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Ar šiandieninis finansų pasaulis kitoks? 
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§ 117 
 

Jei vyras skolingas ir negali sumokėti 
savo kreditoriui, jis privalo parduoti 
savo žmoną, sūnų ar dukterį ar 
atiduoti juos tarnauti. 3 metus jie 
turi dirbti kreditoriui, ketvirtais 
metais jiems grąžinta bus laisvė... 
 

Rizikos?   Priemonės?   Įgyvendinimas? 

http://www.phillipmartin.info/hammurabi/hammurabi_situation_index.htm


Source: www.economist.com 

Atsitverti ar atsiverti – kas saugiau? 
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„KLASIKINIS“ SAUGUMAS 

• FINANSINIS STABILUMAS 

• TVARI SEKTORIAUS RAIDA 
 

 

 



„Vakarėlis“ įsisiūbuoja - metas galvoti 

apie rytojų 
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LIETUVA:  

• 2017 – 4,1 % BVP augimas -

sparčiausias per 6 m.; 

• 2018 –  prognozuojamas veržlus 

3,4% BVP augimas;   

• Ekonomikos ciklas – pakilime. 

PASAULIS: ekonomika auga, tačiau 

įtampų ir neapibrėžtumo daugėja 

(prekybos karai, protekcionizmas) 

ES: augimas šiek tiek lėtėja, tačiau  

vis dar išlieka stiprus. 



Bankai dirba pelningai 
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Bankų pelningumas  

išlieka aukštas  

Pelno ir rizikos santykis 

– vienas geriausių ES 

Blogų paskolų portfelis 

mažėja 
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Lietuvoje veikiančių komercinių bankų 

grynasis pelnas per pusmetį 

Šaltinis: Lietuvos bankas. 



Kreditavimas auga, lūkesčiai - optimistiniai 
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Šaltinis: Lietuvos bankas. 

Kredito įstaigų privačiajam ne finansų sektoriui 

suteiktų  paskolų portfelis, mlrd. EUR 

Tikimasi iki 

2018 pabaigos 

Laukiamas kredito augimas:  

6,5 proc. (2018)  

4,4  proc. (2019) 
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Anticiklinio kapitalo rezervas – būdas išlikti 

saugiam 
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Ekonomikos ir finansų ciklas 

yra pakilime – rizikos lygis 

didėja 

Aktyvumas NT rinkoje išlieka 

didelis, kreditavimo apimtys 

auga sparčiai 

Bankų nuostoliai – cikliniai, 

todėl būtina didinti bankų 

atsparumą 

Nuosmukio metu rezervas 

mažinamas ir naudojamas 

nuostoliams sugerti 

Finansų ciklas  

AKR  

Nuosmukis ir atsigavimas:  

rezervas nedidinamas 

AKR norma  

~1 proc. 

0 proc. 

„Gerais laikais“ bankai turėtų papildomai sukaupti 1 % 
anticiklinį kapitalo rezervą (AKR) 

Geri laikai: 

rezervo kaupimas  

Krizės ar kito šoko  

atveju:  

reikalavimo sumažinimas  

Šaltinis: Lietuvos bankas. 
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MODERNIOSIOS RIZIKOS 

 ATPAŽINTI 

 PASIRENGTI 

 ATREMTI 



Moderniosios rizikos 
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Augančios grėsmės 

Kibernetinės atakos 

IT sprendimai  

Naujos paslaugos 

Sudėtinga infrastruktūra - resursų 

perdavimas tretiesiems asmenims 

Fintech produktai, nauji teikimo 

kanalai – duomenų atvėrimas 

trečiosioms šalims  

Dideli finansinių išteklių srautai – 

patrauklus taikinys nusikaltėliams ir 

priešiškoms jėgoms  

Nauji rinkos dalyviai  
Nauji „žaidėjai“ – į fintech paslaugų 

rinką įsilieja ne finansų įstaigos 



Atakų daugėja, gynyba - stiprėja 
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Incidentų daugėja, tačiau 

augimo pagreitis lėtėja 

„Vienas langelis“– daugiau 

saugumo  

Daugiau bendradarbiavimo – 

mažiau grėsmių 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kita
Įrenginių saugumo spragos
Elektroninių paslaugų trikdymo atakos
Informacinių sistemų užvaldymas
Kenkimo programinė įranga
Iš viso

Šaltiniai: Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba ir Lietuvos banko skaičiavimai. 

Pastaba: įrenginių saugumo spragų statistika pradėta skelbti nuo 2014 m.  

