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Pasirinkdamas vieną ar kitą ekonominės veiklos rūšį, investuotojas turi žinoti, koks vidutinis perteklinis pelningumas uždirbamas. Dauguma Lietu-

voje veikiančių verslo subjektų yra uždarosios akcinės bendrovės, ir nustatyti perteklinį pelningumą pagal rinkos informaciją nėra galimybių. Straipsnyje 
pateikiamas Lietuvoje vykdomų ekonominių veiklų efektyvumo vertinimas ir jo palyginamoji analizė perteklinio pelningumo požiūriu. Efektyvumas ver-
tinamas pasitelkiant Sharpe efektyvumo matą arba santykį, parodantį, kiek perteklinio pelningumo tenka rizikos vienetui. Sharpe rodiklis, dar kitaip įvar-
dijamas kaip atlygis už riziką, plačiai naudojamas vertinant finansinių investicijų efektyvumą. Straipsnio autorė pirmą kartą šį metodą pritaiko verslo in-
vesticijoms pagal ekonominės veiklos rūšis vertinti. Efektyvumas skaičiuojamas perteklinį pelningumą dalinant iš standartinio nuokrypio, kaip bendros 
rizikos mato vieneto, ir standartinio nuokrypio, kaip verslo rizikos mato vieneto. 

Autorės atliktų tyrimų rezultatai rodo, kuriose ekonominėse veiklose ilguoju laikotarpiu buvo gauta teigiama, o kuriose – neigiama rizikos premija. 
Viena iš pagrindinių neigiamos rizikos premijos priežasčių yra pernelyg didelis ekonominėje veikloje konkuruojančių įmonių skaičius, todėl ši informaci-
ja yra svarbi priimant strateginius investavimo sprendimus. 

Realizuotas pelningumas, nerizikinga palūkanų norma, perteklinis pelningumas, verslo ir bendra rizika, Sharpe rodiklis, ekonominės veiklos rūšys. 

  

Įvadas  
 

Racionalus investuotojas siekia minimizuoti riziką, 
siekdamas užsibrėžto pelningumo arba maksimizuoti pel-
ningumą, prisiimdamas tam tikrą rizikos lygį. Šis siekis 
grindžiamas svarbiausiu finansų valdymo principu: už rizi-
ką turi būti kompensuojama papildomu pelningumu. Kuo 
daugiau pelningumo tenka rizikos vienetui, tuo investicijos 
efektyvesnės.  
 Rizika yra nevienoda. Dalį jos galima eliminuoti in-
vesticijų diversifikavimo dėka, dalis rizikos visada lydi bet 
kurios ekonominės veiklos investicijas. Diversifikavimo 
principui yra pavaldi nesisteminė rizika, kurią sąlygoja 
specifiniai, t. y mikroekonominiai ir mezo lygmens veiks-
niai. Sisteminė rizika, sąlygojama makroekonominių veik-
snių, nei eliminuojama, nei sumažinama. Rizikos skaidymą 
į sisteminę ir nesisteminę nagrinėja vertybinių popierių 
portfelio teorija. Kapitalo struktūros teorijose bendra verslo 
subjektų patiriama rizika skaidoma į verslo ir finansinę. 
Verslo rizika siejama su investavimo sprendimais, finansi-
nė rizika – su finansavimo. Racionalus investuotojas siekia 
kuo didesnio pelningumo tiek bendros rizikos, tiek įvairių 
jos dedamųjų atžvilgiu. 
 Ekonomikoje egzistuoja ir nerizikingos investicijos. 
Tai investicijos į vyriausybės vertybinius popierius, todėl 
racionalus investuotojas, prisiimdamas riziką, linkęs už-
dirbti daugiau nei nerizikinga palūkanų norma. Skirtumas 
tarp investicijų pelningumo ir nerizikingos palūkanų nor-
mos vadinamas pertekliniu pelningumu. Investicijų efekty-
vumui vertinti perteklinio pelningumo požiūriu naudojami 
Sharpe, Treynor ir Jensen rodikliai. Mokslininkai šiuos ro-
diklius įprastai taiko ir tyrimus atlieka finansų rinkose, t. 
y. jie tiria finansinių investicijų (investicijų į akcijas, obli-
gacijas ir jų portfelius) efektyvumą. R. L. Moy (2002), 
C. S Pedersen ir T. Rudholm-Alfvin (2003), M. Lashgari 
(2008) pateikė Sharpe, Treynor ir Jensen rodiklių skirtu-
mus ir jų tarpusavio sąsają, tirdami atitinkamai investicijų į 
Jungtinės Karalystės listinguojamas įmones, pasaulinius 

akcijų indeksus ir investicinius fondus efektyvumą. 
C. L. Israelsen (2005) išskyrė du efektyvumo vertinimo 
rodiklius: Sharpe rodiklį ir informacijos rodiklį. 
R. W. Best, C. W. Hodges ir J. A. Yoder (2009), G. Reddy, 
P. Brady ir K. Patel (2007) bei J. Estrada (2006) išskyrė 
Sharpe ir Sortino rodiklius. Visi minėti mokslininkai verti-
no finansinių investicijų efektyvumą perteklinio pelningu-
mo požiūriu. 
 A. A. Rasheed ir A. B. Tajudeen (2006) Sharpe rodik-
lius skaičiavo statybos ir nekilnojamojo turto sektoriuose, 
Z. Lin ir Y. Liu (2008) – nekilnojamojo turto sektoriuje, o  
G. P. Dwyer ir C. Barnhart (2008) – naujose pramonės ša-
kose. Visais atvejais mokslininkai tyrė minėtų sektorių 
įmonių akcijų kainas ir pelningumus, t. y. skaičiavo finan-
sinių investicijų efektyvumą. 

