 m., p. 253. 
’ Lietuvos aidas, 1928 04 03.
4 Ten pat.
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pateikti reikiamų kredito dokumentų ir 3) ieškančių paskolų 
idealiems sumanymams, bet ne gamybai1. Taip pat 1927 m. 
bankas kiek atpigino lombardines paskolas, pakeitė kai kurių 
palūkanų skaičiavimo tvarką, o tai prilygo jų sumažinimui2. 
Atsisakyta mažinti diskonto normą dėl pavojaus, kad 
kaimyniniai kraštai nepasinaudotų pigiu Lietuvos kreditu. 
Tuo metu Lietuvos banko vadovas sakė: “galime nebe 
pagrindo didžiuotis, kad turime pigiausią Rytų Europoje 
diskontą”3. 1927 m. Lietuvos bankas nustojo nustatinėti 
vekselių diskontavimo ribas ir reguliuoti kreditavimo tvarką. 
Tačiau visi šie kreditavimo palengvinimai nereiškė, kad buvo 
atsisakyta proteguoti eksporto prekybą. Nepamirštas ir 
importo kreditavimas: 1927 m. suteiktų paskolų suma 
padidėjo net 2,6 karto. Tiesa, prekių įvežimui teko vos 
3,1 procento bendros banko paskolų sumos. Visi importo 
kreditavimo suvaržymai buvo panaikinti tik nuo 1930 m. 
antrojo pusmečio. Tada importuotojai iš kitų bankų perėjo į 
Lietuvos banką. Nuo 1927 m. daugiau teikta paskolų kredito 
įmonėms, ūkininkams, namų savininkams, laisvų profesijų 
asmenims ir kt. (žr. 14 lentelę). Gal tai buvo pažado remti 
kreditais konkurenciją besikūrusiems sindikatams tesėjimas.

Ir vėlesniais metais stiprėjo Lietuvos valiutinė padėtis, dėl 
didėjančio bankų kredito potencialo normalėjo padėtis 
kredito rinkoje. Pavyzdžiui, 1927-1928 m. komercinių bankų 
indėliai padidėjo nuo 61,3 iki 132,1 mln. Lt, arba 2,1 karto4. 
Taip pat sparčiai didėjo Lietuvos banko valiutos fondas: nuo 
66,8 (1926 m. pabaigoje) iki 125,7 mln. Lt (1930 m. 
pabaigoje). Šio fondo spartų kaupimą nulėmė aktyvus 
Lietuvos mokėjimų balansas dėl aktyvios užsienio prekybos, 
emigrantų didelių piniginių perlaidų, pagausėjusių užsienio

1 Lietuvos aidas, 1928 04 03.
2 Ten pat.
’ Lietuvos ūkis, 1927, Nr. 2, p. 34. 
“ LSM, 1927-1928 m., p. 319.
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paskolų. Didelę įtaką valiutos fondo ir kredito išteklių 
pagausinimui turėjo gauta didelė (apie 42 mln. Lt) švedų 
degtukų monopolio paskola.

Dėl šių priežasčių jau 1929 m. tiek komerciniai bankai, tiek 
Lietuvos bankas pajaučia kredito išteklių perteklių, kuris 
disonavo su paklausos sumažėjimu dėl pablogėjusios 
ekonominės konjunktūros. 1929 m. gruodžio 11 d. Lietuvos 
banko generalinės tarybos posėdyje J. Paknys jau konstatuoja: 
“aktyviųjų banko operacijų -  kredito operacijų vystymasis 
neatitinka turimų galimybių, kiek tokiomis skaityti užsienio 
valiutos išteklius. Leistieji kreditai ne visi išnaudojami, nors 
apskritai jie dabar daug mažiau varžomi“1. Taigi pirmą kartą 
susiduriama su kredito išteklių pertekliumi, jų panaudojimo 
problema. Logiška išvada iš šios padėties -  kredito politikos 
liberalizavimas. 1930 m. rugpjūčio 14 d. Lietuvos banko 
valdybos aplinkraštyje nurodoma tenkinti visus trumpalaikio 
kredito reikalavimus, nesvarbu kokios ūkio srities jie būtų, 
visiems taikyti ne skirstymą pagal veiklos rūšis, o vieną matą -  
tinkamą paskolų apdraudimą2. Nuo tada pirmą kartą leista 
kredituoti galanterijos ir manufaktūros prekių importą ir 
miestų kredito kooperatyvus, aktyviau kredituoti ūkininkus 
bei kaimo kredito kooperatyvus3. Tačiau ir šį kartą 
neatsisakoma pirmenybinio eksporto kreditavimo “daugiausia 
bendrosios ūkio politikos sumetimais”4, nors sugriežtinami 
paskolų eksportuotojams apdraudimo reikalavimai. Natūralu, 
kad 1930 m. Lietuvos bankas net du kartus mažino palūkanas, 
tiksliau jų priedą -  komisinius: nuo 1930 m. sausio 20 d. -  
vienu punktu, o nuo 1930 m. balandžio 1 d. -  dar vienu 
punktu, t. y. jų apskritai neėmė5.

1 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 7,1. 26.
2 Ten pat, b. 823,1. 483.
’ Ten pat, 1. 483-484.
4 Ten pat.
5 Ten pat, b. 604,1. 54.
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Dėl šių kredito politikos pasikeitimų 1930 m. faktiškai 
suteikta pramonei paskolų daugiau 6 procentais, importui -  
70, ūkininkams -  27, kitų kategorijų klientams -  37 procentais 
ir t. t.1 Apskritai Lietuvos banko paskolų suma nuo 53,6 
(1926 m. pabaigoje) padidėjo iki 101,6 mln. Lt (1931 m. 
pabaigoje), arba 1,9 karto (žr. 2 lentelę).

Padėties kredito rinkoje normalėjimas ir valiutinių 
pozicijų tvirtėjimas leido Lietuvos bankui ne tik atsisakyti 
restrikcijos ir susilpninti selekcinę politiką, bet ir imtis 
svarbaus uždavinio -  kredito piginimo ir reguliavimo -  
įgyvendinimo. Už tai, kad nevykdė šio uždavinio, Lietuvos 
bankas buvo dažnai kritikuojamas ne vieno vyriausybės 
vadovo, daugelio ekonomistų.

Ir 1926 m., ir 1927 m. vyriausybės deklaracijose buvo 
pabrėžtas siekimas atpiginti kreditą, mažinti skirtumą tarp 
komercinių bankų ir Lietuvos banko imtų palūkanų normų. 
Šių šalintinų reiškinių priežastimis laikyta kredito stoka, per 
didelis kredito įmonių skaičius ir didelės jų administracijos 
išlaidos. 1926 m. oficiozo vedamajame buvo tvirtinama, jog 
mūsų bankų vadovai ima algas, tantjemas, beveik prilygs
tančias didžiausių Europos bankų, kurie daro šimteriopai 
didesnes apyvartas2.

Kaip Lietuvos bankas pirmaisiais veiklos metais bandė 
mažinti palūkanų normas, minėta anksčiau. Objektyvios sąly
gos piginti paskolas susidarė trečiojo dešimtmečio antrojoje 
pusėje. Nuo 1929 m. Lietuvos bankas suaktyvino pastangas 
palūkanų normoms sumažinti. Vyriausybė ir Lietuvos bankas 
ėmėsi žygių mažinti kredito įmonių skaičių, siekdami taip 
sumažinti jų konkurenciją, kuri didino indėlių palūkanas ir 
administracines išlaidas. Rezultatyviausiai šia linkme buvo 
dirbta kaime: imti jungti valsčių ribose veikę kredito

1 Apskaičiuota remiantis 14 lentelės duomenimis.
2 Lietuva, 1926 09 07.
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kooperatyvai. Jiems stambinti, be administracinių priemonių, 
buvo panaudotas ir paskolų svertas. Nesusijungę kredito 
kooperatyvai negalėjo gauti paskolų savo pagrindiniam 
kapitalui sudaryti. Taip buvo prieita prie minties, kad būtina 
sujungti kooperatinius bankus, tačiau buvo susidurta su už jų 
stovėjusių partijų pasipriešinimu. Lietuvos bankas taip pat 
veikė bankų fuzijos kryptimi ir siekė užkirsti kelią jų daugė
jimui. Dėl to jis nusprendė, kad naujiems bankams, savitarpio 
kredito draugijoms neteiks jokių paskolų, o nauji kredito 
kooperatyvai turės verstis iš savo kapitalo 3 metus1. Kaip 
žinoma, įvedus litą neįsisteigė nė vienas komercinis bankas, o 
nuo 1927 m. ėmė mažėti kredito kooperatyvų skaičius.

Valdžia ir Lietuvos bankas kitu kreditui atpiginti būdu 
laikė ilgalaikio Pramonės kreditavimo banko įkūrimą. Tačiau 
tai daryti galiausiai pasirengta tik 1940 m. pirmojoje pusėje. 
Nuo 1930 m. balandžio 1 d. vietoj importuotojams taikyto 
palūkanų priedo -  komisinių buvo pereita prie palūkanų 
normos diferencijavimo. 1930-1933 m. importininkai turėjo 
mokėti 7-8,5 procento, o kiti skolininkai -  6 procentus 
palūkanų.

1930 m. Lietuvos bankas inicijavo bankininkų pasitarimus 
dėl palūkanų normų sumažinimo, propagavo šią idėją 
provincijoje. 1930 m. birželio mėn. Kauno kredito įmonių 
vadovai sutarė sumažinti palūkanų už indėlius normas ir siekti 
paskolų atpiginimo (iki 12 procentų)2. Kredito kooperatyvai 
sutiko atpiginti savo paskolas su sąlyga, jeigu juos 
tiesiogiai kredituos Lietuvos bankas ir Žemės bankas. Privačių 
bankų paskolų palūkanų normų mažėjimą rodo šie duomenys: 
1923 m. paskolos kainavo 36-40 procentų, 1925 m. -  36, 
1926 m. -  18-24, 1927 m. -  12-20, 1928 m. -  12-22, 1929 m. -  
12-16 procentų3. Kaip matysime vėliau, nuo 1933 m. sausio

1 Lietuvos aidas, 1929 04 29.
2 Lietuvos banko biuletenis, 1930, Nr. 10, p. 8. 
' Tautos ūkis, 1930, Nr. 9, p. 19.
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1 d. palūkanų normas tiesiogiai reguliavo pati vyriausybė 
nustatydama maksimalią 12 procentų paskolų palūkanų 
normą.

3.3. Permainingos kredito politikos dešimtmetis
Dinamišką ir sėkmingą Lietuvos banko veiklos plėtrą ilgam 

nutraukė 1931 m. liepos mėn. iš Vokietijos į Lietuvą atsiritusi 
bankų krizė. Apskritai nors ir pavėluotai Lietuva buvo įtrauk
ta į verpetą pasaulinės ūkio krizės, kurios skaudžiausi pada
riniai buvo užsienio prekybos sąlygų pasunkėjimas, smarkus 
eksporto prekių kainų kritimas, kapitalo bėgimas į užsienį, 
stiprus emigrantų perlaidų sumažėjimas ir kt. Dėl to Lietuvos 
banko valiutos fondas sparčiai ir ilgai tirpte tirpo. Pradėjęs 
mažėti 1931 m. mažėjo iki 1935 m. ir pasiekė rekordinį dydį -  
sumažėjo 80 mln. Lt, arba 2,5 karto. Kitaip sakant, pagal šio 
fondo dydį bankas buvo nublokštas į 1923 m. Įkandin tolydžio 
krito lito padengimas: 1930 m. sudarė 113,3, o 1935 m. 
nusmuko iki 49,9 procento1. Kiti bankai, du kartus pulti 
panikos apimtų indėlininkų, neteko daug indėlių, todėl buvo 
priversti pasunkinti kreditavimo sąlygas2.

Valiutos fondo mažėjimas, ūkininkavimo sąlygų komplika- 
vimasis, rinkos konjunktūros rytojaus neaiškumas privertė 
Lietuvos banką keisti kredito politiką, apriboti kreditavimą, 
stengiantis mažiausiai pabloginti ūkio padėtį. Gana detalios 
naujos kredito politikos gairės buvo išdėstytos 1931 m. 
rugpjūčio 19 d. Lietuvos banko aplinkraštyje3. Šįsyk mecha
niški kredito ribojimai pakeičiami tokiais kokybiniais

1 Apskaičiuota remiantis šiuo šaltiniu: Lietuvos banko biuletenis, 
1939, p. 17.
2 Detaliau apie 1931 m. bankų krizę ir jos padarinius žr.: Terleckas V. 
Vokietijos bankų katastrofos aidai Lietuvoje//Vakarinės naujienos, 
1996 03 04.
3 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 391,1. 127-130.
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reikalavimais skolininkams: paskolų apdraudimo realumu, 
tikrumu, likvidumu ir komerciniu pobūdžiu.

Suvokus padidėjusią eksporto kreditavimo riziką dėl 
pablogėjusių užsienio prekybos sąlygų, padidinami paskolų 
apdraudimo reikalavimai, t. y. uždraudžiama šiuo tikslu teikti 
didesnes paskolas be papildomo jų apdraudimo nekilnoja
muoju turtu. Jiems paliekamas 1 punktu pigesnis kreditavi
mas. Importuotojams naujos paskolos neturėjo būti 
teikiamos, jiems buvo galima naudotis tik anksčiau leistomis 
paskolomis, apdraudžiant jas komerciniais vekseliais. 
Kredituojant pramonę, taip pat turėjo būti padidinti paskolų 
apdraudimo kokybiniai ir kiekybiniai reikalavimai -  griežtesnė 
vekselių atranka, papildomas nekilnojamojo turto įkeitimas. 
Kitų kategorijų naujiems klientams (namų savininkams, laisvų 
profesijų asmenims, tarnautojams, rangovams) paskolos 
neturėjo būti teikiamos, o seniems klientams -  mažinamos. 
Apskritai dėl didelio prekių kainų kritimo tikėtasi mažesnės 
kredito paklausos. Todėl buvo peržiūrimos leistų kreditų 
ribos. Kaip matyti iš Lietuvos banko susirašinėjimo su 
vyriausybe, bankas dėl blogėjančios ūkio būklės kurį laiką 
vengė imtis griežtesnių apribojimų, net bijodamas pavėluoti. 
Ji neleidusi “mums daryti smūgių iš kredito pusės”1. Tik ir 
toliau mažėjant valiutos atsargoms, nuo 1931 m. lapkričio 6 d. 
importuotojų kreditavimą bankas sumažino 50 procentų, 
naujų paskolų apskritai neteikė2. Pradedama nekredituoti 
smulkių ir dalies vidutinių ūkininkų3. Negana to, po ilgos 
pertraukos nuo 1931 m. spalio 2 d. Lietuvos bankas padidino 
1,5 punkto importuotojams ir kitiems ne eksporto srities 
skolininkams diskonto normą.

Kadangi minėti kredito politikos sugriežtinimai pradėti 
taikyti tik antrojoje 1931 m. pusėje, bendra paskolų suma dar

1 LCVA, f. 387, ap. 7, b. 433.
2 Ten pat, f. 755, ap. 2, b. 391,1. 62. 
■' Ten pat, b 389,1. 141.

132



didėjo, tik 1932 m. pradėjo mažėti. Lietuvos banko paskolos
1931 m. negalėjo sumažėti ir dėl to, kad jam teko padidinti 
rediskontą kitiems bankams, kad šie galėtų atsiskaityti su 
indėlininkais. Padėdamas bankams, Lietuvos bankas net 
rediskontavo ilgesnio kaip 3 mėn. termino vekselius1.

Ir šį sykį, kaip ir kitais kartais, banko restrikcinės kredito 
politikos pagrindinis tikslas buvo sustabdyti valiutos fondo 
mažėjimą. Tuo tikslu 1931 m. Lietuvos bankas nustatė 
parduodamos užsienio valiutos registravimą2. Tačiau 
giluminiai užsienio prekybos sąlygų pasikeitimai, ūkio krizė, 
išsiplėtusi pinigų ir kredito apyvarta restrikcinę politiką darė 
neveiksmingą. Kaip minėjau, valiutos fondas nepaliaujamai 
dideliu tempu mažėjo: 1931 m. -  34, o 1932 m. -  22 procen
tais. Glaudžiai derinti su juo kredito plėtrą buvo negalima dėl 
ūkio krizės. Tad nuo 1931 m. visam laikui nutrūko koreliacinis 
ryšys tarp valiutos fondo ir Lietuvos banko paskolų pokyčių.

Dėl kritusios ūkio subjektų perkamosios galios, stipriai 
pasunkėjus paskolų ir palūkanų naštai, atsisakyta kreditų 
branginimo politikos ir pasukta priešinga kryptimi. Lietuvos 
bankas negalėjo neatsižvelgti ir į palūkanų normos mažėjimo 
tendenciją tarptautinėje rinkoje. Jau 1930 m. pradžioje 
Reichsbankas diskonto normą buvo sumažinęs nuo 7 iki 5 
procentų, Anglijos bankas -  nuo 5 procentų iki 3,5 procento3.
1932 m. kovo 1 d. Lietuvos banko diskonto norma sumaži
nama nuo 8,5 iki 7,5 procento, 1932 m. gegužės 6 d. -  iki 7 
procentų, 1934 m. sausio 1 d. -  iki 6 procentų4. Nuo 1934 m. 
sausio 1 d. atsisakyta palūkanų normos diferencijavimo pagal 
skolininkų kategorijas. Tik nuo 1939 m. gegužės 15 d. sugrįžta 
prie ankstesnės praktikos. Apskritai Lietuvos bankas nuo 
1930 m. kredito politikoje daug aktyviau ėmė naudoti

1 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 7,1. 82.
2 Ten pat, 1. 85.
’ Lietuvos banko biuletenis, 1930, Nr. 8, p. 11. 
4 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 604,1. 54.
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palūkanas. Taip pat buvo pradėtas taikyti valstybinis jų 
reguliavimas. Be anksčiau minėto paskolų palūkanų dydžio 
apribojimo (nuo 1933 01 01), vėliau (1934 01 16) įstatyme 
Lietuvos banko diskonto norma susiejama su kitų bankų 
imamomis palūkanomis. Nuo tada kredito įmonėms leista 
imti iš skolininkų palūkanas iki 3 punktų didesnes negu 
Lietuvos banko diskonto norma1. Taip Lietuvos bankui 
suteikta juridinė galia tiesiogiai veikti ir reguliuoti kredito 
kainą. Tai valstybinio reguliavimo sustiprėjimo ir Lietuvos 
derinimosi prie pasaulinių “kredito madų” požymis.

Valiutos atsargų mažėjimo ir kredito atpigimo sąlygomis 
Lietuvos bankas iki 1937 m. vis griežčiau varžė kreditavimą. 
1933 m. balandžio 5 d. pasunkinamos ūkininkų kreditavimo 
sąlygos2. Taip elgtis, be kitų priežasčių, vertė pablogėjęs 
ūkininkų skolų mokėjimas. Vidutiniškai laiku buvo grąžinama 
33 procentai paskolų3. Pagal 1933 m. balandžio 5 d. nuro
dymus paskolos ūkininkams galėjo būti suteikiamos tik išimti
niais atvejais, t. y. gerai žinomiems ūkininkams, apie kuriuos 
turėta pakankamai tikrų ir palankių žinių4. Taip pat turėjo 
būti sumažintas supirkinėtojų ir sezoninių eksportuotojų 
kreditavimas. Jų atžvilgiu turėjo būti vykdoma sisteminga ir 
griežta redukcija.

1935 m. balandžio 17 d. Lietuvos banko valdyba skyriams 
nurodė: “Dabartinėmis sąlygomis, kai nemažėja bendroji 
ūkinio gyvenimo depresija ir ima reikštis didesnis valiutų 
pareikalavimas, būtų nepateisinama leisti krašto piniginei 
apyvartai žymiau išaugti. Todėl reikalinga kiečiau paimti 
mūsų Banko kreditų politikos vadžias”5. Buvo nustatytos 
tokios kreditavimo gairės: 1) suvaržyti naujų paskolų

1 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 604,1. 54.
2 Ten pat, b. 823,1. 26-28.
’ Ten pat, 1. 26.
4 Ten pat, 1. 27.
5 Ten pat, b. 691,1. 143.
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suteikimą, jas duoti tik aiškiai trumpalaikiams reikalams; 
2) sumažinti kai kurių paskolų rūšių teikimą; 3) išieškoti 
smulkias paskolas ir naujų neteikti ir 4) sparčiau likviduoti 
kitų klientų kreditavimą.

1935 m. spalio 9 d. nurodymais padidinami reikalavimai 
eksportuotojams: nesugrąžinusiems senų paskolų ir neparduo- 
dantiems Lietuvos bankui už eksportą gaunamos valiutos 
naujos paskolos negalėjo būti suteikiamos, paskolų dydis 
turėjo atitikti apyvartą, o paskolos -  gerai apdraustos1. Kitų 
bankų vadovai konfidencialiai buvo įspėti, kad bankai, 
nesugebantys atsikratyti užsienio valiutą perkančiųjų ar į ją 
konvertuojančiųjų indėlius spekuliacijos sumetimais, negali 
tikėtis Lietuvos banko rediskonto2.

Nors ir buvo veržiami kreditavimo varžtai, Lietuvos banko 
paskolų suma sumažėjo tik 1932 m. (16 procentų) ir 1933 m. 
(9 procentais), o 1934 m. įvyko paskolų išdavimo šuolis -  
padidėjo 20,6 procento. Taip atsitiko dėl padidėjusio eksporto 
ir kredito įmonių kreditavimo. Paskolų mažėjimą 1932 m. ir 
1933 m. būtų per drąsu aiškinti tik restrikciniais suvaržymais, 
nes dėl kainų ir ūkio nuosmukio, realių palūkanų padidėjimo 
neabejotinai turėjo sumažėti kredito paklausa.

Paskolų dinamikos netapatumas su varžymų laipsniu perša 
mintį apie ūkio procesų viršenybę.

1936 m. liepos 1 d. Lietuvos bankas dar sykį sumažino 
diskonto normą (0,5 punkto), o 1937 m. kovo 24 d. atsisakė 
kreditavimo suvaržymų. Nurodyta “kreditų komerciniais 
vekseliais, vis tiek kurios kilmės jie būtų, visiškai netenka 
varžyti”3. Kredito restrikcijos atlydį greičiausiai paskatino ūkio 
konjunktūros gerėjimas dėl padidėjusios Lietuvos prekių 
paklausos užsienyje. Todėl didėjo visų ūkio šakų gamyba, 
plačiu mastu vyko statybos, prekių apyvarta 1937 m. padidėjo

1 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 691,1. 71.
2 Ten pat, f. 390, ap. 1, b. 550, lapai nenumeruoti. 
■’ Ten pat, f. 755, ap. 1, b. 827, lapai nenumeruoti.
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apie 10-15 procentų1. 1937 m. Lietuvos banko paskolų suma 
padidėjo 14 mln. Lt, arba 13 procentų. Podepresiniais metais 
Lietuvos bankas gerokai padidino eksporto ir net importo 
kreditavimą, plačiau užsimojo remti kitus smulkius klientus, 
toliau pigino paskolas. Nuo 1935 m. pradėjo sparčiai atsigauti 
eksportas, o nuo 1936 m. (po 4 m. pertraukos) ima didėti ir 
prekių įvežimas. Didinti prekių importą leido padidėjusios 
eksporto įplaukos. Kita vertus, didėjančios politinės įtampos 
akivaizdoje vyriausybė nusprendė sukaupti žaliavų atsargas 
blogiausiam atvejui. 1935-1938 m. Lietuvos eksporto vertė 
padidėjo beveik 86 mln. Lt (1,6 karto), o importas 
1936-1938 m. -  95,1 mln. Lt (1,7 karto)2. Nuo 1938 m. liepos 
1 d. Lietuvos banko diskonto norma sumažėjo iki žemiausio 
(5 procentų) lygio per visą istoriją ir buvo artimas kaimyninių 
kraštų kredito kainai. Antai Vokietijoje diskonto norma buvo 
4 procentai, Lenkijoje -  4,5 procento, o Latvijoje net 
aukštesnė -  5-5,5 procento \

Tačiau į normalias vėžes beįeinantį kredito gyvenimą, kaip 
jautriausią ūkio sferą, nuo 1938 m. pradėjo trikdyti 
besiartinančio karo pranašai -  politinės grumtynės (Lenkijos 
ultimatumas Lietuvai, Sudetų krašto užgrobimas, Klaipėdos 
krašto atplėšimas). Nepaisant didelio indėlininkų susinervi
nimo tų įvykių dienomis, sukėlusio gana didelį indėlių 
atsiėmimą, Lietuvos bankui pavyko išvengti kredito ribojimų. 
Tomis dienomis jam teko pagelbėti indėlininkų pultiems 
bankams, suteikiant jiems apie 15 mln. Lt rediskonto4.

Klaipėdos krašto užgrobimas privertė vyriausybę griebtis 
ekstraordinarinės priemonės -  indėlių išmokėjimų apribo
jimo, tiesa, trumpam. Ši priemonė buvo neveiksminga, nes 
nesustabdė indėlių atsiėmimo. 1939 m. kovo-balandžio mėn.

1 Lietuvos aidas, 1938 02 14. 
į LSM, 1939 m., p. 242.
■’ Lietuvos banko biuletenis, 1938, Nr. 41, p. 15. 
4 Lietuvos aidas, 1938 02 13.
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Lietuvos kredito įmonės prarado 42 mln. Lt, arba 19 procentų 
indėlių, dėl to turėjo atšaukti klientams 19 mln. Lt paskolų1. 
Blogiausia, kad dėl padidėjusio nepasitikėjimo ateitimi sutriko 
komercinis kreditas. Reaguodamas į tai, 1939 m. kovo 28 d. 
Lietuvos bankas griebėsi tradicinių restrikcinės politikos 
priemonių -  importuotojų, namų savininkų, laisvų profesijų 
asmenų ir kitų panašių klientų kreditavimo siaurinimo2. 
Pastarųjų paskolų prašymai turėjo būti atmesti, o pramonės 
įmonėms paskolos galėjo būti teikiamos tik leidus Lietuvos 
banko valdybai. Tačiau gana greitai (1939 05 13) daugelio šių 
suvaržymų atsisakoma, bet 2 punktais pakeliama diskonto 
norma, tai netaikoma eksportuotojams3. Didesne diskonto 
norma siekta kelių tikslų: labiau pritraukti indėlius, paveikti 
vertybinių popierių kursus, kad pelningiau būtų turėtojams 
juos įsigyti ir laikyti.

Kilus Antrajam pasauliniam karui, jau pirmąją jo dieną 
Lietuvos bankas sustabdė naujų paskolų išdavimą. Anksčiau 
leisti, bet nepanaudoti kreditai galėjo būti teikiami tik 
pramonės ir prekybos įmonėms ir tik gamybos reikalams, bet 
ne kasų ištekliams papildyti4. Vekselių diskontas pradėtas 
keisti paskolomis už įkeistus vekselius. 1939 m. rugsėjo 21 d. 
Lietuvos bankas apribojo vertybinių popierių pirkimą iš 
gyventojų 100-200 Lt suma vienam asmeniui, negalėjusiam 
išsiversti be jų pardavimo\ Lietuvos bankui teko labai padėti 
kitoms kredito įmonėms. 1939 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos 
banko rediskontas joms sudarė 24,3 mln. Lt, 1938 m. 
rugpjūčio 31d. lygį viršydamas beveik 6 kartus.

