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1 mlrd. Lt nepadengtų sko-
lų bankams ir iki trečdalio 
nemokių įmonių per arti-
miausius metus. Tokią niū-
rią ūkio realybę piešia UAB 
„Creditinfo Lietuva“, bet ne 
visi nusiteikę taip pesimis-
tiškai.

Kredito rizikos valdymo paslau
gas siūlančios bendrovės „Cre
ditinfo Lietuva“ duomenimis, 
šiuo metu įmonių blogųjų pa
skolų portfelis bankams siekia 
1 mlrd. Lt. Praėjusių metų tuo 
pačiu laikotarpiu įmonių ne
padengtų skolų portfelis ban
kams siekė 350 mln. Lt. „Cre
ditinfo Lietuva“ teigimu, šiuo 
metu pradelstų blogųjų skolų 
turi daugiau nei pusė visų Lie
tuvos įmonių.

„noras pasigirti gali kitiems 
sukelti daug rūpesčių. Jei di
džiųjų Lietuvos bankų  – SEB 
ir „Swedbank“ – atidėjiniai iš
duotų paskolų portfeliui beveik 
400 mln. Lt, tai klausimas, kas 
negavo 600 mln. Lt“, – „ Credit
info Lietuva“ informaciją ko
mentuoja Saulius Žilinskas, 
konkuruojančios bendrovės 
„Creditreform Lietuva“ vado
vas. Bankų sektoriaus anali
zę šiandien turi skelbti Lietu
vos bankas.

Prognozę vadina per drąsia
anot andriaus Bogdanovi
čiaus, „Creditinfo Lietuva“ ge
neralinio direktoriaus, per ar
timiausius metus iki 20–30% 
Lietuvos įmonių greičiausiai 
negalės vykdyti finansinių įsi

pareigojimų savo tiekėjams ar 
kreditoriams, dar dukart tiek 
bendrovių turės iš esmės per
tvarkyti savo verslo procesus, 
kad išvengtų techninio ban
kroto. Prognozę, kad iki treč
dalio šalies įmonių taps nemo
kios, kritikuoja Sigitas Besa
girskas, Lietuvos pramoninin
kų konfederacijos Ekonomikos 
ir finansų departamento direk
torius. „mano subjektyvia nuo
mone, taip nebus. norint nu
statyti tokią prognozę, reikia 
daryti labai daug prielaidų, o 
kai tyrime prielaidos sudaro 
beveik pusę kintamųjų, prog
nozė tampa gana spekuliaci
nė. mes patys atliekame daug 
tyrimų ir žinome, kaip jie da
romi, be to, daug bendraujame 
ne vien su probleminėmis įmo
nėmis, bet ir su tokiomis, ku
rios tikisi pelno“, – kalba pa
šnekovas.

„Creditinfo Lietuva“ vado
vas teigia, kad įmonė minėtą 
prognozę nustatė naudodama
si pačios sukurtais naujais įsi
pareigojimų nevykdymo tiki
mybės prognozavimo mode
liais, leidžiančiais nustaty
ti įmonių galimybes vykdyti 
finansinius įsipareigojimus. Į 
šių modelių kūrimą bendrovė 
„Creditinfo Lietuva“ investa
vo 100.000 Lt.

„naujieji modeliai, sukurti 
pritaikant naujausius ekono
metrijos metodus, suteikia ga
limybę tiksliau įvardinti rizi
kas, numatyti potencialius pra
radimus ir imtis reikiamų prie
monių. mes naudojame visapu
sišką informaciją apie įmones“, 
– sako p. Bogdanovičius.
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Prognozuoja 
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▸ Anot AndriAus BogdAnovičiAus, „Creditinfo Lietuva“ generalinio 
direktoriaus, per artimiausius metus iki 20–30% Lietuvos įmonių greičiau-
siai negalės vykdyti finansinių įsipareigojimų. VLadImIRo IVanoVo nuotR.
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Internetinės prekybos tin-
klalapis pigu.lt  pirmąjį šių 
metų ketvirtį pasiekė per 3 
mln. Lt apyvartą. Dainius 
Liulys, elektroninę parduo-
tuvę valdančios UAB „Pigu“ 
direktorius, įsitikinęs, kad 
rezultatai neblogės.

Pigu.lt  pradėjo veikti pernai 
balandį, ir 2008 metus ji baigė 
pasiekusi daugiau nei 5 mln. Lt 
apyvartą. Lyginant pirmąjį šių 
metų ir paskutinį pernai metų 
ketvirčius, bendrovės pardavi
mai nepadidėjo. „Bet ketvirtas 

ketvirtis – šventinis laikotar
pis, kuris prekybai visada pats 
sėkmingiausias, o metų pradžia 
prekybai paprastai būna sudė
tingiausias laikotarpis. tai, kad 
išlaikėme tokį patį pardavimų 
lygį, aš laikau laimėjimu“, – kal
ba p. Liulys. Jis pasakoja, kad 
paprastai internetinėse parduo
tuvėse populiariausias prekių 
grupes – kompiuterinę ir buiti
nę techniką – vejasi ir jau lenkia 
kitos prekių kategorijos.

„Ypač auga kvepalų ir kos
metikos pardavimai. anksčiau 
lyg ir nebuvo tradicijos inter
nete apsirūpinti tokiais daly
kais. taip pat sparčiai populia

rėja sporto ir laisvalaikio, na
mų buities, santechnikos pre
kės“, – teigia p. Liulys.

uaB „Pigu“ į elektroninį 
verslą pernai investavo apie 
3 mln. Lt. Šių metų pradžioje, 
siekdama pagerinti pristatymo 
terminus, bendrovė ėmė tobu
linti sandėlio operacijas, inves
tavo į It sistemą. Iš viso pro
jektui bendrovė ketina skirti 
10 mln. Lt.

„Planų nekeičiame. Sunkme
tis ne taip baisiai mus palietė, 
todėl nemažinsime suplanuo
tos investicijų sumos. neketi
name atleisti nė vieno darbuo
tojo. Žinoma, optimizuojame 

veiklą, kad su tomis pačiomis 
pajėgomis atliktume daugiau 
darbo“, – teigia p. Liulys.

uaB „Pigu“ vadovas sako, 
kad pastaruoju metu pasikei

tė tiekėjų požiūris – prieš metus 
daugelis įtariai žiūrėjo į elektro
ninę prekybą, o dabar, anot p. 
Liulio, Pigu.lt tampa geidžiamu 

pardavimų kanalu. „Priežastis, 
manau, – prastėjantys tradici
nės prekybos rezultatai“, – pa
sakoja p. Liulys.

Prekyba Daugiau dėmesio iš tiekėjų

„Pigu.lt“ nuopuolio nepatyrė

▸ dAinius LiuLys, elektroninę parduotuvę valdančios įmonės UAB 
„Pigu“ direktorius: „Dar esame naujas žaidėjas, kovojantis dėl savo rinkos 
dalies. Per artimiausius kelerius metus planuojame spartų savo įmonės 
augimą – bent kol Lietuvoje nebus pasiektos elektroninės prekybos 
„lubos“.“ JudItoS gRIgELYtėS nuotR.
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