Ankstesnių mokslinių tyrimų analizė parodė, kad iki 
šiol mokslininkai minėtus efektyvumo matus taiko ir toles-
nius tyrimus atlieka įvairiose finansų rinkose. Kodėl jie ne-
taikomi verslo investicijų efektyvumui vertinti, atsakymas 
ko gero yra paprastas: investuotojas į vertybinius popierius 
gali diversifikuoti savo investicijas neribotai, priimti neri-
botą skaičių vertybinių popierių pirkimo ir pardavimo bei 
portfelio valdymo sprendimų, taip siekdamas sumažinti di-
versifikuojamą riziką, sąlygojamą specifinių verslo subjek-
to ir ekonominės veiklos rūšies veiksnių. Tiesiogiai inves-
tuodamas į verslą investuotojas tokių galimybių neturi, iš-
skyrus tai, kad šalia pagrindinės ekonominės veiklos jis ga-
li vykdyti ir kitą ekonominę veiklą, o turint mintyje žemės 
ūkį – gaminti įvairius žemės ūkio produktus, iš kurių gau-
namos pajamos koreliuotų neigiamai tam tikro gamtinio-
klimatinio arba biologinio veiksnio atžvilgiu. Nepaisant ri-
botų galimybių, pasirinkdamas vieną ar kitą ekonominės 
veiklos rūšį, investuotojas turi žinoti, koks vidutinis pertek-
linis pelningumas joje uždirbamas. Be to, uždarųjų akcinių 
bendrovių akcijos viešai nekotiruojamos, kooperatyvų ir 
žemės ūkio bendrovių kapitalas formuojamas pajinių įnašų 
pagrindu, o individualių įmonių savininkai veiklą finansuo-
ja įnešdami savo turto dalį ir taip suformuodami neribotą 
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nuosavybę. Minėto juridinio statuso įmonių savininkams 
nėra kitų galimybių nustatyti efektyvumą perteklinio pel-
ningumo požiūriu, kaip tik ištiriant tiesioginių, t. y. verslo, 
investicijų vidutinį pelningumą ir riziką. Informacija apie 
teigiamas ir neigiamas rizikos premijas bei jos dydžius il-
guoju laikotarpiu skirtingose ekonominėse veiklose yra 
svarbi priimant strateginius investavimo sprendimus. 

Tyrimo objektas – Lietuvoje vykdomų ekonominių 
veiklų efektyvumas. 

Tyrimo tikslas – nustatyti Lietuvoje vykdomų ekono-
minių veiklų efektyvumą perteklinio pelningumo požiūriu 
ir atlikti jo palyginamąją analizę. 

Tyrimo uždaviniai: 1) parengti perteklinio pelningumo 
tyrimo metodologiją; 2) apskaičiuoti Lietuvoje vykdomų 
ekonominių veiklų vidutinius realizuotus pelningumus ir jų 
standartinius nuokrypius; 3) nustatyti nerizikingą palūkanų 
normą; 4) apskaičiuoti ir palyginti Lietuvoje vykdomų 
ekonominių veiklų Sharpe rodiklius; 5) apskaičiuoti ir pa-
lyginti žemės ūkio bendrovių ir ūkininkų ūkių realizuotus 
pelningumus, standartinius nuokrypius, Sharpe rodiklius. 

Tyrimų tikslui pasiekti buvo taikyti šie metodai: logi-
nės analizės ir sintezės, palyginimo, statistinės analizės, 
santykinių rodiklių skaičiavimo, apibendrinimo. 

Tyrimo laikotarpis – 1998–2008 m. 
 
Tyrimo metodologija 
 

Ekonominių veiklų efektyvumo vertinimas ir jo paly-
ginamoji analizė perteklinio pelningumo požiūriu atlieka-
ma pasitelkiant kapitalo rinkos teoriją ir Sharpe rodiklį, 
išmatuojantį perteklinį pelningumą bendros rizikos viene-
tui. Kapitalo rinkos teorijos atsiradimo ir vystymosi pa-
grindu tapo nerizikingo turto koncepcija. Šią teoriją nepri-
klausomai vienas nuo kito išvystė Nobelio premijos laurea-
tas W. Sharpe (1964), J. Lintner (1965) ir J. Mossin 
(1966). Treynor rodiklis tiriant perteklinį pelningumą rizi-
kos vienetui netinkamas dėl to, kad investicijos pagal eko-
nominės veiklos rūšis yra nediversifikuotos, todėl susiju-
sios tiek su sistemine, tiek su nesistemine rizika. Jensen 
rodiklis efektyvumui vertinti šiuo atveju netinkamas dėl to, 
kad investuotojas neturi galimybių aktyviais veiksmais 
sumažinti nesisteminę riziką ir (ar) padidinti perteklinį pel-
ningumą tam tikram rizikos lygiui.  

C. L. Israelsen (2005) teigia, kad Sharpe rodiklis parodo 
perteklinį pelningumą, tenkantį rizikos vienetui, nerizikingų 
investicijų atžvilgiu, o informacijos rodiklis – perteklinį pel-
ningumą, tenkantį rizikos vienetui, pasirinkto rinkos indekso 
atžvilgiu. Perteklinis pelningumas pasirinkto rinkos indekso 
atžvilgiu mokslinėje literatūroje dar vadinamas anomaliu 
(angl. abnormal) pelningumu (aut. pastaba). Informacijos 
rodiklis dėl rinkos indekso naudojimo jame ekonominių 
veiklų efektyvumui vertinti yra netinkamas. 