Patirti bankininkystės sunkumai paskatino skubiai (1940 m. 
pavasarį) priimti naują kredito įmonių įstatymą, kuris numatė

1 Lietuvos aidas, 1939 05 01.
2 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 918,1. 136. 
■' Ten pat, 1. 49.
4 Ten pat, 1. 54.
5 Ten pat, 1. 47.
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svarbią naujovę -  paramos bankams fondo sudarymą. Jo 
lėšomis turėjo būti draudžiami indėliai ir teikiamos paskolos 
bankams, susiduriantiems su likvidumo problemomis. Ši 
naujovė galėjo ateityje palengvinti Lietuvos banko gyvenimą, 
nes jo veikla būtų buvusi mažiau priklausoma nuo padėties 
indėlių rinkoje ir bankuose, būtų sumažėjęs rediskonto 
poreikis, o tai būtų leidę Lietuvos bankui veikti savaran
kiškiau. Šį ir kitus sumanymus sugriovė okupacija.

Apibendrinant pažymėtina, kad Lietuvos bankas savo 
veikloje aktyviai naudojo kredito politiką, kurią keitė pagal 
atitinkamo momento ūkio padėtį ir sąlygas, nuo ketvirtojo 
dešimtmečio pradžios kredito plėtrą labiau derino su ūkio 
poreikiais. Restrikcinės politikos priemonėmis pavyko 
aprūpinti ūkį santykinai pigiomis paskolomis. Lietuvos banko 
kredito plėtra vyko netolygiai, jos dinamikoje sąlyginai galima 
skirti tris laikotarpius. Pirmajam, ilgiausiai trukusiam 
laikotarpiui (iki 1931 m. vidurio) būdinga kreditavimo 
didėjimo tendencija. Antruoju laikotarpiu (1931 m. vidurys- 
1933 m. pabaiga) paskolų teikimas mažėjo. Nuo 1934 m. 
prasidėjo gana nuoseklaus paskolų išdavimo didinimo 
laikotarpis, nusitęsęs iki okupacijos laikų. Kreditavimo 
didinimas nesukėlė infliacijos ir nepakirto lito stabilumo. 
1927-1939 m. Lietuvos banko suteiktų paskolų suma padidėjo 
463 mln. Lt, arba 3,9 karto, ir pasiekė ūkio poreikius 
atitinkantį 163 mln. Lt dydį. Klientų įsiskolinimas bankui 
1924-1939 m. padidėjo net 5,8 karto. Lietuvos bankui mažiau 
rūpėjo pelnas, o kiek galima didesnė pagalba paskolomis 
prieinamomis palūkanomis toms ūkio sritims, kurios 
labiausiai skatino krašto gamybinių jėgų plėtrą ir pažangą.
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4. Valiutinės operacijos

Valiutinės operacijos -  tai prekyba valiutinėmis verty
bėmis, kurioms priklauso taurieji metalai, užsienio valiuta ir 
jomis išreikštos mokėjimo priemonės. Lietuvos banko 
įstatymas ir statutas leido jam pirkti, parduoti tauriuosius 
metalus, užsienio valiutas, nes to reikalavo uždavinio -  
reguliuoti pinigų apyvartą ir užtikrinti pinigų pastovumą -  
įgyvendinimas. Lietuvos banko, kitaip negu kitų bankų, 
valiutinių operacijų pirminis tikslas buvo lito kurso regulia
vimas, jo pastovumo palaikymas, o ne kuo didesnės pajamos. 
Valiutinėmis vertybėmis Lietuvos bankas prekiavo tiek savo, 
tiek klientų sąskaita. Lietuvos bankas turėjo manevruoti 
valiutos fondu, jį pelningai ir saugiai investuoti. Į šį fondą 
Lietuvos bankas buvo investavęs didelę savo išteklių dalį, jis 
sudarė didelę balanso aktyvo dalį: 1929 m. pabaigoje -  apie 55 
procentus, o po dešimties metų -  21 procentą1. Šį reiškinį 
sąlygojo valiutos fondo sumažėjimas (dėl anksčiau nurodytų 
priežasčių) ir paskolų išdavimo didinimas liberalizavus kredito 
politiką.

Kaip žinoma, pradinė aukso atsargų suma (3 mln. rb) buvo 
gauta iš Sovietų Rusijos 1920 m. liepos 12 d. Taikos sutartimi, 
o valiuta -  už JAV dolerius parduodant Lietuvos banko 
akcijas. Priminsiu, kad vyriausybė perleido auksą Lietuvos 
bankui mainais už jo akcijas. 1921-1922 m. Lietuvos aukso 
fondą šiek tiek papildė JAV lietuvių aukos. Jų konferencija 
buvo nutarusi įsteigti Amerikos lietuvių aukso-sidabro fondą. 
Tautiečiai buvo kviečiami aukoti tauriųjų metalų dirbinius, 
brangenybes, aukso ir sidabro monetas. Šis vajus didelių 
rezultatų nedavė, nes jį boikotavo kairiosios partijos, todėl 
buvo surinkta tik 16 svarų dirbinių ir aukso bei sidabro

1 Apskaičiuota remiantis šiuo šaltiniu: LSM, 1939 m., p. 315.
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monetų 15 mln. auksinų vertės1. Aukso ir sidabro fondas 
1922 m. ir kiek vėliau pasipildė dėl įvairių užsienio pilnaverčių 
monetų keitimo į litus.

Kadangi iš Sovietų Rusijos gautas auksas buvo monetos 
(1902 m. kaldinimo), o tarptautinė prekyba auksu vyko 
standartinio svorio ir grynumo luitais, jas teko sulydyti. 
1922 m. rugsėjo 15 d. Ministrų kabinetas leido sulydyti 
monetas Vokietijos valstybinėje laboratorijoje tokiomis 
sąlygomis: 1) už 1 t sulydymą mokėti apie 20 000 auksinų, 
2) sulydymo nuostoliai (sudegimo, nugaravimo) turėjo būti 
ne didesni kaip 0,15 procento2. Tik nedidelė dalis monetų 
(356 tūkst. rb) palikta nesulydytų.

Didumą aukso Lietuvos bankas deponavo užsienyje: 
1922 m. gruodžio 22-27 d. -  Šveicarijos nacionaliniame 
banke, o 1923 m. birželio 15 d. -  Danijos nacionaliniame 
banke3. Dėl aukso išvežimo iš Lietuvos užsienio spaudoje 
buvo paskelbta tendencingų žinių, kurias Lietuvos banko 
vadovybė buvo priversta paneigti. Ji aukso išgabenimą svetur 
aiškino bankinės politikos interesais, bet ne pavojinga 
Lietuvos politine padėtimi4. Žinoma, auksą įprasta laikyti 
šalyse, kuriose veikia prekybos šiuo metalu centrai (rinkos), 
nes tik tada bankai gali operatyviai reaguoti j jo kainos 
pasikeitimus ir taip pat išvengti nereikalingų transportavimo 
išlaidų. Antra vertus, Lietuvos banko vadovybė politiniais 
diplomatiniais sumetimais nutylėjo, kad dėl įtemptų santykių 
su Lenkija auksą laikyti Lietuvoje buvo nesaugu. Be to, iki 
pastatant banko rūmus, neturėta saugyklų auksui saugoti. 
Nedidelį aukso kiekį (1923 01 01 -  73,3 tūkst. Lt) Lietuvos 
bankas laikė Finansų ministerijoje. Jis 1924 m. taip pat buvo 
išgabentas į užsienį.

1 Lietuva, 1922 01 08.
2 LCVA, f. 923, ap. 1, b. 216,1. 98.
' Lietuvos banko muziejaus fondai. Aukso depo knygos. 
4 Lietuvos žinios, 1923 02 09.
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Didžiąją aukso dalį Lietuvos bankas nuo savo veiklos 
pradžios laikė užsienyje ir tik nedidelį jo kiekį palikdavo 
kasoje. 1926 m. Lietuva pagal aukso atsargas užėmė 30 vietą 
pasaulyje.

Kaip minėjau, aukso fondas buvo papildomas siekiant 
garantuoti banknotų padengimo juo reikalavimą, o ketvirtąjį 
dešimtmetį -  ir siekiant turėti patikimų likvidžių aktyvų. 
Aukso fondas buvo papildomas perkant jį užsienyje ir krašte. 
Lietuvoje buvo nuperkamas nedidelis aukso kiekis. 1924-1939 m. 
Lietuvos bankas krašte nupirko 5,3 mln. Lt vertės aukso, nes 
retkarčiais pardavinėdavo sidabrą ir užsienio valiutą už auksą 
(žr. 3 lentelę). 1924-1939 m. Lietuvos bankas užsienyje 
nupirko 124,3 mln. Lt vertės aukso. Daugiausia jo nupirkta 
1924 m., 1931-1933 m. ir 1936-1937 m. 1924 m. pirkimų 
bumas susijęs su Lietuvos banko siekimu tokiu būdu padidinti 
aukso fondą, kad galima būtų išplėsti pinigų apyvartą ir kartu 
sušvelninti pinigų “badą”. Kitais atvejais “geltonojo” metalo 
didelį supirkimą lėmė Vakarų valiutos krizės, jų padiktuota 
būtinybė apsidrausti nuo valiutos fondo nuvertėjimo.
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3 lentelė
Lietuvos banko aukso fondo apyvarta 1924-1939 m.

Rodikliai Metai
1924 1925 1926 1927 1928 1929

1. Aukso pirki
mas Lietuvoje 1,2 0,6 0,4 0,2 0,1 0,3
2. Aukso parda
vimas Lietuvoje* 0,2 1,1 0,1 1,1 0,2
3. Aukso pirki
mas užsienyje 13,4 3,8 2,5 1,8 2,5 1,3
4. Deponuoto 
aukso pardavi
mas 2,9 2,7 0,5 0,6

3 lentelės tęsinys
Rodikliai Metai

1930 1931 1932 1933 1934 1935
L Aukso pirki
mas Lietuvoje 0,3 0,2 0,2 0,4 0,2 0,5
2. Aukso parda
vimas Lietuvoje* 0,1 0,1
3. Aukso pirki
mas užsienyje 4,3 11,7 10,8 8,6 3,6 3,1
4. Deponuoto 
aukso pardavi
mas 0,3 1,1 12,0 6,1 3,7 19,5
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3 lentelės tęsinys

Rodikliai
Metai Iš viso

1924-1939 m.1936 1937 1938 1939
1. Aukso pirki
mas Lietuvoje 0,2 0,1 0,2 0,2 5,3
2. Aukso parda
vimas Lietuvoje* 2,9
3. Aukso pirki
mas užsienyje 38,8 13,7 1,9 2,5 124,3
4. Deponuoto 
aukso parda
vimas 2,1 7,9 16,4 14,4 90,2

* 1932-1939 m. aukso buvo parduota nedidelis kiekis (apie 0,1 mln. Lt). 
Šaltinis: Lietuvos banko apyskaitų (sąskaitų apyvartų) 1924—1939 m. 
duomenys.

Deponuoto aukso fondas ne tik buvo papildomas, bet ir 
pardavinėjamas. Turimais duomenimis, auksas nebuvo 
parduodamas tik 1924 m. ir 1927 m. 1925-1939 m. Lietuvos 
bankas pardavė 90,2 mln. Lt vertės aukso, daugiausia -  (19,5 
mln. Lt vertės) 1935 m., 1938 m. -  16,4, 1938 m. ir 1939 m. -  
14,4 mln. Lt vertės. Apskritai daugiausia (92,2 procento) 
aukso Lietuvos bankas pardavė ketvirtąjį dešimtmetį. 
Padidėjęs aukso pardavimas paaiškintinas pasunkėjusia Lietu
vos ekonomine padėtimi, vertusia prekių importą apmokėti 
valiutos fondo atsargomis. Aukso pardavinėjimas geros 
konjunktūros metais verčia daryti prielaidą, kad Lietuvos 
bankas, atsižvelgdamas į jo kainų kitimą, bandė pasipelnyti iš 
šio metalo kainos svyravimo.

Rekordiškos aukso atsargos buvo 1937 m. gruodžio 31 d., 
tada jos sudarė beveik 12 t, o jų vertė buvo lygi 79,04 mln. Lt. 
Palyginti su 1922 m., jos padidėjo 5,3 karto. Tuo laiku Latvija
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turėjo 87,8 mln. Lt, Estija -  beveik 56 mln. Lt vertės aukso, o 
Graikija ir Ispanija jo apskritai neturėjo1.

Didėjant aukso fondui ir stiprėjant manevravimui juo, 
plėtėsi ir keitėsi jo deponavimo geografija, kito saugojimo 
formos. Be lydinių ir monetų Lietuvos bankas 1928 m. už 6,1 
mln. Lt nupirko JAV banko (American Exchange Inving 
Trust Company) aukso sertifikatų2. Aukso sertifikatas -  tai 
banke deponuoto aukso pažymėjimas, kurį bet kuriuo metu 
buvo galima iškeisti į šį metalą arba panaudoti mokėjimams 
kaip pinigus. Plačiausiai tokių sertifikatų leidimą praktikavo 
JAV 1863-1933 m. 1932 m. gegužės 23 d. Lietuvos bankas 
turėtus sertifikatus perdavė JAV federaliniam rezervų bankui 
(FRB) iškeisti į auksą, nes jų apyvarta buvo uždrausta.

Pamažu Lietuvos bankas iki 1937 m. pardavė ar iškeitė į 
aukso luitus ir Švedijos nacionaliniame banke saugotas aukso 
monetas. Taigi nuo 1938 m. liko tik vienintelė aukso forma -  
luitai.

Lietuvos auksas buvo deponuotas Anglijos, Danijos, JAV, 
Švedijos ir Šveicarijos nacionaliniuose bankuose bei priva
čiuose bankuose (Guaranty Trust Company, American 
Exchange Inving Trust Company, Niujorke, The British 
Overseas Bank, Londone, Rotterdamsche Bankvereining ir 
Amsterdamsche Bank, taip pat Tarptautiniame atsiskaitymų 
banke (TAB).

1933 m. gegužės 10 d. Lietuvos bankas pardavė visą (68,8 
kg) Danijos nacionaliniame banke saugotą auksą, 1937 m. 
gruodžio 14 d. -  Olandijos bankuose deponuotą auksą (4,9 
kg)3. 1934 m. rugsėjo 4 d. dalis (309 kg) Šveicarijos 
nacionaliniame banke laikyto aukso parduota jam, o kitas 
(649,5 kg) perkeltas į TAB, iš kurio 1940 m. gegužės 17 d. 503 
kg -  į JAV FRB. Tad 1940 m. vasarą Lietuvos banko auksas

1 LSM, 1937 m., p. 386.
2 Lietuvos banko muziejaus fondai. Aukso depo knygos.
3 Ten pat.
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buvo paskirstytas taip: 2493,6 kg (16,6 mln. Lt vertės) -  JAV 
FRB, 2946,9 kg (19,6 mln. Lt vertės) -  Anglijos banke,
2246.5 kg (14,9 mln. Lt vertės) -  Prancūzijos banke, 1274,4 kg 
(8,5 mln. Lt vertės) -  Švedijos banke ir 632 kg (4,2 mln. Lt 
vertės) -  TAB1. Pastarasis didumą jo (612,6 kg) laikė 
Londone ir tik trupinius (19,4 kg) -  Berne. Taigi auksas buvo 
gana tolygiai paskirstytas ir laikytas didžiosiose valstybėse 
kaip saugiausiose. Tai įrodymas, kad Lietuvos bankas rūpinosi 
aukso saugumu. Kaip parodė hitlerinės Vokietijos agresija 
prieš kaimynus ir pastangos užgrobti jų auksą, ne be reikalo. 
Vermachtui įsibrovus j Norvegiją, Lietuvos vyriausybė, 
netikėdama, kad Vokietija respektuos Švedijos neutralumą, 
buvo labai susirūpinusi dėl savo aukso joje. Kaip rodo 
Lietuvos užsienio ministerijos ir Lietuvos atstovo Švedijoje 
V. Gylio susirašinėjimas, nuolat buvo domimasi auksu, švedų 
veiksmais jį slepiant2. Lietuvos valdžia net planavo auksą iš 
Švedijos išgabenti į Angliją arba parskraidinti j Kauną. 
1940 m. birželį Riksbanko valdyba informavo V. Gylį apie jau 
atsiradusias galimybes grąžinti auksą į Kauną arba išvežti iš 
Švedijos, tačiau SSRS kaltinimų ir reikalavimų prispausta 
Lietuvos valdžia aukso likimu nesidomėjo.

Banko veiklos pobūdis reikalavo tam tikrą aukso kiekį 
laikyti savo kasoje. Iki 1928 m. kasoje būdavo apie 1 mln. Lt 
aukso, o vėlesniais metais -  apie 100 tūkst. Lt. Tačiau 1931 m. 
įvedus aukso gabalų (luitų) standartą, t. y. lito banknotų 
keitimą j juos, bankas kasoje aukso laikydavo daugiau (apie 1-
2.5 mln. Lt), kad galėtų užtikrinti šį keitimą.

Trumpą laiką (iki 1926 m.) Lietuvos bankas kaupė ir 
sidabro atsargas. Lietuvos bankas už litus supirkinėjo krašte 
ikikarines Rusijos ir Vokietijos sidabrines monetas. Pirkimo 
kaina didėjo: nuo 1922 m. lapkričio 10 d. už 1 sidabro rublį

1 Lietuvos banko muziejaus fondai. Aukso depo knygos.
2 Vakarinės naujienos, 1992 02 05.
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Lietuvos bankas mokėjo 2 Lt, nuo 1922 m. lapkričio 29 d. -
2,5 Lt, o nuo 1923 m. balandžio 11 d. -  3 Lt1. 1925 m. sausio 
1 d. Lietuvos bankas turėjo 60,7 tūkst. Lt vertės sidabro2. 
1925 m. pabaigoje smarkiai kritus pasaulio rinkose sidabro 
kainai, Lietuvos bankas visas jo atsargas išmainė j auksą, 
pardavė ir daugiau nekaupė. Lietuvos banko sidabro politika 
baigėsi.

Vėlesniais metais Lietuvos, kaip ir kitų aukso neišgau- 
nančių valstybių, aukso ir užsienio valiutos atsargų kaupimas 
bei pokyčiai priklausė nuo mokėjimų balanso padėties.

Aukso ir valiutos fondo judėjimui būdingi dideli 
svyravimai, plati jų amplitudė (žr. 4 lentelę). Iki 1931 m. 
sausio 1 d. aiški šio fondo didėjimo tendencija, nors jis 
1925 m. bei 1928 m. ir sumažėjo. 1923 m. sausio 1 d.-1930 m. 
sausio 1 d. aukso ir valiutos atsargos padidėjo 92,6 mln. Lt, 
arba 3,8 karto, pasiekdamos didžiausią (125,7 mln. Lt) sumą 
per visą Lietuvos banko istoriją. 1931 m. pradėjęs mažėti 
fondas mažėjo iki 1936 m. sausio 1 d. Per šį laiką fondas 
sumažėjo 79,7 mln. Lt. Tik 1935 m. spalio 1 d. įvedus valiutų 
kontrolę, t. y. privalomą eksporto įplaukų pardavimą Lietuvos 
bankui ir davimą leidimų pirkti valiutą tik būtinam importui, 
bei atsigavus eksportui, fondas pradėjo didėti, nuo 1938 m. vėl 
mažėjo. Detaliau valiutų kontrolę ir jos poveikį nagrinėsiu 
vėliau.

1 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 8,1. 275.
2 Lietuvos banko 1924 m. apyskaita, p. 5.
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4 lentelė
Lietuvos banko aukso ir užsienio valiutos fondas 

1922-1939 m. (metų pabaigoje)

(mln. Lt)

Metai

Aukso ir valiutos 
fondas

Aukso fondas Užsienio valiuta

suma pasikei
timas
(+ .-)

suma pasikei
timas
(+ .-)

suma pasikei
timas
(+ .-)

1 2 3 4 5 6 7
1922 33,14 - 15,19 - 17,95 -

1923 54,51 +21,37 16,45 + 1,26 38,06 +20,11
1924 82,38 +27,87 30,78 + 14,33 51,60 + 13,54
1925 52,87 -29,51 32,29 + 1,51 20,58 -31,02
1926 66,79 + 13,92 31,36 -0,93 35,43 + 14,85
1927 85,99 + 19,20 33,21 + 1,85 52,78 + 17,35
1928 77,89 -8,10 34,27 + 1,06 43,62 +9,16
1929 113,56 +35,67 35,08 +0,81 78,48 +34,86
1930 125,71 + 12,15 39,39 +4,31 86,32 +7,84
1931 83,31 -42,40 50,14 + 10,75 33,17 -53,15
1932 65,03 -18,28 49,07 -1,07 15,96 -17,21
1933 67,34 +2,31 52,00 +2,93 15,34 -0,62
1934 60,52 -6,82 52,14 +0,14 8,38 -6,96
1935 46,05 -14,47 36,14 -16,00 9,91 + 1,53
1936 77,18 +31,13 73,10 +36,96 4,08 -5,83
1937 80,91 +3,73 79,04 +5,94 1,87 -2,21
1938 69,58 -11,33 64,71 -14,33 4,87 +3,00
1939 59,59 -9,99 53,01 -11,70 6,58 + 1,71

Šaltinis: Lietuvos banko biuletenis, 1940, Nr. 48, p. 18.
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Lietuvos banko aukso ir užsienio valiutos fondo struktūra

I  Auksas

Užsienio valiuta

Šaltinis: Lietuvos banko biuletenis, 1940, Nr. 48, p. 18.

Lietuvos banko aukso ir valiutos atsargų vadybos politika 
labai priklausė nuo banknotų emisijos politikos bei nuo 
valiutinės padėties užsienio rinkose. Kol Lietuvos bankas 
(daugiausia dėl psichologinių motyvų) laikėsi griežtos 
restrikcinės politikos, lito padengimo auksu aukštų normų, tol 
jis didino aukso komponentą atsargose. Todėl 1923-1925 m. 
aukso dalis valiutos fonde buvo padidinta nuo 30,2 iki 61,1 
procento (žr. 5 lentelę). Nuo 1925 m. bankas, pradėjęs ir 
priverstinai, ir sąmoningai pamažu liberalizuoti pinigų emisiją, 
ėmė keisti valiutos vadybos politiką didindamas valiutos
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komponentą, duodantį pajamų. Tokios politikos krypties buvo 
laikomasi iki 1930 m. pradžios (žr. 5 lentelę).

5 lentelė
Lietuvos banko aukso ir užsienio valiutos fondo 
struktūra 1922-1940 m. (metų pabaigoje)

(procentais)
Straipsniai Metai

1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928
1. Auksas 45,8 30,2 37,4 61,1 47,0 38,6 44,0
2. Užsienio 
valiuta 54,2 69,8 62,6 38,9 53,0 61,4 66,0

5 lentelės tęsinys
Straipsniai Metai

1929 1930 1931 1932 1933 1934
1. Auksas 30,9 31,3 60,2 75,5 77,2 86,1
2. Užsienio 
valiuta 69,1 68,7 39,8 24,5 22,8 13,9

5 lentelės tęsinys
Straipsniai Metai

1935 1936 1937 1938 1939 1940 06 15
1. Auksas 78,5 94,7 97,7 93,0 89,0 77,0
2. Užsienio 
valiuta 21,5 5,3 2,3 7,0 11,0 23,0

Šaltinis: Lietuvos banko biuletenis, 1940, Nr. 48, p. 18.

Dėl jos aukso dalis atsargose nukrito nuo 61,1 (1925 01 01) 
iki 30,9 procento (1930 01 01). Tokia politika įgalino padidinti 
gaunamas palūkanas už valiutos indėlius bankuose korespon
dentuose nuo 0,5 (1926 m.) iki 2,8 mln. Lt (1930 m.)1. Tačiau, 
užsienyje dėl ekonominės krizės prasidėjus bankų ir biržų

1 Lietuvos bankas. 1922-1932, p. 68-69.
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sukrėtimams bei valiutų masiškoms devalvacijoms, Lietuvos 
bankui teko keisti valiutos atsargų vadybos politiką, t. y. 
konvertuoti valiutą j auksą, didinti jo dalį. Be to, valiutos 
atsargos pradėtos telkti aukso bloko šalyse siekiant užsitikrinti 
galimybes bet kuriuo momentu valiutą pakeisti auksu. 
Postūmį tam galėjo duoti Lietuvos banko patirtas 3,9 mln. Lt 
nuostolis dėl svaro sterlingų devalvacijos 1931 m.1 Dėl valiutų 
keitimo į auksą jo dalis bendrose atsargose jau 1931 m. buvo 
smarkiai padidinta (iki 60,2 procento). Ir vėlesniais metais 
aukso dalis didėjo, kol 1937 m. sausio 1 d. sudarė 97,7 
procento. Vadinasi, valiutos atsargos “suauksėjo”, tiesa, ne 
dėl gero gyvenimo, o dėl daugumos valiutų nuvertinimo ir jų 
judėjimo suvaržymo, tapsmo uždaromis. Žinoma, dėl minėtos 
priežasties beveik išnyko valiutinė rizika, bet kartu sumažėjo 
Lietuvos banko gaunamos pajamos už valiutos avuarus. 
Pavyzdžiui, 1935 m. gauta vos 0,02 mln. Lt už valiutos indė
lius, o 1930 m. jos sudarė 2,8 mln. Lt2.

Lietuvos bankas užsienio valiutos atsargas saugumo 
sumetimais laikė daugiausiai užsienio kraštų centriniuose 
bankuose, nors laikymas komerciniuose bankuose būtų davęs 
daugiau pajamų. Valiutos atsargas Lietuvos bankas buvo 
pakankamai diversifikavęs, t. y. jas laikė daugelyje centrinių 
bankų skirtingomis valiutomis. Apie 1931 m. vidurį Lietuvos 
bankas valiutos avuarus buvo paskirstęs taip: 23,4 procento jų 
laikė Šveicarijoje, 21,8 -  Anglijoje, 16,5 -  Vokietijoje, 9,6 -  
JAV, 9,5 -  Italijoje, 7,4 -  Latvijoje, 5,3 procento -  
Čekoslovakijoje, o kitą dalį (6,5 procento) mažomis sumomis 
laikė kitose valstybėse3. Taip išdėstant valiutos atsargas, 
matyt, labiau vadovautasi saugumo (kursų pastovumo) ir 
pelningumo kriterijais, mažiau paisyta prekybos santykių 
glaudumo. Antraip sunku būtų paaiškinti, kodėl sąlyginai

1 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 938,1. 72.
2 Lietuvos banko veikimas 1936 metais, p. 3.
3 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 7,1. 81.
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daug valiutos buvo laikyta JAV, Italijoje, Šveicarijoje, su 
kuriomis Lietuva mažai prekiavo. Neaišku, kodėl tik 1929 m. 
nedidelę valiutos sumą (beveik 1,5 mln. Lt vertės) Lietuvos 
bankas buvo deponavęs Lietuvos bankuose. Užsienio valiutos 
atsargoms (vidutinėms metinėms) sumažėjus nuo 82,7 
(1930 m.) iki 2,2 mln. Lt (1938 m.), jų investavimo politika 
neteko ankstesnės reikšmės.