Tūkst. užfiksuotų incidentų 

2017 m. + 10 % 

Lėtėjimas 



 

 
FINTECH PLĖTRA:  

LŪKESČIAI  

RIZIKOS  

PRIEŽIŪRA 
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FinTech – rinkos plėtros proveržis 
 

• Išduotos 55 naujos licencijos 

• Vertinama 20 naujų paraiškų 

• El. pinigų įstaigų skaičius išaugo daugiau, nei 3 kartus 

• Nagrinėjamos 3 paraiškos specializuoto banko licencijai gauti 

35 

11 11 
1 

El. pinigų įstaiga Mokėjimo įstaiga Skolinimo platforma Specializuotas
bankas

Išduotos licencijos 

2017 m. - 2018 m. spalis. Išduotos licencijos

25 
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2 3 

El. pinigų įstaiga Mokėjimo įstaiga Skolinimo platforma Specializuotas
bankas

Nagrinėjamos paraiškos 

2017 m. - 2018 m. spalis



Finansų rinkos plėtra:  ne kiekis, o kokybė 

Reikalavimai naujokams: 

Į rinką gali patekti tik finansiškai tvarūs, patikimi ir skaidrūs 

dalyviai 

Potencialių investuotojų planai turi būti realūs, kad būtų išvengta 

„empty shell“ dalyvių steigimosi 

Rinkos naujokai privalo atitikti aukštus saugumo reikalavimus. 
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Per 2017 m. – 2018 m. spalį:  

• Domėjosi licencijavimo galimybėmis Lietuvoje - 260 

• Suteikta licencijų – 58 
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MOKĖJIMŲ 

RINKA  
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Koncentracija augo, konkurencijos 

lygis - netenkina 

Dalis mokėjimų rinkoje, 

Trys didieji bankai Kiti rinkos dalyviai 

 

Bankas + Klientas ≠ 
„kol mirtis mus išskirs“ 

 

20 % 

80 % 



Naujos paslaugos – naujos galimybės 
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MOMENTINIAI MOKĖJIMAI  

• Nauja mokėjimo grynaisiais patirtis  

• Alternatyva mokėjimo kortelėms 

 

NAUJOS SUREGULIUOTOS PASLAUGOS  

• Mokėjimo inicijavimo paslauga  

 Atsiskaitymas elektroninėje prekyboje  

 Klientų pasiekiamumas per vieną tarpininką 

 Alternatyva Banklink  

• Sąskaitos informacijos paslauga 

 Informacija iš daugelio bankų per vieną sąsają  

• Nauja kokybė nuo 2019 m. rugsėjo  

 

 



VIRTUALUSIS TURTAS 
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Virtualiosios (ne)valiutos 

 

Tradicinės valiutos: 

 Išleistos ir garantuotos 

centrinio banko 

 Visuotinai pripažįstamos, 

reguliuojamos 

 Privalomas priėmimas visose 

atsiskaitymo vietose 

 Stabilus kursas 

 Taikomos indėlių draudimo 

schemos 

 

 

 

Virtualusis turtas: 

 Išleistos nežinomų asmenų ir 

negarantuojamos 

 Dažniausiai nepripažįstamos ir 

nereguliuojamos 

 Neprivalomas priėmimas, mažai 

atsiskaitymo vietų  

 Labai nestabilus kursas 

 Netaikoma vartotojų/ 

investuotojų apsauga 
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Kuo skiriasi nuo tradicinių pinigų? 

https://www.google.lt/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dd/Achtung.svg/150px-Achtung.svg.png&imgrefurl=https://lt.wikipedia.org/wiki/%C4%AEsp%C4%97jamasis_%C5%BEenklas&docid=KORTJVEuNhkd9M&tbnid=r9ZtotNSSI1YqM:&vet=10ahUKEwjVlvTOvubXAhVEEJoKHQZEAxQQMwhJKBswGw..i&w=150&h=131&bih=719&biw=1536&q=ispejamieji kelio zenklai&ved=0ahUKEwjVlvTOvubXAhVEEJoKHQZEAxQQMwhJKBswGw&iact=mrc&uact=8


Virtualus turtas ir ICO 

 Nereguliuojama teisinė erdvė 

 Investicijų praradimo rizika 

 Galimi ekstremalūs vertės svyravimai 

 Nepakankamas investuotojų informavimas 

 Technologiniai aspektai 
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Bitcoin kainos kitimas per 12 mėn. 



Pokyčiai virtualaus turto ir ICO rinkose 

 Įvairovė: daugiau nei 1000 pavadinimų 

 Rinkos dydis: 211 mlrd. USD  

 Daugiau nei 200 keityklų, jų dienos apyvarta – 18 mlrd. USD 

 Vidutinis ICO dydis: 31 mln. USD 
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LB pozicija 

I. DĖL FINANSINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO VEIKLOS ATSKYRIMO NUO 

VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU VIRTUALIUOJU TURTU 

 

Pateikiami kriterijai ir reikalavimai, kurių turi laikytis finansų rinkos dalyviai, 

vykdydami finansinių paslaugų teikimo veiklos atskyrimą nuo su virtualiuoju 

turtu susijusios veiklos. 

 

II. DĖL PIRMINIO ŽETONŲ PLATINIMO 

 

Atkreipiamas ICO rengėjų ir žetonų platintojų dėmesys, kad tam tikrais 

atvejais šiai veiklai gali būti taikomi LR teisės aktų reikalavimai. 
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Ateitis? Ateitis? 