R. W. Best, C. W. Hodges ir J. A. Yoder (2009), tir-
dami akcijų ir obligacijų portfelių perteklinį pelningumą 
Šveicarijos vertybinių popierių rinkoje vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiais laikotarpiais (nuo vienerių iki 25 metų), išskiria 
Sharpe ir Sortino rodiklius. Sortino rodiklis grindžiamas 
Sharpe rodikliu, tačiau skirtumas tas, kad jį skaičiuojant at-
sižvelgiama tik į neigiamą kintamumą, t. y. skaičiuojamas 
kaip perteklinio pelningumo santykis su neigiama rizika 
(Reddy et al., 2007). Kaip vieną iš problemų, kylančių 
naudojant standartinį nuokrypį, J. Estrada (2006) įvardija 

tai, kad jis išmatuoja bet kurį pelningumo nuokrypį nuo vi-
dutinės reikšmės. Investuotojai yra suinteresuoti tik nei-
giama rizika, todėl vienas iš būdų patobulinti standartinį 
nuokrypį, kaip rizikos matavimo vienetą, yra apskaityti tik 
tuos nuokrypius, kurie yra žemiau vidutinės reikšmės. 
Straipsnio autorės nuomone, Sharpe ir Sortino rodikliai pa-
teikia skirtingą informaciją ir jie abu gali būti panaudoti 
ekonominių veiklų efektyvumui vertinti, tačiau šiuo atveju 
pasitelkiamas tik Sharpe rodiklis, Sortino rodiklį paliekant 
tolesniems moksliniams tyrimams. 
 Sharpe rodiklis skaičiuojamas taip (Best, Hodges ir 
Yoder, 2009): 
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čia  pr – vidutinis portfelio pelningumas;  

       fr – vidutinė nerizikinga palūkanų norma;  

        σp – portfelio pelningumo standartinis nuokrypis. 
 
Mokslininkai Sharpe rodiklį pritaikė vertybinių popie-

rių rinkoje, tirdami akcijų ir obligacijų portfelių perteklinį 
pelningumą vidutinės trukmės ir ilgalaikiais laikotarpiais 
(nuo vienerių iki 25 metų). Pritaikant Sharpe rodiklį verslo 

investicijų efektyvumui vertinti, kintamieji pr  ir σp yra 

atitinkamai konkrečios ekonominės veiklos rūšies investi-
cijų vidutinis realizuotas pelningumas ir realizuoto pelnin-
gumo standartinis nuokrypis. 
 Skaičiuojant Sharpe rodiklį naudojami vienos dienos 
pelningumai (Jiang ir Zhu, 2009), mėnesiniai pelningumai 
(Pinheiro, Matsumoto ir Tabak, 2009), metiniai pelningu-
mai (Estrada, 2006). Šiame empiriniame tyrime dėl statis-
tinių duomenų ribotumo bus naudojami metiniai realizuoti 
pelningumai, siekiant apimti kuo ilgesnį laikotarpį. 

S. Kim ir F. In (2005), atlikdami portfelių, sudarytų iš 
didelių įmonių akcijų ir obligacijų bei didelių ir mažų įmo-
nių akcijų, efektyvumo tyrimus nustatė, kad Sharpe rodik-
liai ilgu investavimo horizonto laikotarpiu yra daug didesni 
negu trumpu laikotarpiu. Mokslininkai padarė išvadą, kad 
ilgėjant investavimo horizontui, mažėja rezultatų sklaida ir 
didėja efektyvumas. Investuotojai, pasirinkę trumpą inves-
tavimo horizontą, turėtų žinoti, kad susiduria su didesne 
realizuotų pelningumų sklaida, o investuotojai, pasirinkę 
ilgą investavimo horizontą, turėtų suprasti, kad susiduria su 
didesniu laukiamų pelningumų neapibrėžtumu. R. W. Best 
ir kiti (2009) taip pat nustatė, kad ilginant tyrimo laikotar-
pį, obligacijų portfelio efektyvumas yra didesnis už akcijų 
portfelio efektyvumą, t. y. investicijų efektyvumas priklau-
so nuo investavimo horizonto. Šiame empiriniame tyrime 
bus naudojamas vienas, pats ilgiausias investavimo hori-
zontas, atsižvelgiant į informacijos ribotumus. Efektyvumo 
pokyčiai, keičiant investavimo horizontą, galėtų būti toles-
nių mokslinių tyrimų objektas. 

A. J. Keown ir kiti (2005) nurodo, kad verslo rizika 
išmatuojama pelno prieš palūkanas ir mokesčius (angl. 
EBIT) kintamumu. Finansinę riziką sukelia įmonės finan-
savimo sprendimai, sąlygojantys finansinio sverto atsira-
dimą. Finansinį svertą įmonė turi tada, kai dalį savo turto 
finansuoja kapitalu, patirdama pastoviųjų finansavimo iš-
laidų. Finansinę riziką patiria tik paprastųjų akcijų savinin-
kai, nes 1) ji sukelia papildomą savininkams atitenkančių 
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pajamų kintamumą ir 2) didesnę įmonės nemokumo tiki-
mybę. O. R. De Medeiros ir kiti (2006) teigia, kad įmonės 
ekonominėje ir finansinėje aplinkoje išskiriami dviejų tipų 
svertai: veiklos (susijęs su turto struktūra) ir finansinis (su-
sijęs su kapitalo struktūra). Veiklos svertas yra laipsnis, 
kuriuo keičiasi veiklos pelnas pasikeitus pardavimų paja-
moms. Veiklos svertas yra apskaitos mato vienetas, susijęs 
su verslo rizika, todėl galima teigti, kad jis susijęs su sis-
temine akcijų rizika, t. y. beta koeficientu ilgalaikio finan-
sinio turto įkainojimo modelyje (angl. CAPM). Beta koefi-
cientas taip pat yra rizikos mato vienetas, tik sąlygojamas 
rinkos. Minėtų mokslininkų teiginys patvirtina tai, kad per-
teklinis pelningumas rizikos vienetui gali būti tiriamas ne 
tik per finansų rinkos, bet ir per apskaitos teikiamą infor-
maciją. J. M. Eleftheriadis ir kiti (2009) teigia, kad verslo 
ir finansinė rizika yra sisteminės rizikos komponentai. To-
dėl veiklos ir finansiniai svertai, kurie siejami atitinkamai 
su verslo ir finansine rizika, gali būti derinami, norint pa-
siekti pageidautiną bendros sisteminės rizikos lygį. Moks-
lininkai, skaičiuodami finansinius svertus, verslo rizikai 
vertinti pasitelkia pardavimų pajamas ir pelną prieš atskai-
tant palūkanas ir mokesčius (angl. EBIT), o finansinei rizi-
kai vertinti – pelną prieš atskaitant palūkanas ir mokesčius 
ir nuosavybės pelningumą (angl. ROE). 