Savaime suprantama, kad Lietuvos bankas dalį valiutos 
laikė savo kasoje, kad galėtų užtikrinti litų keitimą ir jos 
paklausos patenkinimą. Didžiausia jos suma (7,4 mln. Lt) 
kasoje buvo 1929 m. sausio 1 d., o po to kasmet vis mažiau jos 
buvo paliekama kasoje1. Nuo ketvirtojo dešimtmečio vidurio 
valiutos suma kasoje sukdavosi apie 0,5 mln. Lt.

Lietuvos bankas, be aukso fondo reguliavimo, kaip 
emisijos politikos priemonę naudojo prekybos užsienio 
valiutomis operacijas. Prekiaudamas valiutomis, Lietuvos 
bankas reguliavo jų paklausą ir pasiūlą bei kursus, tenkino 
būtino importo apmokėjimo poreikius. Valiutų kursų 
nustatymą, valdymą Lietuvos bankas 1922 m. spalio 16 d. 
perėmė iš FPPM. Veiklos pradžioje valiutinės operacijos, 
kursų reguliavimas daug padėjo šios rūšies spekuliacijai įveikti 
ir valiutos fondui didinti bei pasitikėjimui litu kelti. Valiutos 
paklausos patenkinimas tvirtu kursu didino pasitikėjimą litu ir 
traukė j Lietuvos banką užsienio valiutą. “Bendras visų 
veržimasis prie dolerio, svaro <...> pradėjo ilgainiui mažėti ir 
dirva spekuliacijai silpnėjo”, -  rašė A. Moravskis2. Šalindamas 
spekuliaciją valiutomis, 1923 m. birželio 15 d. Lietuvos bankas 
apribojo ja besivertusių bankų kreditavimą 3. Valiutų išteklius 
pavyko sukoncentruoti Lietuvos banke, neįvedus jų 
monopolio, nors tokių siūlymų buvo. 1926 m. ne tik galutinai 
stabilizavosi lito kursas krašto viduje, bet jis įgavo tokį pat

1 Lietuvos banko atitinkamų metų apyskaitos.
2 Moravskis A. Min. veik., p. 42.
’ Laisvė, 1923 06 16.
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pasitikėjimą ir daugelyje užsienio biržų, kuriose jis oficialiai 
buvo kotiruojamas1. Lietuvoje, kaip ir Lenkijoje, Latvijoje, 
Estijoje, valiutinių operacijų objektas buvo čekiai, nors kitur 
buvo paplitusi prekyba telegrafo pervedimais.

Aktyvi Lietuvos banko prekyba užsienio valiutomis įgalino 
sumažinti kursų maržą kituose bankuose. Iš pradžių Lietuvos 
banko marža buvo 1 procentas, o apie 1923 m. vidurį -  1,4 
procento2. Apie 1929 m. Lietuvos bankas maržą sumažino iki 
0,75 procento, priversdamas kitus bankus pasekti juo ir 
tenkintis 1 procento marža, o anksčiau ji sudarė 5 procentus, 
kartais -  net 7-8 procentus3. Lietuvos banko valiutinių 
operacijų mastą 1928-1936 m. rodo 6 lentelės duomenys.

6 lentelė
Užsienio valiutų apyvarta 1928-1936 m. 
________________________ _________________ (mln. Lt)

Metai
Lietuvos bankas Kauno birža

pirki
mas

parda
vimas

saldo apy
varta

apy
varta

palyginti su 
Lietuvos banko 

apyvarta, %
1928 169,9 175,7 -5,8 345,6 77,6 22,4
1929 185,8 156,2 +29,6 342,0 58,5 17,1
1930 187,7 177,7 + 10,0 365,4 81,6 22,3
1931 189,8 236,5 -46,7 426,3 118,0 27,7
1932 132,8 145,6 -12,8 278,4 47,3 17,0
1933 101,2 99,5 + 1,7 200,7 31,3 15,6
1934 62,6 70,7 -8,1 133,3 40,3 30,2

1935 98,4 114,5 -16,1 212,9
nėra

duomenų
nėra duomenų

1936 155,6 120,9 +34,7 276,5
nėra

duomenų
nėra duomenų

Šaltiniai: Lietuvos banko biuletenių, 1933, Nr. 21, p. 18; 1937, Nr. 35, p. 13; 
LSM, 1931 m., p. 282; LSM, 1934 m., p. 189 duomenys.

1 Laisvė, 1923 06 16.
2 Lietuvos žinios, 1923 09 25.
■’ Lietuvos ūkis ir rinka, 1930, Nr. 1, p. 17.
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Taigi Lietuvos bankas buvo pagrindinis užsienio valiutos 
paklausos tenkintojas. Valiutinių operacijų dydį ir jų metinius 
svyravimus daugiausia veikė užsienio prekyba, jos pokyčiai.

Remiantis Kauno biržos duomenimis, 1928-1930 m. 
daugiausia buvo prekiaujama Vokietijos -  pagrindinės preky
bos partnerės valiuta -  markėmis (53,8 procento visos 
apyvartos) ir Anglijos svarais -  tarptautine valiuta (35,9 
procento valiutų apyvartos)1. 1931 m. į pirmąją vietą išsiveržė 
JAV doleris, šią poziciją užėmė ir 1932 m., kai doleriais buvo 
atlikta net 88,4 procento visų Kauno biržos valiutos sandorių2. 
Tačiau 1933 m. dėl pašlijusių dolerio pozicijų sandoriai jais 
sumažėjo iki 1,2 procento Kauno biržos apyvartos3. 1933 m. 
kovo mėn. trumpam apskritai nutrauktas dolerio kotiravimas. 
Dėl Vokietijos paskelbto skolų moratoriumo ir jos prekybos 
karo su Lietuva ir prekyba markėmis visiškai sumažėjo. Po 
1931 m. Anglijos svaro išgyventų sunkumų prekyba jais nuo 
1933 m. yra dominuojanti ir didėjanti, o 1934 m. svaras tapo 
vienvaldžiu lyderiu Kauno biržoje, absorbuodamas 61,8 pro
cento jos apyvartos4. Pažymėtina, kad 1934 m. padidėjo preky
ba kitomis (mažų valstybių) valiutomis.

Veiklos pradžioje Lietuvos bankas, parduodamas valiutą, 
reikalaudavo pakankamų jos reikalingumo įrodymų: 
1) prekybininkų legitimacijos; 2) gydymosi ar mokymosi užsie
nyje patvirtinimų. Užsienio valiuta nebuvo parduodama 
norintiems spekuliuoti ar ja laikyti indėlius. 1925 m. 
išvykstantiems į Palestiną buvo leidžiama išsivežti 24 tūkst. Lt 
vertės valiutos. Pasak V. Jurgučio, taip buvo elgiamasi todėl, 
kad Lietuvos nacionalinis pinigas -  litas, o ne doleris ar kita 
valiuta. Vėliau (apie trečiojo dešimtmečio pabaigą) atsisakyta

1 Apskaičiuota LSM, 1931 m., p. 282; LSM, 1932 m., p. 169; LSM, 
1933 m., p. 189; LSM, 1934 m., p. 197 duomenimis.
2 Ten pat.
’ Ten pat.
4 Ten pat.
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tokios politikos įvedus nedidelį mokestį už valiutos keitimą. 
Nuo tada iki 1935 m. spalio 1 d. valiuta buvo parduodama be 
jokių formalumų. Ilgokai (iki 1930 m. pradžios) už JAV 
dolerį Lietuvos bankas mokėjo ne mažiau kaip 10 Lt. Taip 
elgėsi ir kritus jo kursui užsienio rinkose dėl psichologinių 
motyvų -  žmonės litą vertino kaip dolerio satelitą. Smarkiau 
nukritus dolerio kursui, tokia Lietuvos banko politika tapo 
pavojinga, todėl jos atsisakyta. 1931 m. įvestas parduodamos 
valiutos registravimas (nuo 1931 m. spalio mėn. pabaigos 
Kauno radijas laidoje apie orą bei laiką pranešinėjo ir valiutų 
kursus Kauno biržoje). Apskritai manoma, kad Lietuvos 
bankas visada patenkindavo Kauno ir užsienio biržų valiutos 
pareikalavimus. Lietuvos bankas nevengė ir valiutos 
intervencijų lito kursui užsienio rinkose palaikyti. Paminėtina, 
kad 1933 m. Berlyno biržoje buvo nesėkmingai mėginta 
dirbtinai sumažinti lito kursą.

1925 m. litas pradėtas kotiruoti Londone1. 1927 m. litu 
buvo prekiaujama Berlyno, Londono, Prahos, Rygos ir Talino 
biržose. Nuo 1937 m. litas pradėtas kotiruoti ir Stokholme. 
Minėtose biržose, išskyrus Prahą, litas buvo kotiruojamas iki 
okupacijos dienų. Prahoje nustota prekiauti litu, Hitlerio 
Vokietijai užgrobus Čekoslovakiją. 1930-1939 m. Lietuvoje 
buvo prekiaujama JAV doleriais, Anglijos svarais, Vokietijos 
reichsmarkėmis, Prancūzijos frankais, Latvijos latais, 
Šveicarijos frankais, Olandijos guldenais ir Švedijos kronomis. 
Iki 1935 m. spalio 1 d. valiuta prekiavo Kauno birža ir Lietuvos 
bankas, o nuo 1935 m. spalio 1 d. -  tik Lietuvos bankas.

Nesiekdamas detaliai nagrinėti lito kurso pokyčių ir jų 
priežasčių, pastebėsiu, jog litas užsienio biržose dažniausiai 
buvo kotiruojamas arti pariteto ar aukščiau jo. Ilgesnį laiką 
(1932-1934 m.) žemiau pariteto laikėsi lito kursas Berlyno 
biržoje. Nuo 1935 m. pradžios aiški lito kurso kritimo

1 Rytas, 1925 02 26.
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tendencija Londono ir Berlyno biržose, tačiau nuo 1938 m. 
antrosios pusės lito kursas Londono, Prahos, Talino, 
Stokholmo biržose visą laiką kopė į viršų (žr. 7 lentelę).

7 lentelė
Lito mėnesinis kursas užsienio biržose 1932-1939 m.

Data
Londonas Berlynas

litais už 
svarą

indeksas markėmis 
už 100 Lt

indeksas

Paritetas 48,666 100,00 41,979 100,00
1932 m. I mėn. 33,76 144,15 42,03 100,12
1933 m. I mėn. 33,18 146,67 41,92 99,86
1934 m. I mėn. 32,05 151,84 41,60 99,10
1935 m. I mėn. 29,22 166,55 41,67 99,26
1936 m. I mėn. 29,25 166,38 41,77 99,50
1937 m. I mėn. 29,00 167,81 41,98 100,00
1937 m. IV mėn. 29,00 167,81 41,98 100,00
1937 m. VII mėn. 29,25 166,38 41,96 99,95
1937 m. X mėn. 29,37 165,70 41,98 100,00
1938 m. I mėn. 29,37 165,70 41,98 100,00
1938 m. IV mėn. 29,62 164,30 41,98 100,00
1938 m. VII mėn. 29,38 165,64 41,98 100,00
1938 m. X mėn. 28,50 170,76 41,98 100,00
1939 m. I mėn. 27,66 175,94 41,98 100,00
1939 m. IV mėn. 27,50 176,97 41,98 100,00
1939 m. VII mėn. 27,56 176,58 41,98 100,00
1939 m. X mėn. 23,33 208,60 41,98 100,00
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7 lentelės tęsinys

Data
Ryga Praha

latais už 
100 Lt

indeksas kronomis 
už 100 Lt

indeksas

Paritetas 51,82 100,00 405,10* 100,00
1932 m. I mėn. 51,80 99,96 331,50 98,22
1933 m. I mėn. 51,73 99,83 336,13 99,59
1934 m. I mėn. 51,98 100,31 338,20 100,20
1935 m. I mėn. 51,90 100,15 403,10 99,53
1936 m. I mėn. 51,90 100,15 407,17 100,53
1937 m. I mėn. 87,45 168,76 786,02 120,00
1937 m. IV mėn. 87,28 168,43 486,66 120,16
1937 m. VII mėn. 86,52 166,96 486,50 120,12
1937 m. X mėn. 86,30 166,54 486,08 119,08
1938 m. I mėn. 85,47 164,94 484,00 110,50
1938 m. IV mėn. 85,57 165,13 485,00 119,75
1938 m. VII mėn. 86,29 166,52 488,13 120,52
1938 m. X mėn. 89,03 171,81 491,94 121,46
1939 m. I mėn. 91,08 175,76 493,71 121,90
1939 m. IV mėn. 90,80 175,22 - -

1939 m. VII mėn. 90,80 175,22 - -

1939 m. X mėn. 91,20 175,99 - -
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7 lentelės tęsinys

Data
Talinas Stokholmas

kronomis 
už 100 Lt

indeksas kronomis už 
100 Lt

indeksas

Paritetas 37,31 100,00 37,31 100,00
1932 m. I mėn. 37,30 99,97 nebuvo -

1933 m. I mėn. 37,60 100,78 kotiruo -

1934 m. I mėn. 57,85 155,05 jama -

1935 m. I mėn. 62,20 166,71 -

1936 m. I mėn. 61,88 165,85 -

1937 m. I mėn. 62,58 167,73 67,50 180,92
1937 m. IV mėn. 62,80 168,32 67,45 180,78
1937 m. VII mėn. 62,00 166,18 66,77 178,96
1937 m. X mėn. 61,95 166,04 66,74 178,83
1938 m. I mėn. 61,45 164,70 66,25 177,57
1938 m. IV mėn. 61,35 164,43 66,25 177,57
1938 m. VII mėn. 61,47 164,47 66,91 179,34
1938 m. X mėn. 63,31 169,69 69,62 186,60
1939 m. I mėn. 65,22 174,81 70,77 189,68
1939 m. IV mėn. 64,95 174,08 70,50 188,96
1939 m. VII mėn. 64,95 174,08 70,39 188,66
1939 m. X mėn. 67,50 180,92 71,25 190,97

*Nuo 1934 11 17-337,1 kronos.
Šaltinis: Lietuvos banko biuletenis, 1940, Nr. 48, p. 20.
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Lit.o mėnesinis kursas užsienio biržose
Indeksas

_____  Londonas ......... . Berlynas — Ryga

Nuo 1935 m. valiutos operacijoms įtaką darė du 
prieštaringi veiksniai. Pirma, privalomo eksporto įplaukų 
pardavimo ir leidimų jai pirkti, grynosios valiutos išvežimo 
normų nustatymas didino Lietuvos banko prekybos valiutomis 
apyvartą. Priešingai veikė perėjimas prie atsiskaitymų su kai 
kuriomis valstybėmis kliringo būdu, o ne valiuta.

1935 m. Lietuvos valdžia pagaliau ryžosi įvesti valiutų 
kontrolę, suvaržiusią užsienio valiutos ir lito judėjimą per 
sieną. Šiam žingsniui priešinosi Lietuvos banko vadovai, 
kadangi Latvijos ir Estijos verslininkai valiutines operacijas 
atlikinėdavo Kaune, ir iš to buvo gaunamos pajamos. 
A. Rimka įrodinėjo, kad valiutų kontrolė neturi prasmės, nes 
nėra indėlių pervedimo į užsienį pavojaus dėl nepasitikėjimo 
tenykščiais bankais, kadangi nėra trumpalaikio užsienio 
kapitalo Lietuvoje1. Manau, kad prieštaravimas valiutos 
judėjimo kontrolei, kai 1931-1935 m. nepaliaujamai ir

1 Lietuvos žinios, 1932 01 19.
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smarkiai mažėjo Lietuvos banko valiutos fondas (50 mln. Lt, 
arba 2,7 karto), kai 31 valstybė jau gerokai anksčiau buvo 
apribojusios valiutos išvežimą, buvo nepagrįstas, 
netoliaregiškas, net pavojingas. Juo labiau kad kitos 
vyriausybės ir Lietuvos banko kitos panaudotos priemonės 
valiutos fondui palaikyti buvo neveiksmingos. Šio fondo 
tirpimo nesustabdė nei eksporto skatinimas, nei importo 
licencijų įvedimas (nuo 1932 m.), nei banko diskonto ir 
restrikcinė kredito politika. Apskritai diskonto politika 
tuometinėmis valiutų suvaržymo daugelyje kraštų sąlygomis 
prarado prasmę, nes palūkanų normų pokyčiai negalėjo 
paveikti kapitalo srautų. Pagaliau, pavojingai sumažėjus 
valiutos fondui iki 46 mln. Lt (iki 1923 m. lygio), seko kurso 
reguliavimo galimybės. Todėl valiutų kontrolės įvedimą nuo 
1935 m. spalio ld. laikau pagrįsta, būtina, bet pavėluota 
priemone. Banko vadovai, nesutikdami su valiutų kontrole, 
pervertino jos negatyvias ypatybes (tarptautinių atsiskaitymų 
subiurokratėjimą, valiutos kontrabandą ir kt.). Valiutų 
kontrolė imta taikyti priėmus Užsienio valiutos operacijoms 
tvarkyti įstatymą1. Pagal šį įstatymą valiutos operacijas galėjo 
atlikinėti tik Lietuvos bankas ir kitos kredito įmonės, 
turėjusios Valiutų komisijos leidimą. Įsigaliojus šiam 
įstatymui, nustojo veikusi Kauno birža, valiutų kursus nusta
tinėjo tik Lietuvos bankas. Valiutų kontrolę vykdė minėta 
Valiutų komisija, kurios funkcijos iš pradžių buvo pavestos 
Lietuvos banko valdybai. Vėliau sudaryta Valiutų komisija, 
kurios narius paskyrė Ministrų kabinetas. Valiutų komisijos 
pirmininku buvo paskirtas D. Zaunius, šias pareigas ėjęs iki 
mirties (1940 01 22)2. Valiutų komisija išduodavo leidimus 
valiutai pirkti ir į užsienį išvežti, vykdė valiutos operacijų 
priežiūrą ir kt. Leidimai valiutai pirkti buvo išduodami

1 Vyriausybės žinios, 1935 10 01.
2 Gerutis A. Dr. Dovas Zaunius. Clevland, 1982, p. 496, 500.
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atsižvelgiant į ūkio padėtį ir Lietuvos banko valiutos fondą. 
Ypač sunkiai leidimai buvo duodami importui iš Italijos, 
Vokietijos, Austrijos, iš dalies iš Švedijos apmokėti dėl 
nepalankaus Lietuvai užsienio prekybos balanso su jomis ir 
labai griežtų valiutos išvežimo iš jų (išskyrus Šveicariją) 
varžymų. Dėl pastarosios priežasties buvo “įšalusi” tų šalių 
bankuose Lietuvos eksportuotojų ir bankų valiuta. Pavyzdžiui, 
1935 m. Vokietijoje buvo įstrigę vien Lietuvos bankams 
priklausiusios 0,9 mln. Lt vertės valiutos1. Įvedus kontrolę, 
buvo nepatenkinama apie 13,5 procento prašymų užsienio 
valiutai (apie 17 mln. Lt) išvežti kas mėnesį2. Leidimo nerei
kėjo tik nedidelėms valiutos sumoms išsiųsti ar išvežti. 
Vykstantys į užsienį su užsienio pasu galėjo Lietuvos banke 
nusipirkti valiutos už 200 Lt, tačiau ne daugiau kaip už 400 Lt 
per mėnesį. Per Lietuvos banką fiziniai ir juridiniai asmenys 
galėjo pasiųsti per 2 savaites valiutos už 100 Lt. Šios normos 
vėlesniais metais ne kartą buvo keičiamos jas mažinant.

Savo ruožtu eksportuotojai gautą valiutą per 5 dienas turė
jo parduoti Lietuvos bankui (ar kitam valiutiniam bankui). 
Nepardavusieji nebuvo kredituojami.

Valiutos kontrolės įvedimas, reiškęs sustiprėjusį tarptau
tinių atsiskaitymų valstybinį reguliavimą ir priverstinį taupy
mą, paspartino kliringo sutarčių sudarymą. Tai padėjo suba
lansuoti tarpvalstybinius mainus ir išvengti kitų valstybių 
priverstinio kreditavimo. Be to, valiutų kontrolė sustabdė 
kapitalo išvežimą, apribojo turizmą, keliones į užsienį gydy
mosi ir kitais tikslais. Buvo baimintasi, kad valiutų kontrolė 
sutrikdys užsienio prekybą, apskritai “daug nerimo sukėlė 
pramonės, prekybos ir šiaip su užsieniu turinčių ekonominių 
santykių asmenų tarpe”3. Nerimauta be reikalo, nes 1935 m. 
rugsėjo 1 d .- 1936 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos eksportas padidėjo

1 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 7,1. 78.
2 Ten pat, f. 964, ap. 7, b. 403,1. 17. 
’ Ten pat, ap. 2, b. 403,1. 15.
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23 mln. Lt ir leido padidinti importą 11 mln. Lt1. 16 lentelės 
duomenys rodo, kad Lietuvos importas smarkiai didėjo ir 
1937-1938 m. 1938 m., palyginti su 1935 m., importo vertė 
pakilo 95,1 mln. Lt, arba 1,7 karto. Bet svarbiausia, kad, 
įvedus valiutų kontrolę, pagerėjo užsienio prekybos balansas 
ir didėjo Lietuvos banko valiutos fondas, apskritai pasitaisė 
visi valiutinės padėties parametrai. 1936 m. valiutos fondas 
padidėjo 31 mln. Lt, arba 1,7 karto, o 1937 m. -  3,7 mln. Lt, 
arba 7 procentais (žr. 3 lentelę). Lito banknotų padengimas 
valiutos fondu 1936 m. pakilo nuo 44 iki 70 procentų. Ėmė 
kilti lito kursas. 1938 m., palyginti su 1935 m., vidutinis 
metinis jo kursas Anglijos svaro atžvilgiu padidėjo 
1,4 procento, o Vokietijos markėmis -  0,4 procento2. Visa tai 
ir nurimę debatai dėl lito devalvavimo kartu su pradėjusiu 
atsigauti ūkiu stiprino pasitikėjimą krašto pinigais, o tai 
paskatino labiau taupyti ir kartu padidino indėlių apimtį. 
1936-1938 m. indėliai Lietuvos kredito įmonėse padidėjo 
beveik 100 mln. Lt, arba 1,7 karto3. Tai sudarė galimybes 
plėsti kreditavimą, silpninti restrikcinę politiką. Žinoma, 
nenoriu perdėti valiutos kontrolės svarbos. Ji įvesta palankiu 
momentu -  kylant konjunktūrai, kuri taip pat darė teigiamą 
įtaką valiutinei padėčiai. Įvedusi valiutų kontrolę Lietuva 
atsisakė aukso standarto. Tai buvo neišvengiama, nes 
sustabdė valiutos išplaukimą ir padėjo centralizuoti aukso ir 
užsienio valiutos atsargas. Šios išvados neturėtų paneigti ir 
1938 m. vėl pradėjęs mažėti valiutos fondas, kadangi tai lėmė 
vyriausybės apsisprendimas besikaupiančių karo debesų 
akivaizdoje padidinti būtiniausių žaliavų importą ir sukaupti 
jų atsargas karo atvejui. Valiutos kontrolę pateisina ir tas

1 Lietuvos aidas, 1936 10 01.
2 Apskaičiuota remiantis šiais šaltiniais: LSM, 1936 m., p. 195; LSM, 
1938 m., p. 332.
’ LSM, 1938 m., p. 305.
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faktas, kad, prasidėjus karui, valiutos apribojimų Europoje 
netaikė tik Portugalija ir Šveicarija1.

Paprastai valiutinių apribojimų dėsningas padarinys -  
tarptautinių atsiskaitymų pertvarkymas keičiant mokėjimus 
pinigais į balansuojamus tarpvalstybinius dvišalius prekių 
mainus, atsiskaitant už jas kliringu, todėl trumpai noriu 
supažindinti su jų lietuviškąja istorija. Prieš tai pažymėtina, 
kad Lietuva, kaip ir Danija bei Estija, kliringu atsiskaitė tik už 
užsienio prekybos operacijas. Tik nuo 1939 m. su Vokietija 
per kliringo sąskaitas buvo reguliuojamos ir kitos savitarpio 
pretenzijos.

Anksčiausiai (1935 04 10) kliringo sutartis pasirašyta su 
Latvija2. 1936 m. dėl tokių atsiskaitymų sutarta su Vokietija ir 
Italija, 1937 m. -  su Vengrija ir Graikija, o 1938 m. -  su 
Suomija ir Lenkija3. Atsiskaitymai su šiomis šalimis buvo 
sutelkti Lietuvos banke. Jie iš pradžių sudarė apie 30, o 
1939 m. -  apie 40 procentų Lietuvos užsienio prekybos4. 
Atsiskaitant kliringu, buvo susiduriama su kai kuriomis 
problemomis. Lietuvos importuotojai laiku neįmokėdavo 
pinigų į kliringo sąskaitą Lietuvos banke, o tai trukdė 
eksportuotojams laiku gauti pinigus, stabdė eksportą. Nuo 
1937 m. kovo 11 d. Finansų ministerija tokiems nedrausmin
giems importuotojams pradėjo taikyti sankciją -  nedavė leidi
mų importuoti prekes ir pirkti valiutą5.

1930 m. Lietuvos bankas palaikė korespondentinius ryšius 
su 75 dideliais užsienio bankais6. Toks didelis korespondentų 
būrys leido greitai atlikti mokėjimus bet kuriame pasaulio 
krašte. 4 lentelės duomenys rodo, kiek valiutos buvo laikoma

1 0pcuJJ. H. Bajuoriibie orpamiHeime h K au p im u i. MocKBa, 1940, c. 24.
2 Lietuvos sutartys su svetimomis valstybėmis. K., 1939, t. 2, p. 375.
3 Ten pat, p. 465, 500, 536,542, 603.
4 Lietuvos banko biuletenis, 1939, Nr. 44, p. 7.
5 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 1705,1. 3.
6 Ten pat, b. 1579,1.50-51.
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korespondentinėse “nostro” sąskaitose. Užsienio bankai 
Lietuvos banke laikė daug mažesnes pinigų sumas: 1930- 
1939 m. vidutiniškai per metus po 5,2 mln. Lt, o Lietuvos 
bankas užsienio bankuose vidutiniškai sukaupdavo po 20,7 
mln. Lt, arba beveik 4 kartus daugiau negu pastarieji. Tai 
vertinu kaip savotišką kainą, kurią teko mokėti už lito kurso 
stabilumą.

Valiutos fondui palaikyti Lietuvos bankas naudojo kursų 
reguliavimo, diskonto ir kredito politiką. Ypač buvo 
rūpinamasi, kad palūkanų norma nebūtų žemesnė negu 
kaimyninėse valstybėse, ypač Vokietijoje.

5. Kitos operacijos

Kaip rodo 8 lentelės duomenys, svarbią poziciją Lietuvos 
banko pasyve užėmė indėliai (plačiąja prasme). Kiekvienas 
fizinis ar juridinis asmuo galėjo atsidaryti Lietuvos banke 
paprastą einamąją sąskaitą įmokėdamas ne mažiau kaip 100 
Lt. Šių sąskaitų turėtojams buvo išduodamos čekių ir 
atsiskaitomosios knygutės1.