Atsižvelgiant į rizikos klasifikavimą bei jos vertinimą 
naudojant finansų rinkos ir įmonių veiklos apskaitos tei-
kiamą informaciją, konkrečios ekonominės veiklos rūšies 

investicijų realizuotas pelningumas gali būti skaičiuojamas 
dvejopai: 1) tipinės veiklos pelną dalinant iš viso turto arba 
2) grynąjį pelną iš pagrindinės veiklos dalinant iš nuosavo 
kapitalo. Realizuotas pelningumas, apskaičiuotas tipinės 
veiklos pelną dalinant iš viso turto, yra sąlygojamas tik 
verslo rizikos, todėl standartinis nuokrypis, kaip rizikos 
matas atspindi tik verslo (sisteminę ir nesisteminę) riziką. 
Pasitelkiant minėtus duomenis realizuotam pelningumui 
apskaičiuoti svarbu eliminuoti ilgalaikį ir trumpalaikį fi-
nansinį turtą tiek iš viso turto, tiek iš nuosavo kapitalo, ka-
dangi investicijos į finansinį turtą diversifikuoja nesistemi-
nę riziką ir netiksliai atspindi ekonominės veiklos rūšį. 
Reikalingi duomenys pateikti nevienodai žemės ūkio ben-
drovėse ir ūkininkų ūkiuose bei kitų ekonominės veiklos 
rūšių subjektuose, todėl straipsnio autorė negalėjo elimi-
nuoti trumpalaikių indėlių. Realizuotas pelningumas, ap-
skaičiuotas grynąjį pelną iš pagrindinės veiklos dalinant iš 
nuosavo kapitalo, sąlygojamas bendros rizikos, todėl stan-
dartinis nuokrypis, kaip rizikos matas, atspindi bendrą rizi-
ką. Pelnas, reikalingas realizuotam pelningumui apskai-
čiuoti, skirtingai pateikiamas žemės ūkio bendrovių ir ūki-
ninkų ūkių bei kitų ekonominės veiklos rūšių subjektų pel-
no (nuostolių) ataskaitose. Dėl šios priežasties svarbu su-
derinti jo skaičiavimo metodiką, siekiant kuo tiksliau įver-
tinti efektyvumą ir gauti korektiškus palyginamosios anali-
zės rezultatus (1 pav.). 

 

Žemės ūkio bendrovėse ir ūkininkų ūkiuose

Ne žemės ūkio ekonominių veiklų subjektuose

Bendrasis pelnas
minus

 veiklos sąnaudos
lygu

tipinės veiklos pelnas
(realizuotas pelnas)

minus
finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

lygu
realizuotas pelnas, atėmus finansinės ir 

investicinės veiklos sąnaudas

Bendroji produkcija
minus

kintamosios sąnaudos
lygu 

bendrasis gamybinis pelnas
minus

pastoviosios sąnaudos, išskyrus palūkanas
lygu

pagrindinės (tipinės) veiklos pelnas
plius

dotacijos, susijusios su pajamomis
lygu

realizuotas pelnas, įskaitant dotacijas
minus

palūkanų sąnaudos
lygu

realizuotas pelnas, įskaitant dotacijas
ir atėmus palūkanas

 
 

1 pav. Realizuoto pelno apskaičiavimas skirtingos ekonominės veiklos subjektuose 
Fig.1. Calculation of realized return in entities of different type economic activity 

 

Realizuotas pelnas, priklausantis nuo verslo rizikos, su-
derinamumo problemų nekelia. Skaičiuojant realizuotą pel-
ną, sąlygojamą bendros rizikos, problemų kelia palūkanų 
sąnaudos. Ūkių apskaitos duomenų tinkle (ŪADT) jos pa-
teikiamos, o ne žemės ūkio ekonominių veiklų subjektų pel-
no (nuostolių) ataskaitose – ne. Todėl tyrimo tikslumą maži-
na tai, kad skaičiuojant kitų ekonominės veiklos rūšių sub-
jektų realizuotą pelną atimamos visos finansinės ir investici-

nės veiklos sąnaudos, kurių didžiąją dalį sudaro palūkanos. 
Pelno mokestis eliminuojamas dėl dviejų priežasčių: 1) ti-
riamu laikotarpiu žemės ūkio bendrovės ir ūkininkų ūkiai šio 
mokesčio nemokėjo; 2) pelno mokestis mokamas nuo visų, 
ne tik pagrindinės veiklos pajamų, todėl gali iškreipti reali-
zuotą pelningumą, būdingą ekonominės veiklos rūšiai. 

Statistiniai duomenys, reikalingi investicijų į pasirinktas 
ekonominės veiklos rūšis efektyvumui vertinti, paimti iš Sta-
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tistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės. Statistiniai duomenys, reikalingi investicijų į žemės ūkį 
efektyvumui vertinti, paimti iš leidinių „Žemės ūkio respon-
dentinių įmonių duomenys“ (1998–2006) ir „Ūkių veiklos 
rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys)“ (2007–2008). 
 Sharpe rodikliui skaičiuoti reikalinga nerizikinga palū-
kanų norma. Ji priklauso nuo vyriausybės vertybinių po-
pierių išpirkimo termino. Vertinant efektyvumą svarbu at-
sižvelgti į investavimo horizontą ir vyriausybės vertybinių 
popierių terminą priartinti kuo arčiau jo. Jeigu investavimo 
horizontas yra penkeri metai, tada vidutinę nerizikingą pa-
lūkanų normą reikėtų skaičiuoti tik iš penkerių metų termi-
no vyriausybės obligacijų (Ryland, 2003). G. Moon ir 
L. A. LeBlanc (2008), tirdami rinkos rizikos premiją ilgu 
laikotarpiu (1928–2004) naudoja 30 metų išpirkimo termi-
no vyriausybės obligacijas kaip nerizikingą turtą. Moksli-
ninkai pasirenka ilgiausią terminą turinčias obligacijas, taip 
priartindami nerizikingų ir rizikingų investicijų horizontus. 
Straipsnio autorės atliktuose tyrimuose investavimo hori-
zontas yra 11 metų, todėl reikėtų naudoti šio laikotarpio 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų palūkanų 
normos vidurkį. Tiriamuoju laikotarpiu Vyriausybės obli-
gacijų terminas iki išpirkimo kito nuo 2 iki 11 metų, todėl 
straipsnio autorė, siekdama kiek galima priartinti jų termi-
ną prie investavimo horizonto, kiekvienais tiriamaisiais 
metais atrinko tik ilgiausią terminą turinčias Vyriausybės 
obligacijas. Tokia metodika atrenkant obligacijas buvo pa-
siektas 6 metų ir 10 mėnesių terminas iki išpirkimo. 
 Vidutiniai realizuoti pelningumai, vidutinė nerizikinga 
palūkanų norma ir vidutinis Vyriausybės obligacijų termi-
nas iki išpirkimo apskaičiuoti pasitelkiant Microsoft Excel 
funkciją AVERAGE. Realizuotų pelningumų standartinis 
nuokrypis – pasitelkiant Microsoft Excel funkciją STDEV. 
 Tyrimo imtis. Tyrimui pasirinktos visos Lietuvoje vyk-
domos ekonominės veiklos, išskyrus finansinį tarpininkavimą. 

Tyrimo prielaidos ir apribojimai. Tyrimų tikslumą 
mažina tai, kad: 

1) kitose ekonominėse veiklose, išskyrus žemės ūkį, 
yra įtrauktos visos įmonės, išskyrus individualias įmones 
bei fizinius asmenis, vykdančius ūkinę (ekonominę) veiklą. 
Žemės ūkio ekonominėje veikloje yra tik respondentiniai 
ūkiai, todėl gautų duomenų patikimumas priklauso nuo sta-
tistinio ūkių atrankos tikslumo; 

2) ekonominių veiklų, išskyrus žemės ūkį, 2008 m. 
duomenys yra preliminarūs; 

3) dėl informacijos pateikimo skirtumų žemės ūkio 
bendrovėse ir ūkininkų ūkiuose bei kitų ekonominės veik-
los rūšių subjektuose neeliminuoti trumpalaikiai indėliai, 
kaip ne pagrindinės veiklos investicijos; 

4) skaičiuojant kitų ekonominės veiklos rūšių subjektų 
realizuotą pelną atimamos visos finansinės ir investicinės 
veiklos sąnaudos, kurių didžiąją dalį sudaro palūkanos, o 
skaičiuojant žemės ūkio bendrovių ir ūkininkų ūkių – tik 
palūkanos; 

5) ūkininkų ūkių realizuoti pelningumai yra didesni dėl 
dviejų priežasčių: pirma, į realizuotą pelną įskaičiuota as-
meninėms reikmėms suvartota ūkio produkcija, gyvuliai ir 
kiti gyvūnai; antra, skaičiuojant realizuotą pelną neatimtas 
atlyginimas už ūkininkų darbą ūkyje. 
 
Tyrimo rezultatai 
  

Atliekant empirinį tyrimą buvo apskaičiuoti 49 eko-
nominių veiklų vidutiniai realizuoti pelningumai, standar-
tiniai nuokrypiai ir Sharpe rodikliai tiek atsižvelgiant į 
verslo, tiek atsižvelgiant į bendrą riziką. 
 Tiriamuoju laikotarpiu vidutiniai realizuoti pelningu-
mai, sąlygojami verslo rizikos, kito nuo 28,2 % nevalytos 
naftos ir gamtinių dujų gavybos veikloje iki minus 25,5 % 
– oro transporto veikloje. Pirmoje lentelėje pateikti di-
džiausi ir mažiausi vidutiniai realizuoti pelningumai įvai-
riose ekonominėse veiklose. 

 

 
1 lentelė. Lietuvoje vykdomų ekonominių veiklų didžiausi ir mažiausi vidutiniai realizuoti pelningumai, sąlygojami verslo rizikos, 1998–2008 m. 

Table 1.The highest and lowest average realized returns caused by business risk in Lithuanian economic activities during 1998–2008 

 

Eil. 
nr. 
No 

Ekonominės 
veiklos kodas 

Code of econo-
mic activity 

Ekonominės veiklos pavadinimas 
Title of economic activity 

Vidutiniai realizuoti 
pelningumai proc. 