1 LCVA, f. 387, ap. 4, b. 1816,1. 58.
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8 lentelė
Indėliai Lietuvos banke 1923-1939 m. (metų pabaigoje)

Rodikliai Metai
1923 1924 1925 1926 1927 1928

1. Terminuotieji 
indėliai, mln. Lt 0,03 0,30 1,16 1,05 6,74 3,43
2. Einamosios 
sąskaitos, mln. Lt 11,52 23,70 18,64 31,96 57,63 76,00
3. Bendra indėlių 
suma, mln. Lt 11,55 24,00 19,80 33,01 64,37 79,43
4. Bendros indėlių 
sumos indeksas, 
procentais 100,00 207,80 171,40 285,80 557,40 687,70
5. Einamųjų sąs
kaitų lyginamasis 
svoris, procentais 99,70 98,90 94,00 96,80 89,50 95,70
6. Indėlių lygina
masis svoris ba
lanse, procentais 12,60 15,20 12,80 20,50 34,80 42,50

8 lentelės tęsinys
Rodikliai Metai

1929 1930 1931 1932 1933 1934
1. Terminuotieji 
indėliai, mln. Lt 4,85 4,00 4,53 4,19 3,18 3,07
2. Einamosios 
sąskaitos, mln. Lt 91,28 95,31 69,18 50,50 55,29 62,09
3. Bendra indėlių 
suma, mln. Lt 96,13 99,31 73,71 54,69 58,47 65,16
4. Bendros indėlių 
sumos indeksas, 
procentais 832,30 859,80 638,20 473,50 506,20 564,20
5. Einamųjų sąs
kaitų lyginamasis 
svoris, procentais 94,90 96,00 94,00 92,30 94,60 95,30
6. Indėlių lygina
masis svoris ba
lanse, procentais 44,40 40,90 35,50 31,60 35,00 36,90
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8 lentelės tęsinys
Rodikliai Metai

1935 1936 1937 1938 1939
1. Terminuotieji 
indėliai, mln. Lt 3,20 3,16 3,12 3,14 3,07
2. Einamosios 
sąskaitos, mln. Lt 38,11 71,83 77,50 53,43 63,91
3. Bendra indėlių 
suma, mln. Lt 41,31 74,99 80,62 56,57 66,98
4. Bendros indėlių 
sumos indeksas, 
procentais 357,70 649,30 698,00 489,80 579,90
5. Einamųjų sąs
kaitų lyginamasis 
svoris, procentais 92,20 95,80 96,10 94,40 95,40
6. Indėlių lygina
masis svoris ba
lanse, procentais 24,20 35,90 35,10 25,20 23,60

Šaltiniai: LSM, 1924-1926 m., p. 338; LSM, 1927-1928 m., p. 506; LSM, 
1929-1930 m., p. 433; LSM, 1934 m., p. 165; LSM, 1939 m., p. 315.

Iki 1930 m. pabaigos indėlių suma ir jų dalis balanse (iki 
1929 m.) sparčiai didėjo (1924-1930 m. padidėjo 88 mln. Lt, 
arba beveik 9 kartus). 1929 m. pabaigoje indėliai sudarė 44,4 
procento balanso pasyvo. Didėjimą nutraukė ūkio krizė. Jų 
lyginamojo svorio pasyve mažėjimą sąlygojo ir besiplečianti 
pinigų emisija. Visą laiką tarp indėlių dominavo einamosios 
sąskaitos, kurių dalis niekada nebuvo nukritusi mažiau kaip 
89,5 procento. Tokią indėlių struktūrą nulėmė dvi priežastys: 
1) mažos Lietuvos banko mokamos indėlininkams palūkanos 
ir 2) iždo operacijų atlikimas.

Lietuvos bankas visą laiką vadovavosi pasaulinėje 
praktikoje pripažintu principu -  nekonkuruoti su kitais ban
kais dėl indėlių, kadangi jie jam buvo nereikšmingi kaip 
kredito ištekliai, nes šiuos kūrė pats. Be to, bankas siekė teikti
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pigias paskolas ir mažinti kitų bankų kredito kainą. Todėl 
Lietuvos bankas už terminuotuosius indėlius mokėjo daug 
mažesnes palūkanas negu kitos kredito įmonės. 1922 m. spalio 
17 d. Lietuvos banko generalinė taryba nutarė už einamąsias 
sąskaitas palūkanų nemokėti, o už indėlius iki 6 mėn. mokėti 
3 procentus, už 1 metų termino indėlius -  4 procentus, o už 
ilgesniam laikui padėtas santaupas -  5 procentus1. Tuo metu 
Kauno komerciniai bankai už einamąsias sąskaitas mokėdavo 
4-5 procentus, už terminuotuosius indėlius -  5-8 procentus 
metinių palūkanų2. Buvo manoma, kad Lietuvos bankui 
mokant tiek, kiek kiti bankai, paskolos būtų kainavusios 10-15 
procentų3. Tad terminuotųjų indėlių suma 1927-1939 m. 
sukosi ties nedidele 6,74-3,07 mln. Lt riba. 1923 m. spalio 9 d. 
nurodymais Lietuvos bankas pradėjo priiminėti indėlius 
doleriais ne trumpesniam kaip 6 mėn. terminui4. Tačiau nuo 
1933 m. gegužės 4 d. tokių indėlių priėmimas nutrauktas5. Tai 
tikriausiai buvo susiję su dolerio pozicijų susilpnėjimu, dideliu 
jo kurso kritimu.

Pažymėtina, kad teorijoje buvo paplitęs požiūris, jog 
emisijos bankai neturėtų mokėti palūkanų net už terminuo
tuosius indėlius. Mat jų mokėjimas, indėlininkų pretenzijos j 
banko pajamas galintis paakinti jj didesnei rizikai. Kai kuriose 
šalyse (Vokietijoje, Pietų Afrikoje, Austrijoje, Danijoje, Esti
joje, Italijoje ir Vengrijoje) įstatymai draudė emisijos 
bankams mokėti palūkanas už indėlius. Manyčiau, kad tokia 
praktika galima emisijos bankui neatliekant komercinių 
funkcijų.

Einamosiose sąskaitose daugiausia buvo laikomi valstybės 
iždo ir valstybinių įstaigų pinigai. Dažnai statistikos

1 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 7,1. 11.
2 Vaišnoras J. Palūkanų kitimai Lietuvoje. Dipl. darbas. Be m., p. 57. 
’ Lietuvos ūkis, 1928, Nr. 5, p. 149.
4 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 8,1. 69.
5 Ten pat, b. 823,1. 13.
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leidiniuose, spaudoje einamosios sąskaitos buvo tapatinamos 
su valstybiniais pinigais. 1940 m. birželio 30 d. valstybės lėšos 
sudarė 70 procentų bendros Lietuvos banko indėlių sumos, o 
kitą dalį -  privatūs indėliai'. Tarp pastarųjų dominavo 
einamosios sąskaitos, kurioms 1940 m. birželio 30 d. teko 86,5 
procento visos privačių indėlių sumos.

Kaip žinoma, Lietuvos bankas pagal įstatymą turėjo 
nemokamai atlikti iždo operacijas, t. y. eiti valstybės kasininko 
pareigas. Iždo operacijų atlikimo tvarka buvo nustatyta 
1922 m. gruodžio 20 d. Finansų ministerijos ir Lietuvos banko 
sutartimi2. Vadovaujantis šia sutartimi, Lietuvos bankas turėjo 
priiminėti įstatymų numatytus mokesčius, baudas valstybės 
iždo, savivaldybių ir valstybinių įstaigų naudai; pardavinėti 
žyminius ženklus, vekselių blankus, teatro bilietus, pasų 
blankus, banderoles; išdavinėti ir pervedinėti surinktas pinigų 
sumas; priiminėti valstybės indėlius ir brangenybes; atlikti 
visas operacijas su valstybės vertybiniais popieriais ir jų kupo
nais ir t. t. Pažymėtina, kad šia sutartimi nebuvo numatyta 
Lietuvos banko pareiga ar teisė kredituoti sezoninį biudžeto 
deficitą, dėl to kildavo sunkumų. Tik 1939 m. pabaigoje šis 
trūkumas pašalintas leidus Lietuvos bankui įsigyti iždo 
trumpalaikių skolos dokumentų iki 2/3 akcinio kapitalo. Iždo 
operacijas atlikdavo atskiras mokesčių skyrius, atskirai buvo 
tvarkoma jų atskaitomybė. Grynai bankines operacijas 
atlikdavo bankinių komercinių operacijų padaliniai. Bendrai 
buvo pripažįstama, kad iždo operacijų atlikimas Lietuvos 
bankui buvo nelengva našta tiek darbo, tiek išlaidų prasme3. 
Buvo manoma, jog 3/4 darbo laiko mažesniųjų Lietuvos 
banko skyrių tarnautojai dirbo iždo darbą4. Apytiksliais 
duomenimis, vien iždinių darbus atliekantiems Lietuvos

1 Statistikos biuletenis, 1940, Nr. 10, p. 155.
2 LCVA, f. 387, ap. 7, b. 386,1. 24-25.
’ Lietuvos ūkis, 1926, Nr. 5, p. 227.
4 Ten pat, 1927, Nr. 2, p. 35.
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banko tarnautojams kasmet buvo išmokama apie 1,2 mln. Lt 
darbo užmokesčio1. Dėl šių operacijų atlikimo 1924 m. buvo 
kilęs konfliktas tarp Finansų ministerijos ir Lietuvos banko. 
1924 m. sausio 28 d. Ministras pirmininkas pranešė Seimo 
finansų ir biudžeto komisijai apie Lietuvos banko valdytojo 
V. Jurgučio ketinimą atsistatydinti2.

Spauda rašė: “Konfliktas kilęs ne dėl asmeninių ambicijų, 
bet kad Finansų ministerija reikalavo operacijas atlikti taip, 
kaip ji nustatė”3. Matyt, buvo surastas kompromisas, nes 
tąkart V. Jurgutis neatsistatydino. Ir naujasis valdytojas 
(V. Stašinskas) skundėsi, kad valstybės kasininko funkcija -  
didelis ir sunkus darbas, kad su tuo susijusių banko išlaidų 
nekompensuoja iždo pinigai4.

Nuo 1926 m. rugpjūčio 15 d. Lietuvos bankui darbo 
padaugėjo, nes buvo perkeltos valstybinių įstaigų sąskaitos. 
Mokesčius rinkti Lietuvos bankui ten, kur jis neturėjo savo 
skyrių, padėjo kaimo kredito kooperatyvai. Mokesčius rinkę 
kooperatyvai turėjo turėti Lietuvos banke einamąją sąskaitą ir 
joje nuolat laikyti 500-1000 Lt5. Iždinių operacijos buvo 
atliekamos rūpestingai, tiksliai ir laiku6. Visų valstybės iždinių 
funkcijų sutelkimas Lietuvos banke ir artimi santykiai su 
Finansų ministerija padarė jį pusiau oficialia finansų ir kredito 
institucija, kuri atliko svarbų vaidmenį valstybės finansams7. 
Vertinant mūsų šiandieninės praktikos požiūriu, iždo 
operacijų sutelkimas Lietuvos banke apsaugojo biudžeto pini
gus nuo įvairių eventualumų ir laidavo nenutrūkstamą 
valstybės išlaidų finansavimą. Pinigų einamosiose sąskaitose

1 Lietuvos bankas 1922-1932, p. 73.
2 Lietuvos žinios, 1924 02 05.
’ Ten pat, 1924 02 14.
4 Lietuvos aidas, 1932 10 06.
5 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 915,1. 212.
6 Moravskis A. Min. veik., p. 54.
7 Ten pat, p. 46.
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pokyčiai priklausė nuo biudžeto apimties, jo pertekliaus 
panaudojimo politikos.

Indėliai Lietuvos bankui turėjo kitokią reikšmę negu 
kitoms kredito įmonėms. Jų gausėjimas automatiškai nedidino 
Lietuvos banko kreditavimo galimybių, nes jis privalėjo paisyti 
valiutos fondo dydžio. Reikalas tas, kad iš einamųjų sąskaitų, 
dominavusių tarp indėlių, galėjo būti lengvai išimami pinigai, 
tuo padidinant banknotų apyvartą ir sumažinant lito 
padengimą. Į šias aplinkybes Lietuvos bankas pradėjo atsi
žvelgti maždaug nuo trečiojo ir ketvirtojo dešimtmečių sandū
ros, kai, skaičiuodamas lito padengimą, pradėjo įskaityti ir 
einamąsias sąskaitas.

Akcinių bankų įstatymas įpareigojo juos ne mažiau kaip 15 
procentų neterminuotųjų indėlių sumos laikyti kasoje ir Lietu
vos banke einamojoje sąskaitoje. Deja, skelbtuose Lietuvos 
banko balansuose kitų bankų indėliai nebuvo išskiriami atski
ru straipsniu, todėl nėra galimybės nustatyti, kokią vietą jie 
užėmė Lietuvos banko pasyve. O be šito nieko konkretaus 
negalima pasakyti, kaip Lietuvos bankas vykdė statuto reikala
vimą tapti atsiskaitymų centru, įsteigti kliringo namus, kaip 
sprendė uždavinį “lengvinti pinigų išmokėjimus krašte”1. Tad, 
be išsamesnio atsakymo, lieka ir klausimas: kaip plačiai 
Lietuvos bankas atliko bankų banko funkciją. Aišku, kad 
Lietuvos bankas neturėjo teisės reguliuoti kitų bankų privalo
mųjų atsargų, todėl jų likvidumui darė įtaką tik kaip pasku
tinis skolintojas. Todėl reikia sutikti su V. Stašinsko 1932 m. 
padaryta išvada, kad Lietuvos bankas nėra bankų bankas, jam 
daugiau tenka dirbti kaip paprastam komerciniam bankui2.

Einamųjų sąskaitų laikymas Lietuvos banke nulėmė jų 
panaudojimą mokėjimams, t. y. atsiskaitymų operacijų atliki
mą. Lietuvos bankas atliko inkaso, pervedimų (perlaidų),

1 Vyriausybės žinios, 1922 08 29.
2 Lietuvos aidas, 1932 10 06.
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akredityvų operacijas, teikdavo garantijas, akceptuodavo 
komercinius dokumentus. Jų atvaizdavimas apskaitos doku
mentuose ir apyskaitose keitėsi. Antai pirmaisiais veikimo 
metais inkasuoti dokumentai buvo rodomi balanso “Kiti 
aktyvai” ir “Kiti pasyvai” straipsniuose, o vėliau (nuo 1929 m.) 
šios operacijos iš balanso iškeltos į nebalansinę dalį. Apie 
atsiskaitymų negrynaisiais pinigais tvarką nepavyko rasti daug 
informacijos.

Lietuvos bankas inkasuodavo, t. y. priimdavo skoloms išieš
koti prekių važtaraščius, vekselius, čekius. Perlaidos buvo 
daromos skirtingų spalvų čekiais. Jų spalvos skyrėsi priklauso
mai nuo to, ar pervedama suma buvo įskaitoma į einamąją 
sąskaitą ar išmokama grynaisiais. Pirmuoju atveju buvo 
naudojami Lietuvos banko geltonos spalvos čekiai, o kitais 
atvejais -  žali1. Vėliau pinigų pervedimai buvo atliekami 
pervedimo dokumentais (žalios spalvos). Skirtingos spalvos 
dokumentai palengvindavo šių operacijų techninį atlikimą.

Perlaidų operacijas Lietuvos bankas atlikdavo nemokamai, 
jeigu klientas savo einamojoje sąskaitoje nuolat laikydavo ne 
mažiau kaip 1000 Lt2. Išlaidas kompensuodavo nemokėda
mas jiems palūkanų už lėšas einamojoje sąskaitoje. Apskritai 
einamojoje sąskaitoje negalėjo likti mažiau negu 50 litų, nes 
tokiu atveju ji buvo uždaroma.

Lietuvos bankas rūpinosi atsiskaitymų plėtimu ir jų tobuli
nimu. Jau 1922 m. lapkričio mėn. jis susitarė su Geležinkelių 
valdyba ir muitinėmis dėl Lietuvos banko čekių priėmimo 
įvairiems mokėjimams atlikti3. Dar A. Moravskis atkreipė 
dėmesį, kad Lietuvos bankas sparčiai plėtė pervedimų 
operacijas dėl nemokamo jų atlikimo4. Tačiau, kaip nurodė 
V. Jurgutis, čekis Lietuvoje nebuvo plačiai prigijęs, nes: 1) iki

1 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 8,1. 63.
2 Ten pat.
’ Lietuvos žinios, 1922 12 11.
4 Moravskis A. Min. veik., p. 46.
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1938 m. nebuvo atitinkamo įstatymo, 2) nebuvo įpročio laikyti 
laikinai laisvus pinigus bankuose ir atsiskaityti per juos ir 3) 
pirmaisiais nepriklausomybės metais kai kurie bankai, 
išrašydami nevaliutinius čekius, sukompromitavo juos1.

Apskritai atsiskaitymų ir kitų komiso operacijų raidai 
turėjo įtakos ūkio apyvartos bei biudžeto apimties pokyčiai. 
Šių operacijų plėtra parodyta 9 lentelėje.

9 lentelė
Lietuvos banko komiso operacijos 1923-1939 m.

(mln. Lt)
Operacijų rūšis Metai

1923 1924 1925 1926 1927 1928
1. Inkasuoti
mokamieji
dokumentai 6,2 118,9 183,7 210,0 227,9 208,9
2. Išduota 
akredityvų 13,5 2,7 1,3
3. Išduotų 
garantijų likutis

9 lentelės tęsinys
Operacijų rūšis Metai

1929 1930 1931 1932 1933 1934
1. Inkasuoti
mokamieji
dokumentai 220,5 194,6 205,4 143,3 110,5 91,6
2. Išduota 
akredityvų 1,5 0,7
3. Išduotų 
garantijų likutis 16,7 13,3 12,0 19,5 14,5 23,9

Jurgutis V. Bankai, p. 329.
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9 lentelės tęsinys

Operaciji} rūšis
Metai

1935 1936 1937 1938 1939
1. Inkasuoti
mokamieji
dokumentai 78,8 69,2 74,5 74,3 71,2
2. Išduota 
akredityvų
3. Išduotų 
garantijų likutis 25,6 25,2 23,7 29,9 16,6

Šaltinis: Lietuvos banko atitinkami} meti} apyskaitų duomenys.

9 lentelės fragmentiški duomenys rodo inkaso operacijų 
dominavimą, suprantamą jų sumų priklausymą nuo ūkio 
apyvartos. Šie duomenys gali būti panaudoti ūkio ciklams 
nustatyti.

Be to, Lietuvos bankas nuomojo seifus. Už jų nuomą iš 
klientų ėmė 15-75 Lt nuompinigių1.

Išleistiems pinigams kontroliuoti banko skyriuose buvo 
įsteigtos apyvartinės ir atsargos kasos, buvusios banko 
valdybos žinioje. Pinigų kiekis apyvartinėje kasoje buvo 
limituojamas. Susidėvėję, suplyšę banknotai dėl nedidelio jų 
kiekio buvo subadomi ir deginami Kauno krematoriume 
dalyvaujant Finansų ministerijos atstovui2. Ilgus metus šias 
pareigas ėjo J. G. Beržanskis-Klausutis. Jis buvo pareiškęs 
norą po mirties būti sudegintam tame krematoriume.

Tad Lietuvos banko veikla apibūdintina kaip universali. 
Tokius bankus JAV ekonomistas D. Trifinas vadina bankais 
visiems atvejams.

1 Lietuvos žinios, 1924 03 08.
2 Lietuva, 1927 05 23.
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6. Veiklos finansiniai rezultatai ir jų 
panaudojimas

Dėl specifinių uždavinių (pinigų apyvartos reguliavimas, 
pinigų sistemos pastovumo užtikrinimas, gamybos plėtojimo 
skatinimas) Lietuvos bankas buvo ne paprasta verslo įmonė, 
suinteresuota vien didesniu pelnu, o valstybės interesus 
sauganti institucija. Tad jo veikimas pelno sumetimais buvo 
leistinas tiek, kiek to reikėjo jo egzistavimui ir pasitikėjimui 
visuomenėje palaikyti1.

Lietuvos bankas gaudavo pajamų už suteiktas paskolas, 
inkaso, perlaidų, akredityvų, akceptavimo, laidavimo, valiu
tines operacijas, uždirbdavo palūkanų už užsienyje laikytus 
indėlius ir kt.

Didžiausią dalį banko išlaidų sudarė valdymo ir administra
vimo išlaidos, kita dalis išlaidų buvo susijusi su bankinėmis 
operacijomis: turto amortizacija, banknotų spausdinimu, 
tarnautojų draudimu, palūkanų indėlininkams mokėjimu ir 
1. 1.

Aiškesnį vaizdą apie pajamų šaltinius, išlaidų sudėtį ir 
struktūrą galima susidaryti iš 10 ir 11 lentelių duomenų.

1 Lietuvos bankas. 1922-1932 m., p. 68-69.
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10 lentelė
Lietuvos banko pajamų sudėtis ir struktūra 1923-1939 m.

Metai
Visos

pajamos
__________________Išjų__________________

palūkanos už paskolas palūkanos už indėlius
mln. Lt mln. Lt % mln. Lt %

1923 3,85 1,70 44,2 0,58 15,0
1924 8,99 3,86 42,9 1,16 12,9
1925 8,97 4,57 51,0 0,90 10,0
1926 6,90 4,22 61,2 0,50 7,2
1927 8,24 5,00 60,7 1,40 17,0
1928 9,69 6,01 62,0 2,15 22,2
1929 9,97 6,03 60,5 2,44 24,5
1930 9,66 5,62 58,1 2,77 28,7
1931 10,16 7,02 69,1 1,66 16,3
1932 8,28 5,60 67,6 0,45 5,4
1933 6,47 4,34 67,1 0,17 2,6
1934 5,58 4,06 62,7 0,05 0,9
1935 6,40 4,80 75,0 0,02 0,3
1936 6,19 4,12 66,5 0,03 0,5
1937 7,59 4,77 62,9 0,03 0,4
1938 7,52 5,02 66,7 0,03 0,4
1939 10,84 6,38 58,9 0,03 0,3
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10 lentelės tęsinys
Visos
paja
mos

_______________________liii!_______________________
pajamos iš valiuti

nių operacijų
pajamos iš inkaso 

operacijų
kitos pajamos

mln. Lt mln. Lt % mln. Lt % mln. Lt %
3,85 0,32 8,3 0,03 0,8 1,22 31,7
8,99 1,42 15,8 0,33 3,7 2,22 24,7
8,97 1,39 15,5 0,40 4,4 1,71 19,1
6,90 0,74 10,7 0,42 6,1 1,02 14,8
8,24 0,60 7,3 0,40 4,8 0,84 10,2
9,69 0,35 3,6 0,35 3,6 0,83 8,6
9,97 0,35 3,5 0,38 3,8 0,77 7,7
9,66 0,27 2,8 0,33 3,4 0,68 7,0

10,16 0,24 2,4 0,36 3,5 0,88 8,7
8,28 1,23 14,9 0,30 3,6 0,70 8,5
6,47 1,04 16,1 0,17 2,6 0,75 11,6
5,58 0,70 12,5 0,12 2,2 0,65 11,7
6,40 0,72 11,3 0,13 2,0 0,73 11,4
6,19 0,87 14,1 0,31 5,0 0,86 13,9
7,59 1,12 14,8 0,36 4,7 1,31 17,3
7,52 0,99 13,2 0,42 5,6 1,06 14,1

10,84 1,78 16,4 0,41 3,8 2,24 20,6

Šaltinis: Lietuvos banko 1939 m. apyskaita, p. 13.
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11 lentelė
Lietuvos banko išlaidų sudėtis ir struktūra 1924-1939 m.

Melai
Visos

išlaidos
__________________Išjų__________________

valdymo,
administravimo išlaidos

ūkio išlaidos

mln. Ll mln. Ll % mln. Ll %
1924* 6,14 2,52 41,0 0,95 15,5
1925 6,62 3,33 50,3 0,99 15,0
1926 5,80 3,39 58,4 1,02 17,6
1927 6,53 3,33 51,0 0,88 13,5
J 928 8,19 3,45 42,1 0,85 10,4
1929 8,22 3,64 44,3 0,70 8,5
1930 7,36 3,85 52,3 0,71 9,6
1931 9,81 3,79 38,6 0,69 7,0
1932 7,16 3,78 52,8 0,67 9,4
1933 5,63 3,11 55.2 0,58 10,3
1934 4,89 3,06 62,6 0,52 10,6
1935 5,55 2,74 49,4 0,61 11,0
J 936 5,37 3,06 57,0 0,64 11,9
J 937 6,19 3,15 50,9 0,68 11,0
J 938 6,32 3,34 52,8 0,70 11,1
1939 9,04 3,79 41,9 1,01 11,2
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11 lentelės tęsinys
Visos
išlai
dos

__________________ Įiia__________________
kredito ir 
operaciji

emisijos
išlaidos

amortizacijos
išlaidos

tarnautojų 
draudimo išlaidos

mln. Lt % mln. Lt % mln. Lt %
6,14 2,33 37,9 0,21 3,4 0,13 2,2
6,62 1,66 25,1 0,48 7,3 0,16 2,3
5,80 0,93 16,0 0,24 4,1 0,22 3,9
6,53 1,76 27,0 0,36 5,5 0,20 3,0
8,19 2,18 26,6 1,48 18,1 0,23 2,8
8,22 2,17 26,4 1,51 18,4 0,20 2,4
7,36 1,54 20,9 1,06 14,4 0,20 2,8
9,81 4,54 46,3 0,55 5,6 0,24 2,5
7,16 1,84 25,7 0,62 8,7 0,25 3,5
5,63 1,40 24,9 0,34 6,0 0,20 3,6
4,89 0,81 16,6 0,37 7,6 0,13 2,6
5,55 1,58 28,5 0,48 8,6 0,14 2,5
5,37 1,20 22,3 0,32 6,0 0,15 2,8
6,19 1,68 27,1 0,53 8,6 0,15 2,4
6,32 1,51 23,9 0,53 8,4 0,24 3,8
9,04 3,51 38,8 0,49 5,4 0,24 2,7

* Oficialiuose statistikos leidiniuose 1923 m. duomenį} nėra. 
Šaltinis: Lietuvos banko 1939 m. apyskaita, p. 14.

Mln. Lt

Visos išlaidos 
Visos pajamos
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1923-1939 m. Lietuvos bankas uždirbo 134,3 mln. Lt 
pajamų, iš kurių daugiausia (daugiau kaip 83 mln. Lt, arba 62 
procentus) gavo palūkanų už paskolas forma. Pajamos keitėsi 
keičiantis atliekamų operacijų apimčiai ir įkainiams. 
Stabiliausios buvo inkaso pajamos, kurias sudarė komisiniai 
už perlaidas, akredityvus, akceptus ir laidavimus. Iki 1930 m. 
pabaigos didėjusios pajamos už valiutą korespondentinėse 
sąskaitose tais metais pasiekė maksimumą (2,77 mln. Lt). 
Vėliau jos smarkiai sumažėjo ir nuo 1934 m. buvo 
mažareikšmės, nes duodavo vos 0,3-0,9 procento visų pajamų. 
Kaip anksčiau rašiau, šios rūšies daug mažesnes pajamas 
nulėmė ryškus valiutos fondo sumažėjimas ir aukso atsargų 
dalies jame padidėjimas. Valiutinių operacijų pajamos 
absoliučiai ir santykinai sumažėjo 1926-1931 m., matyt, dėl 
santykinio valiutų kursų stabilumo tuo laiku. Nuo 1932 m. 
bankas vėl ėmė uždirbti daugiau pajamų iš valiutinių 
operacijų. Jos kartu su kitomis pajamomis buvo antras arba 
trečias pagal svarbą pajamų šaltinis.