Average realized re-
turns in percent 

Didžiausi vidutiniai realizuoti pelningumai 
Highest average realized returns 

1. 11 Nevalytos naftos ir gamtinių dujų gavyba 28,2 
2. 14 Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas 13,0 
3. 72 Kompiuteriai ir su jais susijusi veikla 10,5 
4. 34 Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba 10,0 
5. 64 Paštas ir telekomunikacijos   8,1 

Mažiausi vidutiniai realizuoti pelningumai (nuostolingumai) 
Lowest average realized returns (negative returns) 

1. 62 Oro transportas -25,5 
2. 19 Odų rauginimas ir išdirbimas; rankinių ir avalynės gamyba   -3,4 
3. 27 Pagrindinių metalų gamyba   -1,8 
4. 55 Viešbučiai ir restoranai   -1,4 
5. 93 Kita aptarnavimo veikla   -1,0 

 
Agreguotas pagal visas ekonomines veiklas vidutinis 

realizuotas pelningumas tiriamuoju laikotarpiu buvo 3,6 %. 
Neigiamą realizuotą pelningumą be pirmoje lentelėje pateik-

tų ekonominių veiklų taip pat patyrė verslo subjektai, užsii-
mantys tekstilės gaminių gamyba (-0,8 %), žvejyba ir žuvų 
auginimu (-0,5 %) bei vandens rinkimu, valymu ir paskirs-
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tymu (-0,5 %). Žemės ūkio veikla užsiimantys verslo sub-
jektai tiriamuoju laikotarpiu vidutiniškai uždirbo 2 %. Šioje 
ekonominėje veikloje verslo subjektai skirstomi į žemės 
ūkio bendroves ir ūkininkų ūkius. Žemės ūkio bendrovių vi-
dutinis realizuotas nuostolingumas buvo 2,9 %, o ūkininkų 
ūkių pelningumas – 17,4 %. Reikia atkreipti dėmesį į tai, 
kad ūkininkų ūkių realizuotas pelnas padidėja dėl to, kad jį 
skaičiuojant neatimamas ūkininkų darbo užmokestis, be to, į 
šį pelną yra įskaičiuota asmeninėms reikmėms suvartota 
ūkio produkcija, gyvuliai ir kiti gyvūnai. 

Maisto produktų ir gėrimų gamyboje, perdirbančioje 
žemės ūkio produkciją, uždirbta 4,4 % investuoto turto litui. 

Artimoje žemės ūkiui ekonominėje veikloje – miškinin-
kystėje ir medienos ruošoje – buvo uždirbtas 7,5 % pelnin-
gumas. Daug šioje ekonominėje veikloje pagamintos pro-
dukcijos yra sunaudojama statyboje, baldų bei plaušienos ir 
popieriaus gamybose. Šių ekonominių veiklų vidutiniai rea-

lizuoti pelningumai buvo atitinkamai 7,1 %, 3,9 % ir 2,4 %. 
Nors tiriamasis laikotarpis iš esmės apima ekonomikos au-
gimo laikotarpį, tačiau pirmaisiais ir paskutiniaisiais tyrimo 
metais buvo ekonomikos nuosmukis. Neatsitiktinai tokioje 
sparčiai augančioje ekonominėje veikloje, kaip nekilnojamo-
jo turto operacijos, tebuvo pasiektas tik 3 % pelningumas. 
Tai tik patvirtina vieną iš finansų valdymo principų: konku-
rencingoje rinkoje sunku rasti išskirtinai pelningų investici-
jų. Jeigu pramonės šakoje didėja įmonių pelningumas, joje 
atsiranda naujų rinkos dalyvių, o tai sąlygoja pelningumo 
sumažėjimą iki pageidaujamo pelningumo. Ir atvirkščiai, 
jeigu pramonės šakos įmonių pelningumas mažėja, dalis rin-
kos dalyvių pasitraukia, taip sumažindami konkurenciją ir 
gamybinius pajėgumus, tada kainos padidėja. 

Dėmesio taip pat verta mokslinių tyrimų ir bandomoji 
veikla. Šioje veikloje įmonės tiriamuoju laikotarpiu viduti-
niškai uždirbo 7,3 %. 

 
2 lentelė. Lietuvoje vykdomų ekonominių veiklų didžiausi ir mažiausi vidutiniai realizuoti pelningumai, sąlygojami bendros rizikos, 1998–2008 m. 

Table 2. The highest and lowest average realized returns caused by total risk in Lithuanian economic activities during 1998–2008 

 

Eil. 
nr. 
No 

Ekonominės veik-
los kodas 

Code of economic 
activity 

Ekonominės veiklos pavadinimas 
Title of economic activity 

Vidutiniai realizuoti 
pelningumai proc. 