Lietuvos banko išlaidos, ypač valdymo ir administravimo, 
daugmaž buvo stabilios. Bankas pasiekė santykinę išlaidų 
ekonomiją, nes, 1924-1939 m. apyvartai padidėjus 2 
kartus, išlaidos pakilo tik 1,5 karto. Tai galėjo nulemti 
racionalesnis banko darbas. Stabiliausioms išlaidoms 
priklausė ūkio ir tarnautojų draudimo išlaidos.

Per 17 veiklos metų Lietuvos bankas gavo 24,4 mln. Lt 
pelno arba vidutiniškai po 1,44 mln. Lt kasmet1. Daugiausia 
pelno jis uždirbo 1924 m. (2,85 mln. Lt), 1925 m. (2,35 mln. 
Lt) ir 1930 m. (2,3 mln. Lt) 2, nes iš pradžių ėmė santykinai 
dideles palūkanas, o 1930 m. -  dėl padidėjusio paskolų 
teikimo ir labai išaugusio valiutos fondo. Krizės metais, 
sumažėjus suteiktoms paskoloms bei jas atpiginus, sutirpus

1 Lietuvos banko 1939 m. apyskaita, p. 15.
2 Ten pat.
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valiutos fondui, Lietuvos banko pelnas mažėjo. Mažiausiai 
(apie 0,7 mln. Lt) jo gauta 1934 m. Tais metais Lietuvos 
bankas uždirbo net 3,3 karto mažiau pelno negu 1930 m.

Pelnas buvo panaudojamas Lietuvos banko įstatymo 
nustatyta tvarka. 17 metų pelnas buvo panaudotas taip: 
daugiausia (16,74 mln. Lt, arba 68,55 procento) dividendams 
išmokėti, 2,9 mln. Lt, arba beveik 12 procentų, įskaityta į 
banko atsargos kapitalą, 3,2 mln. Lt, arba 12,94 procento, 
sumokėta valstybei kaip pelno likutis1. “Riebiausių” divi
dendų ir tantjemų mokėjimo metai -  trečiasis dešimtmetis. 
Per pirmuosius septynerius metus ir tris mėnesius išmokėta 
beveik 50 procentų visų per 17 metų išmokėtų dividendų. 
Trečiąjį dešimtmetį vidutinė metinė dividendų suma buvo lygi 
1,13 mln. Lt, o ketvirtąjį dešimtmetį sumažėjo iki 0,87 mln. 
Lt”2. Krizės metu mokėti dividendai sumažėjo ne tik dėl 
sumažėjusių pelnų, bet ir dėl to, kad vyriausybė, vykdydama 
taupymo politiką, pakeitė Lietuvos banko įstatymą ir apkarpė 
dividendų normą. 1933 m. gruodžio 30 d. pakeitus Lietuvos 
banko įstatymą, jau nebuvo garantuojamas dividendų normos 
minimumas, sumažintos tantjemos3. 1924-1925 m. faktinė 
dividendų norma buvo 12 procentų, o 1934 m. nukrito iki 
žemiausio 5 procentų lygio4. Mažėjantys dividendai tempė 
žemyn Lietuvos banko akcijų rentabilumą ir kursą. Didžiau
sias (13,37 procento) akcijų rentabilumas buvo pasiektas 
1925 m., o mažiausias (6,02 procento) -  1933 m.3 Pažymėtina, 
kad nebuvo griežtos koreliacinės dividendų dydžio ir akcijų 
kurso priklausomybės. Antai 1927 m. Lietuvos banko akcijų 
kursas buvo žemiausias per visą banko istoriją ir siekė vos 
82,24 Lt, nors dividendai siekė aukštą 10 procentų lygį, ir

1 Lietuvos banko 1939 m. apyskaita, p. 15.
2 Apskaičiuota pagal Lietuvos banko 1939 m. apyskaitą, p. 15.
3 Lietuvos novelos. K., 1935, p. 584.
4 Lietuvos banko 1939 m. apyskaita, p. 15.
5 Ten pat.
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priešingai -  1938 m. dividendai sudarė 7 procentus, o akcijų 
kursas buvo maksimaliai aukštas (100,07 Lt)1. Beje,
sprendžiant pagal 12 lentelės duomenis, pasakytina, jog 
Lietuvos banko akcijos nebuvo labai populiarios, paklausios, o 
jų kursas buvo nepastovus. Šį reiškinį (būdingą ne tik Lietuvos 
banko akcijoms) to laikmečio liudininkai aiškina tuo, kad 
nebuvo tradicijų taupyti investuojant j vertybinius popierius, 
buvo mažas jų likvidumas dėl neišplėtotos rinkos.

12 lentelė
Lietuvos banko dividendai ir akcijų kursai 1923-1939 m.

Rodikliai Metai
1923 1924 1925 1926 1927 1928

1.Dividendai,
% 7,50 12,00 12,00 8,00 10,00 9,00
2. Metinis vi
dutinis akcijų 
kursas, Lt 100,06

nėra
duo

menų 89,78 86,93 82,24 90,82
3. Akcijų ren
tabilumas, % 7,50

nėra
duo

menų
13,37 9,20 12,16 9,91

12 lentelės tęsinys
Rodikliai Metai

1929 1930 1931 1932 1933 1934
1. Dividendai,
% 10,00 10,00 8,00 8,00 6,00 5,00
2. Metinis vi
dutinis akcijų 
kursas, Lt 93,41 87,25 96,67 99,25 91,39 83,00
3. Akcijų ren
tabilumas, % 10,71 11,46 8,28 8,06 6,57 6,02

1 Lietuvos banko 1939 m. apyskaita, p. 15.
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12 lentelės tęsinys
Rodikliai Metai

1935 1936 1937 1938 1939
1. Dividendai, % 6,00 6,00 8,00 7,00 7,00
2. Metinis viduti
nis akcijų kursas, 
Lt 81,11

nėra
duomenų 86,79 100,07 98,82

3. Akcijų renta
bilumas, % 7,40

nėra
duomenų 9,22 7,00 7,08

Šaltinis: Lietuvos banko 1939 m. apyskaita, p. 15.

Valstybei, pagrindiniam Lietuvos banko akcininkui, teko 
13,4 mln. Lt, arba 80 procentų bendros 17 metų dividendų 
sumos. Be to, per 17 metų į valstybės biudžetą bankas įmokėjo 
3,2 mln. litų pelno likučių, 7,2 mln. Lt -  už išimtus iš apyvartos 
ir iš jos negrįžusius banknotus1. Vadinasi, Lietuvos bankas per 
17 metų uždirbo valstybės biudžetui 23,8 mln. Lt, o atsižvelgus 
į jo išlaidas iždo operacijoms atlikti (po 1,2 mln. Lt kasmet), 
susidarytų didžiulė (44,2 mln. Lt) tais laikais suma. Valstybės 
kapitalo investicija į Lietuvos banką buvo jai naudingiausia iš 
visų: ji, sudarydama tik 13 procentų bendros valstybės inves
ticijų sumos, davė net apie 60 procentų dividendų2. 
1922 m. Lietuvos banką pavertus akcine bendrove, reikalai 
būtų pasisukę kitaip -  milžiniškos pinigų sumos būtų pateku
sios į privačių asmenų kišenes. Beje, akcinių bankų dividendai 
ir rentabilumas buvo daug mažesni negu Lietuvos banko. Štai 
1933 m. iš 6 Kauno komercinių bankų dividendus (5 procen
tus) įstengė mokėti tik vienas Komercijos bankas3. 1929 m. 
Ūkio banko rentabilumas buvo 0,33 procento, Kredito 
banko -  1,86, Komercijos banko -  1,34, Tarptautinio banko -  
0,49, Centralinio žydų banko -  0,8, Kooperacijos banko -  0,81

Lietuvos banko 1939 m. apyskaita, p. 15.
2 Ekonomika, 1939, Nr. 1, p. 26.
3 Lietuvos banko biuletenis, 1933, Nr. 21, p. 13.
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procento1. Akcinių bankų ir Lietuvos banko rentabilumo 
skirtumą nulėmė Lietuvos banko kredito potencialo specifika, 
t. y. tai, kad jis pats kūrė nemokamus kredito išteklius 
emituodamas litus. Didelės pelno dalies sumokėjimas valsty
bei yra logiškas atsilyginimas už iš jos gautą banknotų emisijos 
privilegiją. 1924-1939 m. banko valdybos ir tarybos nariams 
išmokėta 0,6 mln. Lt tantjemų, tam panaudota 2,63 procento 
pelno2. Tantjemos nebuvo mokamos 1923 m., 1926 m. ir 
1934 m. Rekordiškai didelė tantjemų suma (160,5 tūkst. Lt) 
išmokėta 1924 m., o mažiausia (9,3 tūkst. Lt) -  1935 m. 1935- 
1937 m. tantjemos vėl buvo didinamos. 1924 m. kiekvienas 
valdybos ir tarybos narys vidutiniškai gavo po 14,6 tūkst. Lt 
tantjemų, o 1939 m. -  po 3055 Lt.

Dalis pelno buvo panaudojama premijoms tarnautojams 
mokėti. Per visą banko veiklos iki 1940 m. laikotarpį šiuo 
tikslu buvo panaudota 635 tūkst. Lt, arba 2,6 procento pelno3. 
Tačiau tarnautojai buvo premijuoti tik 7 kartus (1925 m., 
1927-1930 m. ir 1937-1938 m.). Savaime suprantama, kad 
premijos buvo mokamos tais metais, kai gautas didžiausias 
pelnas. Tarnautojų premijavimas priklausė visuotinio 
akcininkų susirinkimo kompetencijai. 1937 m. iš pelno skirta 
premijų iki 1/4 mėnesinio darbo užmokesčio.

Pabaigoje keletas pastabų dėl banko pelno skirstymo 
tvarkos palyginti su Europos analogiškais bankais. Minėti 
ekonomistai S. Kišas ir V. Elkinas kritikavo Lietuvos banko 
įstatymo normą, kuri nustatė tantjemų dydį, kaip galintį 
banko direktorius tiesiogiai suinteresuoti vaikytis didesnio 
pelno4. Prisimenant didelę valstybės įtaką Lietuvos bankui, su 
kritikais galima būtų pasiginčyti. Kaip anksčiau rašiau, mano

1 Lietuvos banko biuletenis, 1930, Nr. 9, p. 14.
2 Lietuvos banko 1939 m. apyskaita, p. 16.
’ Ten pat.
4 Kutu C., EiibKuu B. UeiiTpaibiibie 6aHKH, c. 53.
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požiūris kitas -  tantjemų norma buvo per didelė. Todėl ji 
1933 m. ir buvo sumažinta.

Teorijoje ir praktikoje vyravo nusistatymas apibrėžti 
dividendų normą, siekiant: 1) apsaugoti šiuos bankus nuo 
rizikingų operacijų, jų plėtimo ir 2) duoti akcininkams tvirtų 
pajamų garantiją. Iš to logiškai tarsi sektų išvada, kad 
dividendų normos panaikinimas (1933 12 30) reiškė atsitrau
kimą nuo šių paplitusių principų, žingsnį atgal. Tačiau 
garantuoti dividendų normą sunkmečiu yra pavojinga, nes 
mokant dividendus, esant mažam pelnui, gali sumažėti banko 
atsargos kapitalas. Antra vertus, teisingai pažymėjo V. Jur
gutis, kad, negarantuojant dividendų, banko vadovai nesuin
teresuojami mažinti išlaidų ir didinti pajamų1. Kaip žinoma, 
dividendų mokėjimo politika -  sudėtingas reikalas. Ne veltui 
sukurtos kelios teorijos apie tai.

7. Banko vaidmuo nepriklausomybės laikais

Pirmiausia lito įvedimas ir jo kurso pastovumo 
užtikrinimas buvo didelis laimėjimas, nes tai sudarė sąlygas 
atsigauti kreditui, plėtotis kredito santykiams, funkcionuoti 
komerciniam kreditui. Tik įvedus litą, natūrinius mainus arba 
mokėjimus grynaisiais pinigais pradėjo keisti kredito santykiai, 
prasidėjo žengimas į pinigų ūkį. Stabilus litas skatino taupyti ir 
kartu didino bankų kredito išteklius, jų galimybes kredituoti 
ūkį. Trečiojo dešimtmečio viduryje, kai Lietuva negalėjo 
tikėtis užsienio paskolų, krašto sunaikintą ūkį atkurti galima 
buvo tik vidaus ištekliais, pirmiausia -  kreditais. Visų 
Lietuvos vyriausybių ekonominės politikos alfa ir omega buvo 
sąlygų taupyti sukūrimas. Šį vyriausybės uždavinį padėjo 
įgyvendinti Lietuvos bankas. Išskirtinę ir tiesioginę reikšmę

Jurgutis V. Bankai, p. 426.
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ūkio atkūrimui ir pažangai turėjo santykinai pigūs Lietuvos 
banko kreditai.

Tegul ir nelengvai 1923-1939 m. bankas padidino metų 
apyvartą nuo 3,1 mlrd. Lt iki 6,3 mlrd. Lt, o balanso suma per 
tą laiką padidėjo nuo 91,9 mln. Lt iki 283,5 mln. L t1. Labai 
reikšmingas krašto ūkiui buvo pinigų apyvartos ir kredito 
operacijų smarkus išplėtojimas. Imdami palyginimo baze net 
1924 m. pabaigą, vis vien gausime įspūdingus augimo 
rodiklius. Lietuvos banko suteiktos paskolos per šį laiką 
(1925-1939 m.) padidėjo 2,7 karto, arba vos ne 103 mln. Lt, o 
pinigų kiekis apyvartoje -  2,2 karto, arba 113 mln. Lt. Dėl to 
Lietuvos bankas užėmė stiprias pozicijas krašto kredito 
rinkoje, ypač trečiąjį dešimtmetį, kai jo suteiktos paskolos 
siekdavo 30-40 procentų bendros visų Lietuvos kredito 
įmonių paskolų sumos. Teikdamas tiek daug ir pigių paskolų, 
Lietuvos bankas padėjo atsigauti daugeliui įmonių, be to, 
galėjo daryti įtaką kitų bankų kredito kainai. Apskritai tarp 
Lietuvos kredito įmonių Lietuvos bankas visą laiką užėmė ne 
žemesnę kaip antrąją vietą pagal suteiktų paskolų dydį, o 
1924-1930 m. -  net pirmąją. Tik nuo 1931 m. Lietuvos banką 
pagal šį rodiklį pradėjo aplenkti didžiausią akcinį kapitalą 
sukaupęs Žemės bankas.

Kaip matyti iš 13 lentelėje pateiktų skaičių, dar stipresnes 
pozicijas tarp kredito įmonių Lietuvos bankas užėmė indėlių 
rinkoje. Tik pagal nuosavo kapitalo dydį Lietuvos bankas dėl 
savo veiklos specifikos nusileido Žemės bankui ir 
komerciniams bankams. Taigi Lietuvos bankas ne tik pagal 
įstatymą, bet ir pagal veiklos mastą buvo tapęs pagrindiniu 
Respublikos banku, kredito reguliatoriumi.

Lietuvos banko 1939 m. apyskaita, p. 17.
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Lietuvos banko vieta kredito sistemoje 
(metų pabaigoje)

13 lentelė

(procentais)
Rodikliai Metai

1924 1925 1926 1927 1928
1. Paskolos 33,8 39,3 37,2 39,7 34,3
2. Indėliai 32,5 27,1 40,9 50,3 46,2
3. Nuosavas 
kapitalas 13,0 13,1 13,1 13,3 13,4
4. Balansas 44,7 42,2 45,0 51,0 45,8

13 lentelės tęsinys
Rodikliai Metai

1929 1930 1931 1932 1933 1934
1. Paskolos 29,6 27,5 29,0 26,1 23,8 27,1
2. Indėliai 44,8 39,1 36,3 29,1 31,8 35,5
3. Nuosavas 
kapitalas 13,2 13,0 12,9 12,7 12,7
4. Balansas 44,7 42,7 37,9 34,3 32,0 34,0

13 lentelės tęsinys
Rodikliai Metai

1935 1936 1937 1938 1939
1. Paskolos 28,3 26,9 27,0 26,2 33,8
2. Indėliai 27,9 36,9 33,8 22,9 31,1
3. Nuosavas 
kapitalas 12,9 12,9 12,9 12,7 12,4
4. Balansas 34,2 36,9 36,3 33,3 39,9

Šaltinis: LSM atitinkamų metų duomenys.
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Lietuvos banko vieta kredito sistemoje

%

Paskolos —— • Indėliai

Nuosavas kapitalas _  Balansas

Apie Lietuvos banko pagalbą paskolomis įvairioms ūkio 
šakoms, verslo sritims rodo šakinio jų pasiskirstymo 
duomenys. Juos nuo 1927 m. sausio 1 d. skelbė Lietuvos 
statistikos metraštis, o nuo 1930 m. liepos 1 d. -  ir Lietuvos 
banko leistas (nuo 1928 07 15) biuletenis. Teičiau jų sudarymo 
metodika, ūkio šakų samprata iš esmės skiriasi: Lietuvos 
banko biuleteniuose nebuvo nurodomi ūkio pošakiai, 
išskiriamas eksporto, importo ir vidaus prekybos kreditavimas, 
bet tiksliau grupuotos ūkio šakos.

Apie Lietuvos banko paskolų pasiskirstymą ūkio šakomis 
pirmaisiais jo veiklos metais šiek tiek informacijos skelbė 
spauda. 1924 m. Lietuvos bankas pramonei buvo suteikęs 
32,5 mln. Lt paskolų, arba 38,8 procento visos jų sumos, 
prekybai atitinkamai -  6,5 mln. Lt, arba 7,7 procento, žemės
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ūkiui -  5,8 mln. Lt, arba 7 procentus1. Žemės ūkio platesnis 
kreditavimas buvo daugiau priverstinis, nes nei Žemės bankas, 
nei kaimo kredito kooperatyvai negalėjo pakenčiamai jo 
aprūpinti kreditais. Šis išimtinėmis sąlygomis pavasarį 
prasidėjęs žemės ūkio kreditavimas tęsėsi ir vėliau.

Remiantis 14 ir 15 lentelių duomenimis, galima nustatyti 
tokius Lietuvos banko šakinės kredito politikos, ūkio šakų 
kreditavimo dėsningumus: 1) vis mažėjantį žemės ūkio 
draugijų ir ūkininkų rėmimą; 2) eksporto, kitų asmenų 
kreditavimo didėjimą; 3) pramonės intensyviausią kreditavimą 
1929-1933 m. ir 4) nuo 1928 m. mažėjęs kredito įmonių 
kreditavimas 1931 m. sustojo ir vėliau stabilizavosi 
sudarydamas didelę dalį paskolų, o 1939 m. gerokai šoktelėjo. 
Šių pokyčių priežastys aptartos anksčiau. Atkreiptinas 
dėmesys į tai, kad ketvirtojo dešimtmečio antrojoje pusėje 
Lietuvos bankas padidino visų rūšių prekybos kreditavimą. 
Vien 1937 m. paskolų prekybai suteikė 1,5 karto, arba 
14,2 mln. Lt, daugiau. Tokio šuolio anksčiau nebuvo.

1 Lietuvos ūkis, 1925, Nr. 5, p. 227.
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14 lentelė
Lietuvos banko paskolos ūkio šakoms 1926-1939 m. 

(metų pabaigoje)
(mln. Lt)

Ūkio šaka Metai
1926 1927 1928 1929 1930

1. Žemės ūkis 3,65 5,76 8,68 8,84 7,83
iš jo:
a) žemės ūkio 
draugijos ir 
sąjungos 2,39 3,40 3,38 2,45 1,66
b) ūkininkai 1,26 2,36 5,30 3,92 4,99
c) kaimo kredito 
kooperatyvai 2,47 1,18
2. Pramonė 22,20 29,11 31,37 36,46 38,66
išjos:
a) apdirbimo nėra duo

menų
nėra duo

menų
nėra duo

menų
nėra duo

menų 16,46
b) kita nėra duo

menų
nėra duo

menų
nėra duo

menų
nėra duo

menų 21,19
3. Prekyba 15,58 26,00 26,94 30,46 43,67
iš jos:
a) eksportas 11,42 19,54 20,36 25,64 36,46
b) importas 1,18 3,12 2,74 1,93 3,29
c) vidaus 2,98 3,34 3,84 2,89 2,89
4. Kredito 
įmonės 18,12 21,12 17,05 8,15 9,35
5. Kiti 1,82 2,45 2,05 2,81 3,30
iš jų: 
a) namų 
savininkai 0,72 1,31
b) laisvų profe
sijų asmenys 0,25 0,23
c) savivaldybės - - - - 0,71
d) kiti - - - 1,84 1,05
Iš viso: 61,37 84,44 86,09 86,72 102,81
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14 lentelės tęsinys
Ūkio šaka Metai

1931 1932 1933 1934 1935
1. Žemės ūkis 7,18 6,59 5,58 5,75 5,95
iš jo:
a) žemės ūkio 
draugijos ir 
sąjungos 1,54 0,39 0,30 0,19 1,66
b) ūkininkai 4,20 4,72 3,48 3,31 2,14
c) kaimo kredito 
kooperatyvai 1,44 1,50 1,80 2,25 2,15
2. Pramonė 45,23 39,98 34,37 37,24 37,67
išjos:
a) apdirbimo 19,62 19,50 15,38 17,54 17,06
b) kita 25,61 20,48 18,99 19,70 20,61
3. Prekyba 38,45 35,96 29,87 37,34 42,09
išjos:
a) eksportas 32,24 30,23 24,87 31,78 36,38
b) importas 2,61 2,21 1,95 2,09 2,29
c) vidaus 3,60 3,52 3,05 3,47 3,42
4. Kredito 
įmonės 15,19 7,36 12,70 17,51 15,43
5. Kiti 3,07 2,82 2,61 3,40 2,17
iš jų:
a) namų 
savininkai 1,20 1,16 1,24 1,37 1,13
b) laisvą profe
siją asmenys 0,26 0,24 0,33 0,32 0,20
c) savivaldybės 0,81 0,90 0,47 0,44 0,05
d) kiti 0,80 0,52 0,57 1,27 0,79
Iš viso: 109,18 92,71 85,13 L M ,24 103,31
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14 lentelės tęsinys

Ūkio šaka
Metai Pasikei

timas
(+ .-)1936 1937 1938 1939

1. Žemės ūkis 5,13 3,00 2,95 3,59 -0,06
iš jo:
a) žemės ūkio 
draugijos ir 
sąjungos 1,60 0,22 0,22 0,34 -2,05
b) ūkininkai 1,85 1,78 1,67 1,44 +0,18
c) kaimo kredito 
kooperatyvai 1,68 1,00 1,06 1,81 -1,06
2. Pramonė 32,01 32,02 34,87 39,96 + 17,76
iš jos:
a) apdirbimo 14,69 15,24 16,30 21,52 +5,06
b) kita 17,32 16,78 18,57 18,44 -3,76
3. Prekyba 46,40 60,60 62,76 82,60 +75,70
išjos:
a) eksportas 40,80 51,24 48,60 64,15 +52,73*
b) importas 1,86 3,91 8,21 8,20 +7,26
c) vidaus 3,74 5,45 5,95 10,25 +7,97
4. Kredito 
įmonės 13,30 16,20 14,77 31,15 + 13,03
5. Kiti 6,16 7,60 5,36 5,71 +3,89
iš jų: 
a) namų 
savininkai 1,05 1,14 1,00 1,00 +0,28
b) laisvi} profe
sijų asmenys 0,19 0,40 0,29 0,15 -0,10
c) savivaldybės 3,08 3,08 3,35 3,91 +3,20
d) kiti 1,84 2,98 0,72 0,65 -1,19
Iš viso: 103,00 119,42 120,71 163,01 + 101,64

* Šaltinyje 3a, 3b ir 3c eil. suma nesutampa su 3 eil. nurodyta suma (75,70) 
1,03 mln. Lt.
Šaltiniai: LSM, 1929-1930 m., p. 438-439; LSM, 1932 m., p. 289;
LSM, 1937 m., p. 311; Lietuvos banko biuletenis, 1940, Nr. 48, p. 13.
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Lietuvos banko paskolos ūkio šakoms
Mln. Lt

Žemės ūkis Pramonė Prekyba

□ Kredito įmonės Kiti

15 lentelė
Ūkio šakų įsiskolinimo Lietuvos bankui struktūra 

1926-1939 m. (metų pabaigoje)

(procentais)
Ūkio šaka Metai

1926 1927 1928 1929 1930
1. Žemės ūkis 5,94 6,82 9,83 7,34 6,47
iš jo ūkininkai 2,05 2,79 6,00 4,52 4,85
2. Pramonė 36,17 34,45 35,54 42,05 37,60
iš jos apdirbimo nėra duo

menį}
nėra duo

menį}
nėra duo

menį}
nėra duo

menį} 16,01
3. Prekyba 25,39 30,79 33,00 35,12 42,48
iš jos:
a) eksportas 18,61 23,14 27,38 26,02 35,46
b) importas 1,92 3,69 1,13 2,24 3,20
4. Kredito 
įmonės 29,53 25,03 19,31 12,25 10,22
5. Kiti 2,97 2,91 2,32 3,24 3,23
Iš viso: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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15 lentelės tęsinys
Ūkio šaka Metai

1931 1932 1933 1934 1935
1. Žemės ūkis 5,27 5,49 4,53 3,46 3,68
iš jo ūkininkai 3,85 5,09 4,09 3,27 2,07
2. Pramonė 41,48 43,12 40,38 36,78 36,46
iš jos apdirbimo 17,97 21,03 18,07 17,32 16,51
3. Prekyba 35,22 38,79 35,09 36,88 40,74
išjos:
a) eksportas 29,62 32,61 29,21 31,39 35,21
b) importas 2,39 2,38 2,29 2,06 2,22
4. Kredito 
įmonės 15,22 9,56 16,94 19,52 17,02
5. Kiti 2,81 3,04 3,06 3,36 2,10
Iš viso: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

15 lentelės tęsinys
Ūkio šaka Metai

1936 1937 1938 1939
1. Žemės ūkis 3,36 1,67 2,44 2,20
iš jo ūkininkai 1,80 1,49 1,38 0,88
2. Pramonė 31,11 26,82 28,85 24,51
iš jos apdirbimo 14,31 12,76 13,50 13,20
3. Prekyba 44,80 50,75 51,99 50,68
išjos:
a) eksportas 44,86 50,74 40,26 39,35
b) importas 1,81 3,27 6,80 5,03
4. Kredito 
įmonės 14,73 14,40 12,24 19,10
5. Kili 6,00 6,36 4,48 3,51
Iš viso: 100,00 100,00 100,00 100,00

Šaltiniai: LSM, 1929-1930 m., p. 438-439; LSM, 1932 m., p. 289; LSM, 
1937 m., p. 311; Lietuvos banko biuletenis, 1940, Nr. 48, p. 13.
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Ūkio šakų įsiskolinimo Lietuvos bankui struktūra

%

Žemės ūkis —  Pramonė ------- Prekyba

Kredito įmonės ------  Kiti

Sunku būtų pervertinti diferencijuotą užsienio prekybos 
kreditavimo, teikusio pirmenybę ir lengvatas Lietuvos 
eksportui ir dažniausiai varžiusio paskolų teikimą importui, 
ypač krašte gamintoms ar gamintinoms prekėms įvežti, 
reikšmę. Taigi Lietuvos bankas svariai prisidėjo prie Lietuvos 
eksporto potencialo didinimo, žemės ūkio gamybos ir eksporto 
struktūros pakeitimo (augalininkystės į gyvulininkystę), padėjo 
reguliuoti Lietuvos užsienio prekybos balansą, siekiant jo 
aktyvumo, ir kaupti (kiek nuo jo priklausė) valiutos fondą.

Lietuvos banko didžiausi klientai buvo kooperatinės 
organizacijos “Lietūkis”, “Pieno centras”, akcinės bendrovės 
“Maistas”, “Lietuvos cukrus”. Nuolat ir gausiai teiktomis 
paskolomis Lietuvos bankas padėjo centralizuoti Lietuvos 
pagrindinių eksporto prekių išvežimą ir eliminuoti žalingą 
mūsų eksportuotojų konkurenciją užsienyje. Apskritai per 
Lietuvos banką vyriausybė rėmė Lietuvos pramonę ir eksportą 
ir kartu darė lemiamą įtaką jai. Kuriai nors įmonei ar 
kooperatinei organizacijai atsidūrus sunkioje finansinėje
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padėtyje, Lietuvos bankas, kaip jų kreditorius, jų nelikviduodavo, 
o administraciniu ar teisminiu būdu paskirdavo joms 
administratorius. Šitaip valstybė per banką ėmė kontroliuoti 
ne vieną įmonę, pvz.: traktorių ir automobilių remonto ir 
prekybos akcinę bendrovę “Amlit”, brolių Nurokų odos 
fabriką Šiauliuose ir kt.1 Svarbu, kad Lietuvos banko užsienio 
prekybos kreditavimo politika buvo suderinta su vyriausybės 
ekonomine politika ir jos tikslais. Sutelktais veiksmais 
Lietuvai pavyko užimti stiprias pozicijas pagal žemės ūkio 
produktų išvežimą, aprūpinti kraštą reikalingiausiomis 
žaliavomis, technika, prekėmis ir pasiekti 17 metų bendrą 
teigiamą užsienio prekybos balansą (žr. 16 lentelę).

16 lentelė
Lietuvos užsienio prekyba 1923-1939 m.

(mln. Lt)
Metai Apyvarta Eksportas Importas Saldo
1923 303,42 146,79 156,63 -9,84
1924 473,11 266,58 206,53 + 60,05
1925 495,41 242,71 252,70 -9,99
1926 494,06 253,30 240,76 + 12,54
1927 511,62 245,93 265,69 -19,76
1928 547,97 256,88 291,09 -34,21
1929 636,26 329,84 306,42 +23,42
1930 646,16 333,74 312,42 +21,32
1931 551,08 273,12 277,96 -4,84
1932 356,08 189,13 166,95 +22,18
1933 302,41 160,23 142,18 + 18,05
1934 285,94 147,25 138,69 + 8,56
1935 280,85 152,27 128,58 +23,68
1936 346,55 190,49 156,06 +34,43
1937 421,00 208,33 212,67 -4,34
1938 456,89 233,20 223,69 +9,51
1939 372,55 203,19 169,36 +33,83

Iš viso: 7 481,36 3 832,98 3 648,38 + 184,60
Šaltinis: LSM, 1939 m., p. 242 .

1 Lietuvos pramonė ikisocialistiniu laikotarpiu. V., 1976, p. 396.
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Lietuvos banko nuopelnu laikyčiau ir tai, kad jis padėjo 
išvengti didesnės bankų krizės bei racionalizuoti kredito 
sistemos sandarą. Šj vaidmenį pripažįsta ir kiti autoriai: “tik 
Lietuvos banko energinga kreditų pagalba apsaugojo kraštą 
nuo bankinės krizės”1. V. Stašinskas 1931 m. liepos mėn. 
įvykius bankininkystėje laikė vienais iš kritiškiausių pirmąjį 
Lietuvos banko veikimo dešimtmetį. Jis iškilmingame tarybos 
posėdyje pabrėžė: “Labai aštrus teko gyventi pernai liepos 
mėn. momentas, kai po vokiečių banko krachų itin neperma
tomos bendrosios situacijos aplinkybėmis reikėjo išlaikyti 
sunkią kovą su mūsų bankų puolimu<...>”2. Sunkumas buvo 
tas, kad Lietuvos bankas, praradęs apie pusę valiutos fondo, 
ryžosi stipriai padėti bankams, apskritai per trumpą laiką 
suteikti apie 20 mln. Lt paskolų3. Nors kai kurie bankai buvo 
netekę 25-30 procentų indėlių, Lietuva išvengė masiškų 
bankų bankrotų ar moratoriumų, didesnio kreditavimo 
sumažėjimo pasaulinės ekonominės krizės laikais. Visų Lietu
vos kredito įmonių suteiktos paskolos sumažėjo tik 1932 m. ir 
sumažėjimas buvo nedidelis (7 procentai). O tuo tarpu 
Latvijoje krizės metais paskolų suteikta net 57 procentais 
mažiau, bankrutavo 3 bankai4, o Estijoje 2 bankai uždaryti, 
vienam buvo paskelbtas moratoriumas5. Lietuvoje bankrutavo 
tik smulkios kredito įmonės -  savitarpio kredito draugijos ir 
vieni bankiniai namai. Tiesa, Lietuvos bankas savo globon 
buvo perėmęs Tarptautinį banką ir klaipėdiečių Lietuvių 
tautinį banką. Tad Lietuvos bankas padėjo išsaugoti gana

1 Lietuvių enciklopedija, t. 16, p. 102.
2 Lietuvos aidas, 1932 10 06.
' Ten pat.
4 Hcropmi JlaTBMHCKOH CCP. Para, 1958, t. 3, c. 749.
5 HcTopHH 3 ctoiickoh CCP. Tiuuimi. 1974, r. 3, c. 350.
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didelį visuomenės pasitikėjimą bankais, o per tai -  ir litu. 
Krizės metais pastebimiau nesutriko atsiskaitymai krašto 
viduje, užsieniui įsipareigojimai buvo vykdomi be jokių 
apribojimų, o tuo tarpu daugelis valstybių griebėsi tarptau
tinių mokėjimų suvaržymų.

Įvairiausių klientų kreditavimas byloja apie universalų 
Lietuvos banko veiklos pobūdį, o tai įvertinti vienprasmiškai 
sunku. Abejonių galėtų kelti kaimo kredito kooperatyvų 
kreditavimo tikslingumas, ypač 1933 m. reorganizavus Koope
racijos banką ir pavertus jį kaimiškosios kooperacijos centru. 
Trečiąjį dešimtmetį kooperacija buvo susiskaldžiusi ir susi
priešinusi partiniu pagrindu, todėl Lietuvos bankui buvo tam 
tikras įtraukimo į politinių aistrų sūkurį pavojus.

Toks pat klausimas kyla ir dėl kitų klientų bei ūkininkų 
kreditavimo tikslingumo ketvirtąjį dešimtmetį, nes smulkių 
paskolų teikimas didino banko išlaidas, dėl to Lietuvos bankas 
negalėjo susikoncentruoti spręsdamas svarbiausius uždavinius. 
Ketvirtąjį dešimtmetį namų savininkų, rangovų, valdininkų, 
laisvųjų profesijų asmenų kreditavimas galėjo būti sutelktas 
valstybės taupomosiose kasose, smarkiai praturtėjusiose indė
lių. Ketvirtąjį dešimtmetį bankas mažino kredituojamų 
ūkininkų skaičių (iš pradžių jų buvo apie 2000), bet šis 
procesas galėjo būti spartesnis. Kita vertus, šie smulkūs 
paskolų naudotojai ir importuotojai, jų kreditavimas dažnai 
buvo panaudojamas restrikcijos politikai įgyvendinti kaip 
savotiškas rezervas ir amortizatorius. Be to, kai kuriais metais 
(pvz., 1930 m., 1931 m. pirmąjį pusmetį) bankas turėjo laisvų 
pinigų, kuriuos reikėdavo pelningai panaudoti.

Iždo operacijų atlikimas stiprino Lietuvos banko vaidmenį 
valstybės finansuose, pradėjo suderinti jo veiklą su valstybės 
ekonomine politika, su valstybės interesais. Be to, bankas 
solidžiai papildė valstybės kasą pajamomis. Pagaliau Lietuvos 
bankas daug prisidėjo prie bankinės infrastruktūros sukūrimo, 
kvalifikuotų ir sąžiningų bankininkų korpuso parengimo.
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Nors Lietuvos bankas atliko daug pozityvių darbų, 
nepamiršta ir jo vykdytos politikos kritika. Antai emigravusių į 
Vakarus lietuvių sukurtos Krašto ūkio atkūrimo tarybos 
planavimo komisijos išvadose buvo konstatuota: “nors 
Lietuvos banko politikai daug ką galima prikišti, kaip tai: lito 
standarto kaipo Stabo garbinimas ar savotiškas kreditų 
paskirstymas”'. Manyčiau, kad priekaištas dėl kreditų 
skirstymo, tam tikrų ūkio šakų globojimo mažai pagrįstas. 
Beje, tokią kreditavimo politiką po Antrojo pasaulinio karo 
plačiai taikė daugelio besivystančių šalių centriniai bankai 
mažiausiai iki šeštojo dešimtmečio pabaigos, siekdami 
stiprinti nacionalinę ekonomiką ir savarankiškumą. Daug 
sudėtingesnis (ne šio darbo objektas) klausimas, ar Lietuva 
išmintingai pasielgė nepasekdama daugumos valstybių 
pavyzdžiu ir nedevalvuodama lito bei pavėluotai apribojusi 
valiutos išvežimą. Tai klausimas, laukiantis tyrinėtojų.

Apskritai ilgainiui Lietuvos bankas išaugo iki centrinio 
banko statuso, nors pinigų politikai įgyvendinti naudojo 
mažiau priemonių dėl aukso standarto egzistavimo ir finansų 
rinkos neišvystymo.

8. Banko veikimas okupacijų metais

8.1. Veiklos pobūdžio keitimasis sovietmečiu
Okupacijos paveikti gyventojai puolė supirkinėti prekes ir 

atsiiminėti indėlius. Taip elgtis vertė gal ne tiek pats 
okupacijos faktas ir žinios apie prekių badą sovietijoje, kiek 
nuojauta, kad turės keistis pinigai. Pagal to meto spaudą, 
pavieniai indėlininkai 1940 m. birželio 15-16 dienomis iš 
bankų atsiėmė po 20-40 tūkst. Lt2. Siekiant užkirsti kelią

1 Išlaisvintos Lietuvos ūkis. Be v., 1949, p. 153.
2 Lietuvos žinios, 1940 06 20.
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indėlių atsiėmimui, jau 1940 m. birželio 17 d. finansų ministro 
įsakymu suvaržomas jų išmokėjimas, išskyrus įmokėtus po jo 
išleidimo (1940 06 17)'. Indėlininkams buvo leista paimti iš 
bankų iki 250 Lt per savaitę. Suvaržymai turėjo veikti iki tų 
metų liepos 1 d. Vėlesniame finansų ministro pareiškime 
indėlininkai buvo raminami, kad niekas nesikėsina į jų santau
pas, kad vyriausybė turi pakankamai priemonių gyventojų 
indėliams apsaugoti ir kad jų išmokėjimas suvaržytas norint 
sutrukdyti spekuliaciją bei skatinti taupymą gamybos 
padidinimo interesais2. Galima tikėti, kad finansų ministras iš 
tikrųjų siekė normalizuoti padėtį rinkoje. Tačiau, vertinant 
objektyviai, indėlių išmokėjimo suvaržymas padėjo vėliau 
taupytojus apiplėšti. Šis indėlių išmokėjimo suvaržymas 
stipriai paveikė Lietuvos banko ir kitų kredito įmonių padėtį. 
Indėlių išmokėjimo apribojimas paakino daugelį taupytojų 
pasiimti leistinas sumas ir sustabdė naujų indėlių įplaukimą. 
Todėl birželio mėn. indėlių suma visose kredito įmonėse 
sumažėjo 23,3 mln. Lt, arba 8,9 procento3. Vien valstybės 
taupomosios kasos birželio mėn. išmokėjo 5,5 mln. Lt -  
didžiausią sumą per visą jų istoriją. Tai išsekino kredito 
įmonių kasas ir beveik dvigubai (6,5 mln. Lt) padidino jų 
skolinimąsi Lietuvos banke4. Dėl šių veiksnių padidėjo 
banknotų apyvarta, sumažėjo jų padengimas valiutos fondu ir 
lito kursas, kilo kainos.

Didelis okupanto smūgis Lietuvos bankui, jo pinigų 
politikai ir litui buvo aukso ir valiutos užgrobimas. Kaip 
nacinė Vokietija okupuotuose kraštuose, taip ir SSRS Lietu
voje pirmiausia bandė užgrobti užimtų kraštų auksą. 
V. Molotovo nurodymu V. Dekanozovas 1940 m. liepos 6 d. 
pareikalavo iš Lietuvos banko valdytojo J. Paknio perduoti

1 Lietuvos ūkininkas, 1940 06 20.
2 Ten pat, 1940 07 04.
’ Statistikos biuletenis, 1940, Nr. 10, p. 167. 
4 Ten pat, p. 155.
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69 mln. Lt vertės Lietuvos banko aukso atsargas SSRS 
valstybiniam bankui, kad tariamai būtų apsaugotas nuo 
vokiečių ir nuo įšaldymo užsienyje. Šiam reikalavimui drąsiai 
pasipriešino V. Mickevičius-Krėvė, ir Lietuvos banko vadovas 
pasiūlydamas išeitį -  savo atsistatydinimą. V. Mickevičius- 
Krėvė net prigrasino J. Paknį, jog, atidavus auksą sovietams, 
bus suimta Lietuvos banko vadovybė. V. Mickevičiui-Krėvei 
darant įtaigą, vyriausybė priėmė griežtą protestą. Be to, 
V. Mickevičius-Krėvė išzondavo Vakarų pasiuntinius Kaune, 
kaip jų vyriausybės reaguotų į šį reikalą. Tik JAV ir 
Prancūzijos diplomatai užtikrino, kad jų vyriausybės nevykdys 
Maskvos padiktuoto įsakymo dėl aukso1. Pasak daugelio 
autorių (L. Truskos, V. Kancevičiaus, J. Vaišnoro), rytojaus 
dieną (1940 07 07) J. Paknys buvęs atleistas ir į jo vietą 
paskirtas A. Drobnys. Tačiau Lietuvos banko archyviniai 
dokumentai rodo, kad J. Paknys iš pareigų atleistas vėliau -  
1940 m. rugsėjo 9 d., į jo vietą laikinai paskiriant Z. Starkų2. 
A. Drobnys Lietuvos banko valdytoju paskirtas LTSR LKT 
nutarimu 1940 m. rugsėjo 24 d.3 Todėl A. Drobnys negalėjo 
1940 m. liepos 7 d. pasirašyti įsakymo dėl aukso perdavimo 
SSRS. Antraip būtų neaišku, kam reikėjo 1940 m. liepos 12 d. 
Ministrų Tarybai, diktuojant V. Dekanozovui, priimti nutari
mą dėl Lietuvos aukso užsienyje. Juo buvo duotas nurodymas 
Lietuvos banko vadovybei iki 1940 m. liepos 12 d. 24 vai. 
“parduoti” valstybiniam bankui esantį užsienyje auksą4. 
Auksas turėjo būti “parduotas valstybinio banko pasiūlytomis 
sąlygomis”.

Tąkart (1940 07 06-07) Maskva atsitraukė, atšaukė savo 
reikalavimą veidmainingai apkaltindama Užsienio reikalų

1 Krėvė V. Grįžęs iš Maskvos // Nemunas, 1989, Nr. 6, p. 36.
2 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 920,1. 23.
' Lietuvos TSR vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys, 1940, 
Nr. 2.
4 LCVA, f. 923, ap. 1, b. 1391,1. 17.
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komisariato valdininkus dėl neapdairumo ir nutarė veikti 
klastingiau, t. y. nušalinti patriotiškus Lietuvos pareigūnus. 
Tuo metu LKP CK nariai ėmė kalbėti, kad E. Galvanauskui 
bus iškelta baudžiamoji byla už santaupų A. Smetonai 
išmokėjimą valiuta prieš jam pasitraukiant į Vokietiją. Tai 
galėjo būti tiek šantažas, tiek realus okupantų sumanymas. 
E. Galvanausko ir J. Paknio atsistatydinimai, “liaudies vyriau
sybės” spartėjantis sukomunistinimas padėjo Kremliui 
pasiekti minėtą 1940 m. liepos 12 d. nutarimą dėl aukso 
perdavimo SSRS valstybiniam bankui. Švedijos Riksbankas 
perdavė Lietuvos auksą SSRS valstybiniam bankui dviem 
dalimis: 1940 m. liepos 22 d. -  1249,8 kg (8,3 mln. Lt vertės) ir 
1940 m. rugpjūčio 30 d. -  24,5 kg (163 tūkst. Lt vertės)'.

J. Vaišnoras ir B. Kviklys rašė, kad Maskvos reikalavimui, 
be Švedijos, pakluso ir Šveicarijos nacionalinis bankas. Kaip 
anksčiau rašyta, 1940 m. Lietuvos bankas aukso tame banke 
nelaikė. Matyt, autoriai supainiojo Šveicarijos nacionalinį 
banką su TAB, kuris pagal sovietmečio nurodymus nacių 
okupacijos dienomis (1941 08 14) pardavė 62,2 kg Lietuvos 
aukso2. Šie faktai paneigia išeivijos literatūros teiginį apie 
nesėkmingą nacių bandymą užgrobti Lietuvos auksą Šveica
rijoje ir Prancūzijoje3. Minėti 62,2 kg aukso iš TAB 
greičiausiai pateko naciams. Tarp kitko, SSRS pastangos 
(liepos mėn. pradžioje) užgrobti Lietuvos banko auksą ir 
dalies jo užgrobimas iki aneksijos įforminimo -  papildomas 
Lietuvos okupacijos įrodymas bei liudijimas, kad Kremlius tik 
taip suprato savo armijos įvedimą 1940 m. birželio 15 d. 
Aukso perdavimas arba jo įšaldymas praktiškai reiškė 
nacionalinės pinigų sistemos pagrindų stabilumo griovimą ir 
Lietuvos tarptautinių ekonominių ryšių nutraukimą, Lietuvos 
banko likvidumo pakirtimą. Dėl Lietuvos banko aukso

1 Lietuvos banko muziejaus fondai. Aukso depo knygos.
2 Ten pat.
’ Lietuvių enciklopedija, t. 16, p. 103.
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užgrobimo sumažėjo lito padengimas. Kartu buvo pažeistas 
Lietuvos banko įstatymo reikalavimas dėl lito padengimo 1/3 
auksu. Bent turėjo būti pakeista ši norma. Įstatymų jau 
nepaisoma. Užtat nustojama skelbti duomenis apie lito 
padengimą, kursą, kainas. Priėmus šį nutarimą dėl aukso 
perdavimo SSRS valstybiniam bankui ir užsienio valstybėms 
užblokavus jį, Lietuva prarado išteklius importui apmokėti, o 
Lietuvos bankas neteko sąlygų atlikti tarptautinių 
atsiskaitymų operacijų, nutrūko jo korespondentiniai ryšiai su 
užsienio bankais.

1940 m. liepos 16 d. JAV prezidento dekretu buvo 
užblokuotas Baltijos valstybių auksas Amerikoje. Analogiškai 
pasielgė Anglijos ir Prancūzijos vadovai. Įdomu, kad 
1940 m. liepos 29 d. SSRS ambasadorius Londone I. Maiskis 
pareiškė protestą Anglijos vyriausybei dėl Baltijos valstybių 
aukso įšaldymo1. Tikėtina, kad tokių protestų susilaukė ir 
JAV bei Prancūzijos vyriausybės. Koks bolševikiškas įžūlu
mas! Juk Lietuvos “įstojimas” į SSRS dar neįformintas!

Lietuvos banko kreditavimo praktika ir politika iki 1940 m. 
rugpjūčio 4 d. iš esmės nesikeitė. Į krašto okupavimą Lietuvos 
banko valdyba reagavo 1940 m. birželio 26 d. Šia data 
pažymėtame aplinkraštyje buvo išdėstyti kreditavimo princi
pai2. Juo buvo leista normaliai pramonės ir prekybos įmonių 
veiklai reikalingus kreditus teikti įprastine tvarka, neribojant. 
Tačiau namų savininkų, tarnautojų ir laisvų profesijų asmenų 
kreditavimas buvo sustabdytas, o senosios jų skolos turėjo būti 
išieškomos be jokių atidėjimų. Kitus bankus kredituoti buvo 
leista tik indėliams išmokėti, bet ne operacijoms plėsti. 
Birželio mėn. Lietuvos banko suteiktų paskolų suma padidėjo 
net 20,5 mln. Lt, arba daugiau negu 20 procentų3. Tai 
aiškinčiau padidėjusiu rediskonto ir SSRS armijos

1 Truska L., Kuncevičius V. Min. veik., p. 197.
2 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 2232,1. 144.
’ Lietuvos statistikos biuletenis, 1940, Nr. 10, p. 155.
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kreditavimu. Nuo liepos mėn. Lietuvos banko paskolos ėmė 
mažėti. Beje, tokie suteiktų paskolų pokyčiai būdingi ir 
kitiems bankams bei smulkioms kredito įmonėms. Visų bankų 
paskolos birželį padidėjo 17,7 mln. Lt, o liepos mėn. jau 
sumažėjo 28,6 mln. Lt. Iš to matyti, jog birželį kreditavimą 
padidino tik vienas Lietuvos bankas, o kiti bankai jį sumažino. 
Kreditavimo mažėjimą lėmė dvi pagrindinės priežastys: 
1) bankų kredito išteklių didelis sumažėjimas (birželio-liepos 
mėn. -  21 mln. Lt) ir 2) gamybos mažėjimas dėl verslininkų 
netikrumo ateitimi ir nacionalizacijos grėsmės. Tai rodo faktai 
apie gyvulių skerdimą, prekių atsargų nepapildymą ir jų 
neatsiėmimą iš muitinių. Bankų kredito išteklių gausėjimui 
įtakos turėjo nuo liepos 17 d. nustatytas privalomas įplaukų 
atidavimas į bankus ir atsiskaitymų negrynaisiais plėtimas. 
Žinoma, tai padidino ne tik įmonių lėšas bankų sąskaitose 
(toliau gyventojams atsiimant indėlius), bet ir bankų darbo 
krūvį, subiurokratino bankų veiklą, jų santykius su klientais. 
Manytina, kad privalomo įplaukų atidavimo į bankus 
(praktikuoto SSRS) reikalavimu buvo ne tiek rūpinamasi 
bankais, jų kredito ištekliais, kiek siekta įvesti visuotinę pinigų 
apyvartos kontrolę rengiantis nacionalizacijai konfiskavimo 
būdu.

Naujas Lietuvos banko bei visos kredito sistemos veiklos 
etapas prasidėjo nacionalizavus bankus ir Lietuvą inkorpo
ravus į SSRS sudėtį ir truko iki jo pavertimo SSRS valstybinio 
banko padaliniu (1940 10 10). Šiam veiklos tarpsniui būdinga 
pagal SSRS modelį bankinių operacijų (trumpalaikio 
kreditavimo, atsiskaitymų, kasos) koncentravimas Lietuvos 
banke, jo vertimas įmonių priežiūros aparatu, prieštaringas 
kreditavimo tvarkos kaitaliojimas, komercinių santykių su 
klientais keitimas administravimu.

Nacionalizavus bankus, Lietuvos bankui buvo pavesta 
likviduoti komercinius bankus, smulkias kredito įmones, 
išskyrus kaimiškuosius kredito kooperatyvus, ir perimti jų
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aktyvus ir pasyvus1. Dėl to savaime didėjo Lietuvos banko 
paskolų ir indėlių pozicijos, operacijų mastas. Antra vertus, 
fizinių asmenų indėliai iš Lietuvos banko buvo perduoti 
valstybės taupomosioms kasoms, o pastarosios valstybinių 
įstaigų ir įvairių organizacijų einamąsias sąskaitas perkėlė į 
Lietuvos banką. 1940 m. rugpjūčio 29 d. SSRS valstybinio 
banko įgaliotinis visiems bankams nurodė nacionalizuotų 
įmonių einamąsias sąskaitas iki 1940 m. rugsėjo 1 d. perkelti į 
Lietuvos banką ir naujų sąskaitų neatidaryti2. Vėliau 
įgaliotinis įsakė analogiškai pasielgti ir su valstybinių įstaigų 
sąskaitomis. Jos į Lietuvos banką turėjo būti perkeltos iki 
1940 m. rugsėjo 20 d.3 Iki 1940 m. rugsėjo 1 d. nacionalizuotų 
įmonių skolos kredito įmonėms taip pat turėjo būti perduotos 
Lietuvos bankui. Taip ne tik bankinės operacijos sutelktos 
Lietuvos banke, bet ir likviduotos kitos kredito įmonės. Jų 
likvidavimas užtruko iki SSRS-Vokietijos karo, nes paskolų 
išieškojimas buvo pavestas likviduojamiems bankams. Senų 
paskolų išieškojimas ir palaikė likviduojamų bankų
gyvybingumą. Toks priverstinis klientų paskirstymas atliktas 
pagal sovietinį modelį, kuriam buvo būdinga gyventojų 
aptarnavimo sutelkimas taupomosiose kasose, o įmonių ir 
organizacijų -  SSRS valstybiniame banke. Taigi priverstinai iš 
įmonių ir gyventojų buvo atimta teisė rinktis banką, klientai 
“įbaudžiavinti”, išnyko bankų konkurencija. Įmonės, kurių 
sąskaitos nebuvo perkeltos į Lietuvos banką, nebuvo 
kredituojamos.

Ne vėliau kaip nuo 1940 m. rugpjūčio 19 d. Lietuvos 
bankas pradeda prižiūrėti kredituojamų įmonių darbą. Banko 
darbuotojai turėjo ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį tikrinti 
įmonėse prekių atsargas, gaunamų įplaukų atidavimą į banką,

1 LCVA, f. 755, ap. 5, b. 920,1. 86.
2 Ten pat, f. 383, ap. 1, b. 4,1. 65.
3 Ten pat, f. 755, ap. 2, b. 920,1. 86.
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įmonių atsiskaitymų tvarką ir kt.1. Nekreipiama dėmesio į 
įmonių mokumą, nes nuo 1940 m. rugpjūčio 5 d. Lietuvos 
banko skyriams buvo nurodyta nesiųsti centrui sąrašų įmonių, 
kurių vekseliai protestuoti2.

Kaip minėjau, šiam Lietuvos banko veiklos etapui būdingas 
prieštaringas kreditavimo tvarkos kaitaliojimas, sujauktis. 
Toks vaizdas susidaro palyginus Lietuvos banko rugpjūčio 3, 
11 ir 30 d. nurodymus kreditavimo reikalu.