Average realized re-
turns in percent 

Didžiausi vidutiniai realizuoti pelningumai 
Highest average realized returns 

1. 11 Nevalytos naftos ir gamtinių dujų gavyba 31,7 
2. 72 Kompiuteriai ir su jais susijusi veikla 19,9 
3. 34 Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba 18,1 
4. 14 Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas 17,1 
5. 45 Statyba 14,7 

Mažiausi vidutiniai realizuoti pelningumai (nuostolingumai) 
Lowest average realized returns (negative returns) 

1. 33 Medicinos, tiksliųjų ir optinių prietaisų bei laikrodžių gamyba -75,2 
2. 62 Oro transportas -60,9 
3. 24 Chemikalų ir chemijos pramonės gaminių gamyba -13,9 
4. 71 Mašinų ir įrenginių be operatoriaus bei namų ūkio reikmenų nuoma -13,8 
5. 27 Pagrindinių metalų gamyba -13,2 

 
Palyginus 1 ir 2 lentelės duomenis galima pastebėti, 

kad net 3 iš 5 didžiausius realizuotus pelningumus, sąlygo-
jamus verslo rizikos, turinčios ekonominės veiklos uždirbo 
ir didžiausius pelningumus, sąlygojamus bendros rizikos. 
Be to, antruoju atveju pelningumai buvo gerokai didesni. 
Tai rodo efektyvų įmonių, veikiančių nurodytose ekono-
minėse veiklose, kapitalo struktūros valdymą. Net 22 eko-
nominės veiklos iš 49 tiriamuoju laikotarpiu buvo nuosto-
lingos. Neigiamus realizuotus pelningumus, sąlygojamus 
verslo rizikos, turėjo tik 8 ekonominės veiklos. Taigi, 14 
ekonominių veiklų verslo subjektai neefektyviai valdė ka-
pitalo struktūrą. 

Agreguotas pagal visas ekonomines veiklas vidutinis 
realizuotas pelningumas, kurį uždirbo savininkai, tiriamuoju 
laikotarpiu buvo 2,1 %, t. y. 1,5 proc. punkto mažesnis nei 
realizuotas pelningumas, sąlygojamas tik verslo rizikos. 

Žemės ūkio veikla užsiimančių verslo subjektų savi-
ninkai tiriamuoju laikotarpiu vidutiniškai uždirbo 3,4 %. 
Žemės ūkio bendrovių vidutinis realizuotas nuostolingu-
mas buvo 1,8 %, o ūkininkų ūkių realizuotas pelningumas 
– 6,1 %. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kapitalo struktūros 
valdymas buvo efektyvus tik žemės ūkio bendrovėse. Fi-

nansavimo sprendimai leido sumažinti nuosavo kapitalo 
nuostolingumą iki 1,8 %. Ūkininkų ūkiuose nuosavo kapi-
talo pelningumas buvo mažesnis už turto pelningumą, ir tai 
rodo neefektyvų kapitalo struktūros valdymą šiuose ūkiuo-
se. Tai galėjo sąlygoti turto dotacijos, žymiai padidinusios 
ūkininkų ūkių nuosavą kapitalą ir sumažinusios nuosavo 
kapitalo pelningumą, lyginant su turto pelningumu. 

Maisto produktų ir gėrimų gamyboje, perdirbančioje 
žemės ūkio produkciją, uždirbta 4,7 % nuosavo kapitalo litui. 

Artimoje žemės ūkiui ekonominėje veikloje – miškinin-
kystėje ir medienos ruošoje – buvo uždirbtas 8,1 % nuosavo 
kapitalo pelningumas. Kaip jau minėta, daug šioje ekonomi-
nėje veikloje pagamintos produkcijos sunaudojama statybo-
je, baldų bei plaušienos ir popieriaus gamybose. Šių ekono-
minių veiklų verslo subjektų savininkų vidutiniai realizuoti 
pelningumai buvo atitinkamai 14,7 %, 3,4 % ir -1,3 %. 

Mokslinių tyrimų ir bandomosios veiklos įmonės ti-
riamuoju laikotarpiu vidutiniškai uždirbo 4,3 % nuosavo 
kapitalo pelningumą, t. y. 3 proc. punktais mažiau nei turto 
pelningumas. Tai taip pat byloja apie neefektyvų kapitalo 
struktūros valdymą šia ekonomine veikla užsiimančiose 
įmonėse. 
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Įvairių ekonominių veiklų tiek verslo, tiek bendra rizi-
ka yra labai skirtingos. Visų Lietuvoje vykdomų ekonomi-
nių veiklų realizuotų pelningumų, tenkančių verslo rizikos 
vienetui, sklaida pateikta 2 pav. Verslo rizikos kitimo in-
tervalas – 0,13–51,4. Didžiausia verslo rizika pasireiškė 
oro transporto veikloje, mažiausia – nuotekų ir atliekų šali-

nimo veikloje. Tai logiška, nes nuotekų  ir atliekų šalinimo 
veikla yra stabili, t. y. joje veikiančių įmonių pajamos ne-
jautrios makroekonominiams pokyčiams, o tai reiškia mažą 
sisteminę verslo riziką. Oro transportas, nors ir monopolinė 
veikla nacionaliniu lygmeniu, susiduria su didele konku-
rencija regioniniu ir tarptautiniu mastu. 
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2 pav. Lietuvoje vykdomų ekonominių veiklų realizuotų pelningumų, tenkančių verslo rizikos vienetui, sklaida 

Fig. 2. Average realized returns per business risk unit in Lithuanian economic activities during 1998–2008 
 
Vidutinė verslo rizika visose ekonominėse veiklose ti-

riamuoju laikotarpiu buvo 2,1. Verslo riziką, artimą šiam 
dydžiui (1–3), turėjo net 20 iš 49 ekonominių veiklų, vyk-
domų Lietuvoje. Tai suponuoja išvadą, kad tose ekonomi-
nėse veiklose veikiančių įmonių veikla yra stabili, pajamos 
nėra itin jautrios makroekonominiams pokyčiams. 

Žemės ūkio veikla užsiimantys verslo subjektai tiriamuo-
ju laikotarpiu patyrė 12,5 verslo riziką. Žemės ūkio bendrovių 
realizuotų pelningumų standartinis nuokrypis buvo 17,5 %, o 
ūkininkų ūkių – 7,0 %. Tai rodo aukštesnį ūkininkų ūkių nei 
žemės ūkio bendrovių veiklos diversifikavimo laipsnį. 