1940 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvos banko aplinkraščiu labai 
sumažinami kreditavimo objektai, nes: 1) uždraudžiama teikti 
paskolas pagal įkeistus vertybinius popierius (beje, bankas 
negalėjo jų nei pirkti, nei parduoti), 2) likviduojamas vekselių 
diskontavimas ir specialios einamosios sąskaitos pagal vekse
lius ir 3) likviduojamos lombardinės paskolos3. Vėlesniam 
sprendimui paliekamas kreditavimas iš specialių einamųjų 
sąskaitų pagal prekes ir važtaraščius, t. y. faktiškai sustab
domas tokių paskolų teikimas. Pareikalauta, kad paskolos iš 
specialių einamųjų sąskaitų vekseliais nedelsiant būtų išieško
tos. Praktiškai tai reiškė kreditavimo nutraukimą ir komer
cinio (ūkio) kredito pagrindų likvidavimą. Galima suprasti ir 
net pateisinti kreditavimo pagal įkeistus vertybinius popierius 
nutraukimą, nes dėl pramonės ir bankų nacionalizavimo jie 
prarado savo vertę. Tiesa, vertybinių popierių apyvarta, 
paskolų teikimas juos įkeičiant juridiškai uždraustas vėliau 
(1940 08 08) finansų ministro įsakymu4. Tačiau sunku suvokti 
apskritai Lietuvos banko politiką nutraukti net nacionalizuotų 
įmonių kreditavimą, o ypač -  likviduoti vekselių apyvartą, 
nesant tam ekonominių ir organizacinių prielaidų. Galima 
neabejoti, kad, uždraudžiant vekselių apyvartą, buvo mėgdžio
jamą sovietinė praktika (1930 m. komercinis kreditas buvo

1 LCVA, f. 755, ap. 5, b. 920,1. 93.
2 Ten pat, 1. 113.
■’ Ten pat, 1. 116.
4 Vyriausybės žinios, 1940 08 22.
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likviduotas), vadovautasi ideologizuotu priešiškumu komerci
niam kreditui ir vekseliui.

Po savaitės (rugpjūčio 11 d.) Lietuvos bankas kiek 
atsitraukia, sušvelnina požiūrį į kreditavimą pagal vekselius, 
t. y. atšaukia 1940 m. rugpjūčio 4 d. reikalavimą likviduoti 
specialias einamąsias sąskaitas vekseliais ir išieškoti tokias 
skolas1. Tiesa, šios sąskaitos iš naujo negalėjo būti atidaromos, 
o iš anksčiau atidarytų tokių sąskaitų galėjo būti kredituo
jama, tačiau be Lietuvos banko valdybos žinios įsiskolinimas 
negalėjo didėti. Šis atsitraukimas sukėlė neapibrėžtumą ir 
prieštaravimų. Galutinai Lietuvos banko pozicija vekselių ir jų 
operacijų apskritai ūkio kreditavimo atžvilgiu paaiškėja iš 
1940 m. rugpjūčio 30 d. aplinkraščio, kuriame buvo konsta
tuota, jog “vekselių apyvarta paliekama atsiskaitymuose tarp 
visų veikiančių įmonių, t. y. nacionalizuotų ir kooperatinių 
įmonių tarpusavio atsiskaitymuose ir šių dviejų rūšių įmonių 
atsiskaitymuose su privačiomis įmonėmis ir firmomis”2. Vėl 
buvo leista diskontuoti vekselius, jais apdrausti paskolas iš 
specialių einamųjų sąskaitų. Šiuo požiūriu grįžtama prie 
ankstesnės kreditavimo praktikos, bet kitokiais pagrindais. 
Tačiau abejotina, ar praktiškai šių nuostatų buvo laikomasi. 
Mat statistiniai duomenys rodo sistemingą vekselių blankų 
pardavimo mažėjimą (birželio-rugpjūčio mėn. nuo 101 073 iki 
15 722 blankų), o rugsėjo mėn. neparduota nė vieno blanko3. 
Galvočiau, jog minėta Lietuvos banko nuostata dėl vekselių 
prieštaravo 1940 m. liepos 17 d. įsakymui dėl privalomo įplau
kų atidavimo į bankus ir atsiskaitymo negrynaisiais pinigais, 
todėl jos nebuvo laikomasi. Kaip šie kaitaliojimai veikė banko 
paskolų rūšių dinamiką, rodo šie duomenys. 1940 m. liepos- 
rugsėjo mėn. vekselių diskontas sumažėjo 21,3 mln. Lt ir 
sudarė tik 3,7 mln. Lt, net 3,2 karto sumažėjo paskolos už

1 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 920,1. 107.
2 Ten pat, 1. 59.
3 Statistikos biuletenis, 1940, Nr. 10, p. 156.
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įkeistas prekes ir jų važtaraščius, taip pat mažėjo avansai už 
inkasuotus dokumentus, paskolos įvairiems asmenims ir 
lombardo paskolos, beveik nepasikeitė paskolų iš specialių 
einamųjų sąskaitų už įkeistus vekselius suma1.

1940 m. rugpjūčio 30 d. aplinkraščiu buvo įvestas vadina
masis klasinis kreditavimo principas (SSRS taikytas trečiojo 
dešimtmečio viduryje), t. y. kreditavimo lengvatų taikymas 
valstybinėms ir kooperatinėms įmonėms ir privačių įmonių 
kreditavimas sunkesnėmis sąlygomis siekiant jas išstumti iš 
ekonominio gyvenimo. Lietuvos bankas iš valstybinių ir 
kooperatinių įmonių priiminėjo vekselius diskontuoti iki 90 d., 
o iš privačių įmonių -  iki 60 d.2 Privačioms įmonėms nebuvo 
duodami avansai pagal inkasuotus atsiskaitymo dokumentus, 
o valstybinės ir kooperatinės įmonės galėjo juos gauti iki 90 
procentų dokumentų sumos. Be to, paskolos privačioms įmo
nėms buvo teikiamos tik pagal tvirtą prekių įkeitimą ir tik iki 
60 procentų jų kainos. O tuo tarpu valstybinės ir kooperatinės 
įmonės galėjo gauti paskolas prekėms apyvartoje iki 80 
procentų jų kainos. Nenacionalizuotos įmonės buvo kredituo
jamos tik SSRS valstybinio banko įgaliotinio Lietuvai leidimu. 
Minėtu aplinkraščiu atsisakyta taikyti rinkos ekonomikai 
būdingą įmonių kreditingumo principą, nes leista kredituoti 
nuostolingai dirbančiais valstybines įmones. Kadangi greitai 
buvo nacionalizuotos visų ūkio šakų net smulkios įmonės, o 
amatininkai suvaryti į arteles, klasinis kreditavimo principas 
galėjo būti taikomas trumpai.

1940 m. rugpjūčio 30 d. Lietuvos banko aplinkraštyje nieko 
nepasakyta apie privačių asmenų, ūkininkų kreditavimą. 
Todėl, matyt, ir toliau galiojo 1940 m. birželio 26 d. nuostata 
nekredituoti namų savininkų, tarnautojų, laisvų profesijų 
asmenų, ūkininkų, nes SSRS toks kreditavimas nebuvo

1 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 997,1. 18.
2 Ten pat, b. 920,1. 59.
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praktikuojamas dėl nuolatinio prekių deficito, o ūkininkų 
kreditavimas sutelktas Žemės banke (vėliau paverstame SSRS 
žemės ūkio banko Lietuvos respublikine kontora).

1940 m. rugpjūčio 30 d. aplinkraščiu pradėtas taikyti ir 
sovietinis įmonių kreditavimas pagal objektus -  žaliavas, 
medžiagas, kurą, gatavus gaminius. Jų kreditavimo terminai 
buvo nustatomi pagal sunaudojimą gamybai, bet ne ilgesni 
kaip 3 mėn. Paskolų teikimas ir grąžinimas susiejamas su 
vertybių likučių pasikeitimais, o ne su įmonių finansinėmis 
reikmėmis. Taigi įvesta dirbtinė senosios ir sovietinės kredi
tavimo tvarkos samplaika. Taip kreditavimo reikalai atrodo 
teoriškai. 1940 m. birželio 30 d.-1940 m. rugpjūčio 31 d. 
klientų įsiskolinimas Lietuvos bankui sumažėjo nuo 198,9 
mln. Lt iki 182 mln. Lt, o visoms kredito įmonėms -  42 mln. 
L t1. Šie duomenys leidžia daryti išvadą, jog senų skolų išieško
jimas labai nusvėrė suteikiamas paskolas. SSRS valstybinio 
banko įgaliotinio Lietuvai potvarkiu (1940 08 29) “visiems 
Lietuvos TSR bankams” buvo uždrausta teikti paskolas 
nacionalizuotoms įmonėms2. Kiek ilgai buvo nekredituojama, 
nežinoma.

Įsiskolinimo Lietuvos bankui ir kitoms kredito įmonėms 
dar didesnį sumažėjimą trukdė kelios priežastys. Pirma, 
1940 m. rugpjūčio 7 d. Nacionalizacijos komisijos nutarimu 
buvo sustabdytas nacionalizuotų įmonių skolų bankams
išieškojimas . Šis absurdiškas sprendimas buvo panaikintas tik 
1940 m. rugpjūčio 31 d. LTSR LKT nutarimu4. Tačiau paliko 
galioti 1940 m. rugpjūčio 17 d. sprendimas, nutraukęs 
savivaldybių paskolų bankams išieškojimą. Antra, skolų 
išieškojimas iš nacionalizuotų įmonių buvusių savininkų,

1 Statistikos biuletenis, 1940, Nr. 10, p. 128.
2 LCVA, f. R-164, ap. 1, b. 4, p. 65.
’ Darbo Lietuva, 1940 08 17.
4 Lietuvos TSR vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys, 1940, 
Nr. 1, p. 18-21.
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ūkininkų, tarnautojų, laisvų profesijų asmenų ir kt. turėjo būti 
sunkiai vykdomas, nes savininkai neteko kapitalų, teisių į 
einamąsias sąskaitas, terminuotuosius indėlius, nebuvo 
priimami j darbą, o kiti asmenys iš indėlių galėjo gauti vos 
250 Lt per mėnesį. Tik 1940 m. rugpjūčio 31 d. LTSR LKT 
nutarimu leista privačių asmenų (išskyrus savininkus) skolas 
bankams atidėti 2 mėn., jeigu jie laiku sugrąžindavo 
10 procentų skolos1. Paskolos iš buvusių savininkų buvo 
išieškomos paimant jų asmeninį turtą. 1940 m. lapkričio 24 d. 
LTSR LKT nutarimu leista už skolas neareštuoti drabužių, 
patalynės, avalynės, namų apyvokos daiktų2. Be to, buvę 
savininkai turėjo sumokėti papildomai 42,6 mln. Lt verslo 
mokestį. Taip pat į sunkią finansinę padėtį buvo įstumtos 
nacionalizuotos pramonės įmonės konfiskavus jų einamąsias 
sąskaitas3. Negana to, jeigu jų sąskaitų konfiskavimo dieną 
(1940 m. rugpjūčio 24 d.) jose pinigų buvo mažiau negu liepos 
26 d., šiuo skirtumu buvo padidinama jų skola Lietuvos 
bankui. Dėl šių priežasčių gerokai padidėjo protestuotų 
vekselių sumos: birželio mėn. jų protestuota 1,6 mln. Lt 
vertės, liepos mėn. -  2,8 mln. Lt, rugpjūčio mėn. -  11,2 mln. 
Lt ir rugsėjo mėn. -  12,8 mln. Lt vertės4. Aiškumo dėlei 
pasakysiu, kad vien 1940 m. liepos-rugpjūčio mėn. vekselių 
protestuota 4 mln. Lt daugiau negu per visus 1939 m.! 
Žinotina, kad nemokantys skolininkai buvo traktuojami kaip 
sabotuotojai. Tik 1941 m. Ekonominės Tarybos prie SSRS 
LKT nutarimu senų skolų išieškojimas buvo kiek sušvelnintas, 
paskirsčius darbininkams, tarnautojams, amatininkams ir 
“darbo inteligentijai” jų grąžinimą per 2 metus, o smulkiems 
prekybininkams -  6 mėn. Tačiau be atidėjimo turėjo būti

1 Lietuvos TSR vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys, 1940, 
Nr. l ,p . 18-21.
2 LCVA, f. R.-164, ap. 1, b. 389,1. 124.
3 Ten pat, f. 755, ap. 2, b. 2232,1. 80.
4 Statistikos biuletenis, 1940, Nr. 10, p. 156.
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grąžintos jų paimtos paskolos gyvenamiesiems namams pirkti, 
statyti, remontuoti bei stambesnių ūkininkų skolos. Tokia 
klasine išieškojimo skolų politika siekta nuskurdinti 
gyventojus ir juos supriešinti.

Konfiskavus pinigus einamosiose sąskaitose ir dėl to be 
apyvartinių lėšų likusioms įmonėms nuo 1940 m. rugpjūčio 
27 d. Lietuvos bankas pradėjo duoti šiam tikslui paskolas. Jos 
galėjo būti išduotos tik banko valdybos ir Finansų ministerijos 
leidimu1. Nuo 1940 m. rugsėjo 20 d. apyvartinių lėšų norma
tyvui pinigus turėjo skirti Finansų ministerija. Taip nustatyta 
įmonių finansinė lygiava, nutraukta jų finansinės būklės 
priklausomybė nuo veiklos rezultatų.

1940 m. rugpjūčio 29 d. SSRS valstybinio banko įgaliotinio 
nurodymas visiems bankams perkelti į Lietuvos banką nacio
nalizuotų įmonių einamąsias sąskaitas ir paskolas reiškė 
Lietuvos banko pavertimą ūkio trumpalaikio kreditavimo, 
atsiskaitymų, kasos operacijų centru arba SSRS modelio pri
taikymą, kol Lietuvos bankas bus paverstas SSRS centrinio 
banko kontora. Minėtų operacijų sutelkimas Lietuvos banke 
sudarė materialines prielaidas jį inkorporuoti į SSRS valsty
binio banko sudėtį. Deja, nėra duomenų šiam procesui 
pailiustruoti. Tik bendrai pasakytina, jog perkelti į Lietuvos 
banką iš kitų bankų nacionalizuotų įmonių einamąsias 
sąskaitas buvo sudėtinga, nes jie neturėjo tiek pinigų šioms 
operacijoms atlikti. Bent jau tikra, kad taupomosios valstybės 
kasos dėl pinigų stokos negalėjo minimo reikalavimo 
įvykdyti2.

1940 m. lapkričio 11 d. LTSR LKT nutarimu pakeičiama 
įplaukų atidavimo į bankus tvarka pagal sovietinį modelį3. 
Nuo tada nacionalizuotos įmonės negalėjo savo kasose

1 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 920,1. 76.
2 Dambrauskas J. Taupomųjų valstybės kasų veikla. 1939 01 01- 
1949 03 01; Diplominis darbas. K., 1944, p. 33.
3 LCVA, f. R-164, ap. 1, b. 1,1. 291.
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pasilikti net dalies įplaukų, pradėta nustatinėti pinigų kasoje 
neatidėliotinoms reikmėms normas. Privačioms įmonėms 
palikta ankstesnė (1940 07 17) pajamų inkasavimo tvarka. 
Sudaromas SSRS valstybinio banko 1940 m. IV ketvirčio 
kasos planas. Be to, buvo siaurinamos Lietuvos banko valiu
tinės operacijos. Dar 1940 m. liepos 25 d. finansų ministro 
įsakymu liepta visiems gyventojams turėtas pilnavertes 
monetas, užsienio valiutą parduoti iki 1940 m. liepos 27 d. 
Lietuvos bankui jo nustatytu kursu1. Taip buvo įvestas 
valstybinis valiutos monopolis, iš gyventojų atimta apsaugos 
nuo infliacijos, valiutų santykių reguliavimo priemonė. 1940m. 
rugpjūčio 24 d. LTSR LKT nutarimu užsienio prekybos 
tvarkymą perdavus SSRS užsienio prekybos liaudies 
komisariato įgaliotiniam Lietuvai, leidimai prekėms išvežti 
buvo duodami labai sunkiai, o ir išvežti nieko neliko, nes 
Lietuvos maisto produktai buvo reikalingi SSRS armijai 
Lietuvoje ir Maskvai2. Todėl užsienio valstybėms užblokavus 
Lietuvos banko sąskaitas, įvedus valstybinį valiutos ir užsienio 
prekybos monopolį, faktiškai nutrūko Lietuvos užsienio 
prekyba, tarptautiniai atsiskaitymai, litas neteko padengimo 
aukso ir valiutos fondu. Lietuvos eksportas nuo liepos 
mėnesio, kas mėnesį smarkiai mažėdamas, gruodžio mėn. 
apskritai nutrūko3. Lietuvos okupavimas paskatino Lietuvos 
banko korespondentus atsiimti pinigus iš atitinkamų sąskaitų. 
1940 m. liepos-rugpjūčio mėn. užsienio bankų likučiai 
Lietuvos banko korespondentinėse sąskaitose sumažėjo 8,7 
mln. Lt, arba 32,6 procento, nors jose dar liko 18,1 mln. Lt4.

Maskuojant banką griovusius padarinius, jo balansas 
skelbtas sutrumpintos formos, neduodantis aiškesnio vaizdo. 
Be to, pradėta jį klastoti, t. y. Švedijoje užgrobtą auksą

1 Vyriausybės žinios, 1940 08 01.
2 Lietuvių archyvas. K., 1942, t. 2, p. 130. 
’ Statistikos biuletenis, 1940, Nr. 30, p. 5. 
4Ten pat, Nr. 10, p. 128.
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parodant Lietuvos banko balanse. Nuo 1940 m. rugsėjo mėn. 
apskritai banko balansas viešai neskelbiamas.

17 lentelės duomenys rodo Lietuvos banko balanso 
daugelio straipsnių stiprius pasikeitimus, įvykusius per 2,5 
mėn. sovietizavus Lietuvos pinigų ir kredito sistemą. Svar
biausi iš jų -  didelis (4,7 karto) terminuotųjų indėlių sumažėji
mas, banknotų apyvartos išsiplėtimas (9,3 mln. Lt), užsienio 
valiutos atsargų sumažėjimas ir kt. Aukso fondas padidėjo 
(3,4 mln. Lt) priverstinai jį supirkus iš gyventojų, konfiskavus 
bankų seifuose ir juvelyrinėse parduotuvėse laikytus šio 
metalo dirbinius. Archyve išlikę vėlesnių mėnesių duomenys 
įgalina paryškinti vaizdą. Dėl minėto sąskaitų ir indėlių 
perkilnojimo, privalomo įplaukų inkasavimo, indėlių mokėji
mo varžymo pastebimai keitėsi atitinkami balanso straipsniai. 
Liepos-rugsėjo mėn. pinigų einamosiose sąskaitose padaugėjo 
49,7 mln. Lt, arba 4,2 karto, neišmokėtos perlaidos -  4,1 mln. 
Lt, arba 11,2 karto, o valstybės iždo ir valstybinių įstaigų 
pinigai einamosiose sąskaitose sumažėjo 13,3 mln. Lt, arba 1,3 
karto1. Žinoma, visi pateikti duomenys neparodo kokybinių 
pokyčių, Lietuvos banko likvidumo pablogėjimo, kuris įvyko 
dėl aukso netekimo, valiutos fondo užsienyje užblokavimo, 
vertybinių popierių (paskolų užstatų) pavertimo beverčiais, 
priverstinio įmonių kreditavimo. Minėti kiekybiniai pokyčiai 
nulėmė daugelį negatyvių makroekonominių reiškinių: prekių 
kainų ir pragyvenimo minimumo padidėjimą 4 procentais, 
“kainų žirklių” išsiskleidimą 2,5 punkto, lito kurso kritimą ir 
kt. Birželio-rugsėjo mėn. Anglijos svarų sterlingas pabrango 
4,1 Lt, arba 21 procentu, Šveicarijos franko kursas pakilo 
2,19 Lt, atpigo (1 Lt) tik Estijos krona2. Beveik nutrūko 
tarptautinės piniginės perlaidos paštu. 1940 m. rugsėjo mėn. 
leista tokiu būdu pervesti iš Lietuvos pinigus tik į SSRS

1 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 997,1. 18-20.
2 Statistikos biuletenis, 1940, Nr. 10, p. 156.
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draugiškas valstybes (Vokietija, Italija) ir Šveicariją ir tik iš 
Vokietijos buvo gauta perlaidų 0,4 mln. Lt1. Įdomu, kad 
1940 m. rugsėjo 12 d. Valiutų komisijos nutarimu buvo 
uždraustos gyventojų piniginės perlaidos per Lietuvos banką į 
Latviją ir Estiją, o leista jas siųsti į SSRS2. Taigi Lietuvos 
gyventojai galėjo finansiškai remti tik šalies “išvaduotojos” 
piliečius.

17 lentelė
Lietuvos banko balansas 1940 m.

(mln. Lt)
Straipsniai 1940 06 15 1940 08 31
1. Auksas 63,3 66,7
2. Sidabro ir kitos monetos 7,1 8,2
3. Užsienio valiutos 13,0 11,4
4. Paskolos 184,7 182,0
5. Vertybiniai popieriai 16,7 18,2
6. Kiti aktyvai 38,6 57,1
Balansas 323,4 343,6
1. Akcinis kapitalas 12,0 12,0
2. Atsargos kapitalas 2,9 2,9
3. Indėliai 114,7 110,9
iš jų terminuotieji 46,6 10,0
4. Banknotai apyvartoje 177,3 186,6
5. Kiti pasyvai 16,5 31,2
Balansas 323,4 343,6

Šaltiniai: LCVA, f. 755, ap. 6, b. 14,1. 30; Statistikos biuletenis, 1940, Nr. 10,
p. 128.

Pinigų apyvartos, kreditavimo, atsiskaitymų ir kitos 
operacijos buvo unifikuojamos ir 1941 m. Ekonominė Taryba 
prie SSRS LKT 1941 m. sausio 10 d. patvirtino “Laikinąsias 
taisykles dėl valstybinių ir kooperatinių įmonių bei

1 Statistikos biuletenis, 1940, Nr. 10, p. 156.
2 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 920,1. 40.
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organizacijų trumpalaikio kreditavimo Valstybiniame banke 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos TSR”1. Jomis buvo numatyta 
sąjunginio trumpalaikio kreditavimo išimtis -  privačių įmonių 
duotų vekselių valstybinėms ir kooperatinėms įmonėms 
diskontavimas tam tikromis sąlygomis. Tačiau abejotina, ar ši 
išimtis buvo taikoma praktiškai dėl vos ne totalaus įmonių 
suvalstybinimo ir sukooperatinimo. Nuo 1941 m. vasario 1 d. 
Lietuvoje galutinai įvesti sovietiniai atsiskaitymų negrynaisiais 
pinigais dokumentai2. Iki 1941 m. kovo 25 d. mokėjimams dar 
buvo priimami litai. Uždraudus jų apyvartą, Lietuva neteko ir 
simbolinio specifiškumo.

8.2. Kai kurie atkurto banko veiklos nacių okupacijos 
laikais bruožai

Iki 1940 m. liepos 22 d. Lietuvos bankui buvo leista atlikti 
tik būtiniausias operacijas: priimti iš klientų pinigus į 
einamąsias sąskaitas bei juos išduoti darbo užmokesčiui, ūkio 
išlaidoms. Pinigų išdavimas buvo griežtai kontroliuojamas 
banko ir finansų įstaigų. Taigi šį laiką Lietuvos bankas buvo 
tik ūkio, įstaigų kasininkas, paskolų dar neteikė. Nuo 1941 m. 
liepos 22 d. leista ribotai kredituoti tik valstybines ir koopera
tines įmones, kurioms trūko pinigų darbo užmokesčiui mokėti 
ir žaliavoms pirkti3. Nuo tada uždrausti atsiskaitymai moka
maisiais reikalavimais ir kreditai dokumentams kelyje. Šie 
buvo įvesti sovietų.

1941 m. spalio 8 d. Lietuvos bankas panaikino įmonių 
kreditavimo suvaržymus. Paskolos turėjo būti teikiamos vien 
“vadovaujantis ūkinio tikslingumo sumetimais”4. Taip pat 
atgaivino privačių pramonininkų ir prekybininkų kreditavimą, 
komercinį kreditą. Lietuvos bankas pradėjo atlikinėti vekselių

1 MLTE. V., 1966, t. 1, p. 178.
2 LCVA, f. 383, ap. 1, b. 4,1. 17-18. 
■’ Ten pat, f. 755, ap. 6, b. 3,1. 202.
4 Ten pat.
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diskontavimo operacijas, teikti garantijas ir kontragarantijas. 
Paskolos pramonės įmonėms buvo duodamos 3 mėnesiams tik 
už įkeistas prekes iki 70 procentų jų kainos1. Tik plytinėms ir 
durpių įmonėms paskolos buvo duodamos vien pagal 
skolininko pasižadėjimą. Cukraus fabrikai galėjo gauti pasko
las cukrinių runkelių augintojams avansuoti. Iš pradžių preky
bos įmonėms ir investicijoms paskolos nebuvo duodamos. 
Suėjusio termino paskolų grąžinimas galėjo būti atidėtas 1 
mėn. Uždraudus kreditus atsiskaitymo dokumentams kelyje, 
intensyviai buvo išieškomas šios rūšies įsiskolinimas. Bankas 
nekreditavo ūkininkų, amatininkų, namų savininkų. Skyriams 
buvo rekomenduota tokius klientus siųsti į smulkaus kredito 
draugijas. Sprendimus dėl didesnių paskolų išdavimo 
priimdavo banko centras. Kauno skyrius savarankiškai galėjo 
išduoti paskolą iki 75 tūkst. rb2. Už paskolas bankas ėmė 4,5 
procento, už uždelstą įsiskolinimą -  6 procentus3. 1941 m. 
gruodžio 5 d. nurodymais palūkanos už einamąsias ir 
atsiskaitomąsias sąskaitas nebuvo mokamos. Gyventojams, 
išskyrus žydus, už indėlius mokėtos 2,5 procento palūkanos. 
Nors ir nemokėtos palūkanos už sąskaitas, pinigų sumos jose 
didėjo: 1941 m. birželio 23 d. jose buvo 36,63 mln. RM, 
1942 m. sausio 1 d. -  46,28 mln. RM, 1942 m. rugpjūčio 1 d. -  
56,91 mln. RM4. Išeitų, jog didėjo banko galimybės plėsti 
kreditavimo operacijas. Tačiau bankų įgaliotinio 1941 m. 
spalio 24 d. įsakymu įmonių sąskaitos buvo suvaržytos 60 
procentų ir 1941 m. lapkričio 13 d. įsakymu -  80 procentų. 
Atitinkamos pinigų sumos iš įmonių sąskaitų iškeltos į atskirą 
suvaržytą sąskaitą. Taigi naciai su įmonių pinigais elgėsi lygiai 
taip pat kaip ir bolševikai. Žinoma, toks okupanto elgesys kėlė 
įmonių nepasitenkinimą. Banko vadovai nurodė skyriams,

'LCVA, 1. 755, ap. 6, b. 3,1. 247.
2 Ten pat, ap. 2, b. 920,1. 202.
’ Ten pat, 1. 147.
4 Pasaulio lietuvis, 1987, Nr. 8-9, p. 23.
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kad, reaguodami į įmonių skundus, aiškintų, jog šie 
suvaržymai gali būti laikino pobūdžio1.

Okupantų nurodymais (1941 10 23) uždrausta išmokėti ir 
bolševikų nacionalizuotus gyventojų indėlius2. Tačiau faktiškai 
kreditavimo veikla buvo vangi, iki 1941 m. spalio 8 d. Lietuvos 
bankas iš esmės tik išieškojo ikikarines paskolas. Kredito 
veiklą suaktyvino 1941 m. spalio 8 d.-1942 m. Klientų 
įsiskolinimas Lietuvos bankui kito taip: 1941 m. birželio 23 d. 
jis sudarė 33,16 mln. markių, 1941 m. spalio 1 d. sumažėjo iki 
19,16 mln. markių, 1942 m. sausio 1 d. padidėjo iki 27,99 mln. 
markių3. Padidėjus banko kredito ištekliams, nuo 1942 m. 
rugpjūčio 25 d. atnaujintas ūkininkų, amatininkų, namų 
savininkų kreditavimas4. Jiems paskolos suteiktos diskonto 
forma pagal 3 mėn. vekselius, laiduotus dviejų patikimų 
asmenų.

Tačiau 1942 m. kredito operacijos ėmė mažėti, per dešimt 
pirmųjų mėnesių klientų įsiskolinimas sumažėjo 3 mln. RM. 
Tam didžiausią įtaką padarė didesnių, geresnių klientų 
okupantų nurodymais perkėlimas iš Lietuvos banko į vokiškus 
bankus. Vien 1942 m. rugsėjo mėn. einamųjų sąskaitų suma 
sumažėjo 11 mln. RM5. Dalinį vaizdą apie tai, kurios ūkio 
šakos daugiausiai buvo kredituojamos, rodo 18 lentelės 
duomenys:

' LCVA, f. 755, ap. 6, b. 3,1. 159. 
2 Ten pat, 1. 190.
■’ Ten pat, b. 1,1. 44.
4 Ten pat, b. 3,1. 28.
5Ten pat, ap. 6, b. 1,1. 43.
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Lietuvos banko paskolos ūkio šakoms
18 lentelė

Ūkio šakos
1942 09 01 1942 11 01

įsiskolinimo 
suma, 

mln. RM

įsiskolini
mo dalis,

%

įsiskolinimo 
suma, 

mln. RM

įsiskolini
mo dalis,

%
1. Prekyba 11,3 46,9 10,7 43,0
2. Pramonė 9,5 39,4 9,8 39,6
3. Žemės 
ūkis

0,1 0,4 0,2 0,5

4. Kredito 
įmonės

2,0 8,3 3,0 12,1

5. Kiti 1,2 5,0 1,2 4,8
Iš viso: 24,1 100,0 24,9 100,0

Šaltinis: LCVA, f. 755, ap. 6, b. 1,1. 44.

Manau, kad toks paskolų pasiskirstymas ūkio šakomis 
atliko jų vaidmenį ekonomikoje karo sąlygomis. Didelę įtaką 
padarė ir okupantų savivaliavimas: 1942 m. spalio mėn. jų 
įsakymu Lietuvos bankas buvo priverstas stornuoti 
Komunalinio banko ir valstybės taupomųjų kasų sugrąžintas 
jam paskolas (1 mln. markių)1. Taip Lietuvos banko lėšomis 
buvo gerinama minėtų bankų padėtis. Lietuvos bankas 
priešinosi okupantų reikalavimui, bet turėjo nusileisti2.

1942 m. rugpjūčio mėn. prasidėjęs kreditavimo operacijų 
priverstinis mažinimas vėlesniais mėnesiais paspartėjo. 
1943 m. balandžio 1 d. klientai bankui buvo skolingi 4,8 mln. 
RM, t.y. liko tik 17 procentų 1942 sausio 1 d. buvusio 
įsiskolinimo. Taip įvyko dėl prasidėjusio banko likvidavimo. 
Skoloms, buvusioms iki 1941 m. birželio 23 d., grąžinti buvo 
leista panaudoti suvaržytas sąskaitų sumas.

1 LCVA, f. 755, ap. 6, b. 1,1. 43,
2 Ten pat, 1. 46.
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Banko veiklą trikdė klientų sąskaitų suvaržymai (1941 m. 
du kartus), įmonių sąskaitų perkėlimas okupantų nurodymais 
į vokiškus bankus. Lietuvos banko vadovai 1942 m. banko 
finansinę padėtį vertino gerai, nes dirbo pelningai (per 
1942 m. 9 mėn. gauta 0,1 mln. RM )1. Ataskaitoje Lietuvos 
banko veikla taip vertinama: “nors finansiškai Lietuvos 
bankas sėkmingai tvarkosi, dabartiniu metu dar vis 
tebevaidina žymų vaidmenį krašto ūkiškame gyvenime ir 
krašto pinigų rinkos tvarkyme, bet ateities perspektyvų 
neturi”2. Šis numatymas gan greitai išsipildė. Lietuvos 
bankams likviduoti nacių įsteigtos įstaigos -  Lietuvos bankų 
reorganizavimo ir balansų sureguliavimo įgaliotinio -  1943 m. 
vasario 19 d. nurodymu Lietuvos bankui uždraudžiama 
atlikinėti atsiskaitymų operacijas, o 1943 m. vasario 24 d. -  ir 
paskolas teikti3. Prasidėjo Lietuvos banko atviras priverstinis 
likvidavimas. Baigiant lieka tik pažymėti, kad nacių okupacijos 
metais Lietuvos banko funkcijos buvo susiaurėjusios, jis veikė 
tik kaip komercinis bankas.

1 LCVA, f. 755, ap. 6, b. 1,1. 46.
2 Ten pat.
■’ Ten pat, ap. 5, b. 70,1. 103, 175.
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IŠVADOS

Dėl sunkių kovų valstybei apginti, pinigų unijos su 
Vokietija ir valdžios nusiteikimo įvesti savus pinigus, tik esant 
ekonominėms sąlygoms jų stabilumui užtikrinti, Lietuva 
pavėluotai, tik penktaisiais nepriklausomybės metais įkūrė 
nacionalinį emisijos banką -  Lietuvos banką.

Nors Lietuva neturėjo patirties, emisijos banką įkūrė ir 
pinigus stabilizavo savomis jėgomis be užsienio finansinės ir 
techninės paramos.

Lietuvos banko įsteigimas (1922 09 27) -  dvigubos 
reikšmės istorinis įvykis. Pirma, Lietuva pirmą kartą per 700 
valstybingumo metų sukūrė savo emisijos banką ir išleido 
banknotus. Antra, Lietuva nutraukė pinigų unijos su Vokietija 
saitus, tuo eliminuodama neigiamus jos padarinius ir 
įgaudama visapusiškesnį ekonominį savarankiškumą.

Lietuvos bankui suteiktas Vakaruose paplitęs akcinės 
bendrovės su stipria valstybės įtaka statusas, pavedant jam 
pinigų apyvartos reguliavimo, pinigų stabilumo užtikrinimo, 
atsiskaitymų viduje ir su užsieniu lengvinimo ir ūkio plėtros 
skatinimo uždavinį. Daugelis banko įstatymo nuostatų atitiko 
Europos praktiką.

Lietuvos bankas atliko pinigų emisijos, valstybės kasininko, 
aukso ir užsienio valiutos fondo vadybos, komercines funk
cijas. Savo kredito politika jis darė įtaką ūkio plėtrai, jo struk
tūrai. Emituotus banknotus turėjo padengti auksu 1/3, likusią 
dalį -  lengvai realizuojamomis vertybėmis, kurioms iki 
1925 m. buvo priskiriama tik užsienio valiuta, vėliau -  iki 20 
procentų komerciniai vekseliai.

Banko valdyba iki 1929 m. buvo sudaroma profesiniu, o 
taryba -  labiau verslo sektoriams atstovavimo principu. Nuo 
1929 m. valdybos direktoriai buvo parenkami pagal politinį 
patikimumą. Banko valdytojas, skirtas Respublikos Prezi
dento neribotam laikui, turėjo daug galios (jo balsas
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nulemdavo valdybos posėdžiuose balsams pasidalijus lygiomis, 
turėjo teisę vetuoti valdybos ir tarybos nutarimus).

1931 m. Lietuvos bankas tapo Tarptautinių atsiskaitymų 
banko nariu, jam priklausė 500 šio banko akcijų. Bankas plėtė 
bendradarbiavimą su užsienio centriniais bankais ir intensy
vino korespondentinius ryšius su jais. Jie laidavo normalius 
atsiskaitymus su visais kraštais.

Bankas buvo filialinio pobūdžio, savo skyrius turėjo visuose 
apskričių centruose. Jų skaičius ir geografija kito ketvirtąjį 
dešimtmetį dėl Respublikos teritorijos pokyčių. Daugelis 
mažesnių skyrių pirmiausia atlikinėjo iždo ir nedaug -  
bankines operacijas. Skyriai galėjo suteikti paskolas riboto 
dydžio, todėl kreditavimas labiau buvo sutelktas banko centre.

Lietuvos bankas tiesiogiai kreditavo ūkį, laisvųjų profesijų 
asmenis, ūkininkus, namų savininkus, kredito kooperatyvus ir 
atliko paskutiniojo kreditoriaus misiją.

Kreditavimo plėtra buvo netolygi, kredito politikos tikslai 
įvairiais laikotarpiais -  nevienodi. Lietuvos banko kredito 
politika buvo grindžiama ekonominiais, o ne politiniais, 
tautiniais principais. Iki 1927 m. gyventojų pasitikėjimo litu 
iškovojimo sumetimais bankas vykdė griežtos kredito restrik- 
cijos politiką ir tuo tikslu naudojo selekcinio kreditavimo 
priemonę. Pirmenybė ir lengvatos buvo taikomos eksportui, 
ypač gyvulininkystės produktų išvežimui, bankas nekreditavo 
Lietuvoje gaminamų prekių įvežimo. Banko vadovai laikėsi 
politikos, kad prekių įvežimą į Lietuvą turi kredituoti užsienis. 
Taikant restrikcinę pinigų ir kredito politiką, pirmenybė buvo 
teikiama lito stabilumui užtikrinti, aukojant tam krašto 
aprūpinimo kreditu uždavinį.

Taigi bankui iš karto pavyko palaikyti lito kursą pariteto 
lygiu (išskyrus nedidelį kurso sumažėjimą 1925 m.), o nuo 
1926 m. galutinai sutramdyti infliaciją.

Nuo 1927 m. didėjant banko aukso ir užsienio valiutos 
fondui, išnykus psichologiniam nepasitikėjimui litu, pradėta
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mažinti kreditavimo varžymus iki visiško jų panaikinimo 
1930 m. Liberalizavus kredito politiką, buvo tenkinami visi 
trumpalaikiai kredito reikalavimai nepriklausomai nuo to, 
kokios ūkio srities jie buvo. Kredituojant skolininkams 
pradėtas taikyti vienas matas -  tinkamas paskolų apdraudi
mas. Atsisakęs restrikcinės politikos ir susilpninęs skolininkų 
šakinę selekciją, Lietuvos bankas ėmėsi įgyvendinti kredito 
piginimo ir reguliavimo uždavinį.

Dinamišką ir sėkmingą Lietuvos banko veiklos plėtrą 
1927-1931 m. pirmąjį pusmetį ilgam sustabdė atsiritusi ekono
minė krizė su skaudžiausia rykšte -  smarkiu eksportuojamų 
žemės ūkio produktų atpigimu ir iš Vokietijos persimetusi į 
Lietuvą bankų krizė.

Valiutos fondo sumažėjimas (1934 m. -  34 procentais) ir 
būtinybė padėti indėlininkų apgultiems bankams privertė 
Lietuvos banką sugriežtinti kredito politiką, bet stengiantis 
nepabloginti sunkios ūkio būklės. Be to, Lietuvos bankas, 
sekdamas kitų valstybių pavyzdžiu ir siekdamas padėti sko
lininkams, pradėjo mažinti diskonto normą bei aktyviai ją 
naudoti kreditui reguliuoti. Gausiu rediskontu Lietuvos 
bankas sugebėjo apsaugoti Lietuvą nuo bankų krizės, išvengti 
jų bankrotų ar moratoriumų, didesnio kreditavimo apribo
jimo. Tuo Lietuva išsiskyrė iš daugelio kaimyninių kraštų.

Tačiau iki 1936 m. pradžios griežta kredito politika 
neįstengė sustabdyti valiutos fondo mažėjimo, nes dėl valiu
tinių apribojimų kitose valstybėse palūkanų politika buvo 
neveiksminga. Be to, didelę negatyvią įtaką Lietuvos mokėji
mų balansui ir valiutos fondui darė veiksniai, nepriklausę nuo 
palūkanų dydžio, -  emigrantų piniginių perlaidų didžiulis 
sumažėjimas, kapitalo išvežimas į užsienį dėl politinių 
motyvų.

Toliau mažėjant valiutos fondui, Lietuvos valdžia ir 
Lietuvos bankas atmetė lito devalvaciją ir pasirinko kitą 
priemonę šiam procesui sustabdyti -  valiutų kontrolę, kuri
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buvo įvesta 1935 m. spalio 1 d. Valiutų kontrolė kartu su 
kylančia ekonomine konjunktūra padėjo didinti valiutos fondą 
ir tai įgalino Lietuvos banką atsisakyti kreditavimo suvaržymų, 
piginti paskolas.

Vokietijai atplėšus nuo Lietuvos Klaipėdos kraštą ir kilus 
Antrajam pasauliniam karui, Lietuvos bankui vėl teko griebtis 
kreditavimo ribojimų.

1927-1939 m. Lietuvos banko suteiktų paskolų suma 
padidėjo 463 mln. Lt, arba 3,9 karto, tačiau tai nesukėlė inflia
cijos, nepakirto lito stabilumo.

Lietuvos bankas aktyviai naudojo valiutų vadybą, kurios 
svarbiausias tikslas buvo aukso ir užsienio valiutos fondo 
saugumas. Iki 1925 m. bankas didino aukso dalį valiutos 
fonde, o 1925-1930 m. jį mažino. Prasidėjus Vakarų valiutų 
nuvertinimams ir daugeliui kraštų įvedus valiutinius apribo
jimus, bankas padidino aukso atsargų dalį valiutos fonde iki 
97,7 procento (1937 10 01). Absoliučiai didžioji aukso atsargų 
dalis buvo deponuota užsienio bankuose. Per visą banko 
veiklos laiką buvo keičiama aukso saugojimo forma ir geogra
fija. Lietuvos okupacijos išvakarėse auksas buvo sutelktas 
didžiųjų ir neutraliųjų valstybių nacionaliniuose bankuose ir 
Tarptautinių atsiskaitymų banke, paskirstant juose tolygiai.

Lietuvos bankas valiutinėmis operacijomis reguliavo valiu
tų paklausą ir pasiūlą, lito kursą, tenkino importuotojų ir kitų 
subjektų valiutos paklausą, padėjo sumažinti iš pradžių buvu
sią didelę kursų maržą. Litas nuo 1925 m. buvo kotiruojamas 
Londone, o vėliau -  ir Berlyno, Prahos, Rygos, Talino, Stok
holmo biržose.

Lietuvos bankas atlikinėjo ir kitas komerciniams bankams 
įprastas operacijas (indėlių, inkaso, akredityvų, perlaidų, 
garantijų, seifų nuomojimo ir kitas operacijas). Indėliai sudarė 
nuo 12,6 (1923 m.) iki 44,4 procento (1929 m.) balanso pasyvo 
sumų. Nuo 1929 m. jų santykinė reikšmė mažėjo, nes sparčiau
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plėtėsi banknotų emisija. Tarp indėlių dominavo valstybės 
iždo pinigai.

Lietuvos bankas užėmė stiprias pozicijas nacionalinėje 
kredito rinkoje. Trečiąjį dešimtmetį jis suteikdavo 30-40 pro
centų bendros visų kredito įmonių paskolų sumos. Teikdamas 
daug pigių paskolų, bankas padėjo atsigauti daugeliui senųjų 
įmonių, modernėti naujoms įmonėms, stiprėti Lietuvos 
eksporto potencialui, pakeisti jo struktūrą, reguliuoti užsienio 
prekybos balansą ir kaupti valiutos fondą.

Lietuvos banko veiklą nutraukė svetima jėga -  SSRS įvyk
dyta krašto okupacija (1940 06 15). SSRS panaudojo Lietuvos 
banką ir pinigų mechanizmą kraštui apiplėšti, gyventojams 
nuskurdinti ir supriešinti, ūkiui sovietizuoti, privačiam 
sektoriui likviduoti. Tuo tikslu įvedė paralelinę lito ir rublių 
apyvartą (1940 11 25-1941 03 25), nustatė nerealiai aukštą (3- 
5 kartus) rublio santykį su litu, konfiskavo indėlius (didesnius 
negu 1000 Lt) ir vertybinius popierius, bankų seifuose 
saugotas vertybes, juvelyrinių parduotuvių turėtas brangeny
bes, vykdė vadinamąją klasikinę kreditavimo ir skolų išieško
jimo politiką, nekeitė gyventojų turėtų litų į rublius, uždrau
dus (1941 03 25) pirmųjų naudojimą mokėjimams. SSRS dėjo 
daug pastangų užgrobti Lietuvos auksą užsienyje, tačiau jai 
pavyko paimti tik Švedijos Riksbanke laikytą geltonąjį metalą 
(1274 kg).

Lietuvos bankas nuo okupacijos pradžios buvo sparčiai 
sovietizuojamas jį nacionalizuojant, keičiant jo vadovus, 
įvedant privalomą ūkio subjektų gaunamų pinigų inkasavimą 
ir atsiskaitymus negrynaisiais, sutelkiant jame beveik visas 
bankines operacijas, priverstinai priskiriant jam klientūrą ir kt. 
SSRS vadovybės sprendimu Lietuvos bankas 1940 m. spalio 
10 d. buvo inkorporuotas į SSRS valstybinį banką. Lietuvos 
bankui buvo suteiktas SSRS valstybinio banko respublikinės 
kontoros statusas be jokio savarankiškumo. Lietuvos pinigų ir
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kredito sistema buvo likviduojama sinchroniškai su šiuo 
procesu Latvijoje ir Estijoje, taikant analogiškas priemones.

Po Lietuvos inkorporavimo galutinai įsivyravo sovietinis 
biurokratinis pinigų apyvartos, kreditavimo ir atsiskaitymų 
organizavimas. Dėl to pasikeitė banko tarnautojų darbo 
pobūdis, padidėjo jo krūvis, smarkiai išaugo (2,4 karto) 
tarnautojų skaičius. Intensyviai buvo keičiami svarbesni 
tarnautojai iš SSRS siunčiamais asmenimis, šiems sudarant 
geresnes materialines sąlygas. Daugelis (apiel/3) banko vado
vų tapo sovietinio teroro aukomis: buvo sušaudyti ar ištremti į 
SSRS gilumą. Valdybos, tarybos, revizijos komisijos nariai 
buvo pasmerkti mirčiai ne už kokius nors konkrečius nusikal
timus, o vien už nepriklausomybės laikais užimtas vienokias ar 
kitokias atsakingas pareigas.

Visuotinio tautos sukilimo prieš bolševikinį okupantą 
sąlygomis prieš nacių valią sudarytoji Laikinoji Lietuvos 
vyriausybė 1941 m. liepos 5 d. atkūrė Lietuvos banką. Jos 
reikalavimo leisti atgaivinti lito apyvartą nacių vadovybė 
nepaisė. Todėl Lietuvos bankas gavo veikti be emisijos teisės 
kaip paprastas komercinis bankas. Naciniai okupantai Lietu
vos banką, kaip ir kitą krašto turtą, traktavo kaip karo grobį ir 
priešiškai sutiko jo atkūrimą. Iš karto jo nelikvidavo 
tikėdamiesi jo priedanga įgyti simpatijų ir pasiekti savų tikslų. 
Naciniai okupantai, kaip ir sovietiniai pavergėjai, panaudojo 
panašias priemones krašto ūkiui ir gyventojams apiplėšti, 
krašto ištekliams karo reikmėms panaudoti. Tuo tikslu nusta
tė ekonomiškai nepagrįstai aukštą markės ir rublio santykį 
(1:10), nedenacionalizavo įmonių, žemės, indėlių, blokavo 
įmonių sąskaitas, pagrobė apie 30 tonų monetinio sidabro ir 
kt.

Lietuvos bankas nacinės okupacijos laikais aktyviau vykdė 
kreditavimo veiklą 1942 m. Nepaisant okupacinės administra
cijos įvairių trukdymų (sąskaitų suvaržymo, geresnių klientų 
perdavinėjimo vokiškiems bankams, kitų bankų sanavimo
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Lietuvos banko lėšomis ir kt.), Lietuvos bankas veikė 
pelningai ir buvo likvidūs.

Nuo 1943 m. okupantai pradėjo sparčiai likviduoti 
Lietuvos banką. Likvidavimui priešinosi banko tarnautojai. 
Pagaliau nuo 1943 m. balandžio 30 d. Lietuvos banko veikla 
antrą kartą nutraukta ir šįsyk ilgam (iki 1990 m.).
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Galvanauskas Ernestas 10,11,12,15,16,17,18,41,64,65,85,200 
Galvydis Juozas 53, 70 
Garalavičius J. 44 
Gylis Vytautas 145
Grajauskas Pijus 41, 42, 53, 59, 62, 71, 91
Grina Antanas 53
Grina Kazimieras 53, 70, 82, 92
Grinkevičius J. 92
Gustainis Valentinas 58, 61
Idzelevičius Henrikas 53
Indrišiūnas Julius 85, 86
Yčas Martynas 38, 39, 41, 85, 91
Yla Stasys 89
Jakaitis Pranas 92
Jakulis Julius 53
Janonis Juozas 53, 92
Jasinevičius Juozas 53
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Jasiūnas Juozas 53, 74, 92 
Jokantas Kazys 44, 63,92 
Jukelsonas M. 37 
Juodvalkis T. 44 
Jurgutis Aleksandras 53, 70 
Jurgutis Vytautas 88
Jurgutis Vladas 6,11,14,16, 31, 35, 41, 42, 53, 54, 56, 57, 58, 
59, 60, 62, 84, 88, 89,112,114,116,120,124,126,153,168, 
170,183
Jokantas Kazys 44, 63, 92 
Jurskis Algirdas 88 
Kakliauskas Stasys 53 
Kalpokas Petras 54 
Kamberis M. 44 
Kancevičius Vytautas 68,199 
Karys Jonas 6 
Karvelis Petras 85 
Kavolis Martinas 44, 92 
Kaufmanas K. 52
Kaupas Julius 23, 41, 42, 59, 62, 91 
Kišas S. 32,182 
Kleckas 52 
Komaras 20
Kopustinskas Povilas 53, 54, 62, 63, 70, 76, 77, 78, 80, 90, 91
Kozlovskis Pavelas 70, 71, 74, 75
Kregždė Petras 44
Kriščiūnas Bronius 53,103
Kurkauskas S. 53, 70
Kuzminskas Stasys 5, 32,109,119,122,124,125
Kuznecovas Ivanas 67,68
Kviklys Bronius 201
Lapenas Jonas 63, 91
Laumenskaitė Egidija 57, 58
Liandsbergis Juozas 59, 60
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Leonas Petras 44 
Levinas J. 52 
Lipčius Marijonas 87 
Malyj Ichilis 70, 74 
Maironis 87 
Maiskis I. 201
Marčiulynas Antanas 53, 92 
Martinėnienė Vaclovą 51 
Masiulis Jonas 59, 62, 90 
Mašalaitis V. 10 
Matulionis Jonas 76, 80, 81 
Merkys Antanas 44, 63, 92 
Mickevičius-Krėvė Vincas 65,199 
Mikšys Feliksas 44, 63, 91 
Mironas Vladas 61, 89 
Misevičius Feliksas 53, 70 
Molotovas V. 199
Moravskis Alfonsas 5,115,116,151,170 
Mozgovičius M. 70, 75 
Musteikis Ignas 59, 62, 89, 90, 91 
Musteikis Kazys 64 
Nagius-Nagevičius V. 64 
Naruševičius Pranas 70 
Naruševičius Tomas 13,39 
Nausėda Gitanas 7 
Noreika Jonas 89 
Pakarklis Povilas 85
Paknys Juozas 23, 41,42, 60, 61, 62, 68, 69, 80, 81, 82, 89,120,
128,199, 200, 201
Paleckis Justas 66, 88, 91
Pažemėnas Juozas 59
Petrulis Vytautas 18,19, 41, 85, 86
Pikūnas Petras 53
Proselkovas A. 74
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Prūsas Adomas 36, 41, 42, 91,120 
Puida Kazys 89 
Purickis Juozas 120 
Reinys Mečislovas 88 
Rentelnas Adrianas 77, 80, 81 
Remeris Mykolas 65 
Rimka Albinas 51, 85,116,124,158 
Rokfeleris 87
Romanas Jonas 39, 42, 63, 91 
Rudzinskas M. 52 
Rusteika Steponas 87 
Samecas 71 
Šklėrius Kajetonas 54 
Smetona Antanas 58, 65, 85, 200 
Smilgevičius Jonas 44 
Smitas Tildenas 15 
Soloveičikas L. 39, 63, 91 
Songaila M. 54 
Sruoga Balys 89 
Sruoga Kazys 5 
Stankevičius Jonas 53 
Starkus Antanas 90
Starkus Zigmas 23, 62, 63, 68, 70, 72, 90, 200
Stašinskas Vladas 61, 62, 88, 89,109,168,169,195
Statkus Vitas 23, 51, 59, 90
Steponas Juozas 53
Strimaitis Juozas 58
Stulginskis Aleksandras 89
Sutkus Jonas 85, 86
Šakenis Konstantinas 86
Šalčius Petras 13, 44
Šapiro T. 44
Šilingas Stasys 44,92
Šimavičius Kazys 53, 92
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Špilgeris V. 77, 80 
Tamošaitis Antanas 86 
Telksnys Aleksandras 92 
Teplovas Gavrilas 69 
Terskis Arkadijus 69 
Toliušis Zigmas 58, 61, 62, 63, 91 
Trifinas D. 172 
Truska Liudas 68,199 
Tūbelis Juozas 44, 61, 62, 63 
Turauskas Edvardas 64 
Ušakovas Vasilius 69, 74, 75 
Ušakovas 71
Vailokaitis Juozas 12,13,15,16,17,18,19, 39, 63, 88, 89, 91
Vainbergas Vladimiras 70, 74, 75, 76
Vaitkevičius A. 44
Vaišnoras Juozas 53, 88,199, 201
Vileišis Jonas 85
Vileišis Vincas 44, 92
Vinogradovas 74
Vizbaras A. 54
Voldemaras Augustinas 49, 58, 71 
Voldemaras Augustinas 53, 71 
Volfas S. 44
Volodka Liudvikas 53, 71 
Voronovas Vladimiras 70, 74, 75 
Vosylius Andrius 23, 37, 39, 63, 91 
Zaleskis Tadas 88 
Zaunius Dovas 62, 63, 91,159 
Zurmuktašvilis 71 
Žemaitis Zigmas 91 
Žilėnas Alfonsas 60 
Žmuidzinavičius Antanas 91 
Žvironas Antanas 88
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