Artimoje žemės ūkiui ekonominėje veikloje – miški-
ninkystėje ir medienos ruošoje – verslo rizika buvo 5,3. 
Miškininkystės produkciją naudojančioje statyboje, baldų 
bei plaušienos ir popieriaus gamybose verslo rizika buvo 
atitinkamai 4,4, 2,9 ir 2,5. 

Mokslinių tyrimų ir bandomosios veiklos įmonės tiriamuo-
ju laikotarpiu vidutiniškai patyrė 10,7 verslo riziką. Atsižvel-
giant į tai, kad R&D investicijos yra vienos iš rizikingiausių, tai 
nėra labai didelė rizika (panašią riziką patyrė variklinių trans-
porto priemonių gamybos bei žemės ūkio verslo subjektai). 

Tyrimo rezultatai patvirtina vieną iš finansų valdymo 
principų: dalis rizikos gali būti eliminuota investicijų diversi-
fikavimo dėka. Kaip teigia A. Troncoso (2008), bendra turto 

rizika yra standartinis nuokrypis. Rizika yra sumažinama, kai 
turtas įtraukiamas į investicijų portfelį, paliekant tik dalį rizi-
kos, vadinamos sistemine. Ši rizika negali būti diversifikuota, 
nes sąlygojama visos sistemos. Eliminuojamos rizikos dalis 
vadinama nesistemine, išskirtine arba diversifikuojama. 
Straipsnio autorės atlikti tyrimai taip pat patvirtina faktą, kad 
žemės ūkis dėl gamtinių-klimatinių ir biologinių veiksnių po-
veikio turi vieną iš didžiausių nesisteminę verslo riziką (di-
desnę turi tik oro transporto, nevalytos naftos ir gamtinių dujų 
gavybos bei įstaigos įrangos ir kompiuterių gamybos įmonės). 

Visų Lietuvoje vykdomų ekonominių veiklų realizuotų 
pelningumų, tenkančių bendros rizikos vienetui, sklaida 
pateikta 3 pav. Ji gerokai didesnė, nes bendra rizika apima 
ne tik verslo, bet ir finansinę riziką. Bendra verslo subjektų 
patiriama rizika tiriamuoju laikotarpiu kito labai dideliame 
(0,14–274,0) intervale.  

Didžiausia bendra rizika pasireiškė medicinos, tikslių-
jų ir optinių prietaisų bei laikrodžių gamyboje, mažiausia – 
nuotekų ir atliekų šalinimo veikloje. Nuotekų  ir atliekų ša-
linimo veikla užsiimančios įmonės turi labai mažai finan-
sinių skolų, todėl verslo ir bendra rizikos beveik sutampa. 
Medicinos, tiksliųjų ir optinių prietaisų bei laikrodžių ga-
myboje beveik 60 % investicijų finansuojama skolomis. 
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3 pav. Lietuvoje vykdomų ekonominių veiklų realizuotų pelningumų, tenkančių bendros rizikos vienetui, sklaida 

Fig. 3. Average realized returns per total risk unit in Lithuanian economic activities during 1998–2008 
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Vidutinė rizika visose ekonominėse veiklose tiriamuo-
ju laikotarpiu buvo 5,7. Bendra rizika pagal agreguotus 
ekonominių veiklų duomenis yra daugiau nei dvigubai di-
desnė. Taip yra dėl to, kad visose ekonominėse veiklose 
vidutiniškai apie 50 % investicijų finansuojama ilgalaikiais 
ir trumpalaikiais įsipareigojimais. 

Realizuotų pelningumų, tenkančių tiek verslo rizikos, 
tiek bendros rizikos vienetui, koncentracija vienoje vietoje, 
o ne sklaida, rodanti besiformuojantį lanką ar liniją, rodo ir 
tai, kad ekonominių veiklų efektyvumai yra skirtingi. 

2 ir 3 paveiksle pavaizduoti pelningumai, tenkantys ri-
zikos vienetui. Tačiau tam tikrą pelningumą galima uždirb-
ti nepatiriant rizikos, todėl svarbu įvertinti ekonominių 
veiklų efektyvumą perteklinio pelningumo požiūriu. Per-
teklinis pelningumas yra skirtumas tarp realizuoto pelnin-
gumo ir nerizikingos palūkanų normos. Tiriamuoju laiko-
tarpiu vidutinė Vyriausybės obligacijų palūkanų norma 
buvo 6,17 %. Tai reiškia, kad tokį pelningumą rinkoje bu-
vo galima uždirbti nepatiriant rizikos. Valstybės skolini-
mosi poreikių bei pinigų pasiūlos ir paklausos pokyčiai są-
lygojo nerizikingos palūkanų normos kintamumą (4 pav.). 

Nerizikinga palūkanų norma tiriamuoju laikotarpiu kito 
nuo 15,0 % iki 3,7 %, t. y. buvo sumažėjusi daugiau kaip 4 
kartus. Didžiausia nerizikinga palūkanų norma buvo 1998–
1999 m., o mažiausia – 2006 m. Nuo 2000 m., pradėjus 
ekonomikai sparčiai augti, valstybės skolinimosi poreikis 
mažėjo, tuo sumažindamas ir nerizikingą palūkanų normą. 
Tiriamuoju laikotarpiu Vyriausybės obligacijų terminai bu-
vo labai skirtingi. Jie, kaip ir nerizikingos palūkanų normos, 
priklausė nuo ekonomikos ciklo. Mažėjant valstybės skoli-
nimosi poreikiui, mažėjo Vyriausybės vertybinių popierių 
pasiūla ir ilgėjo jų terminai, siekiant sutaupyti obligacijų lei-
dybos išlaidų. Trumpiausio termino obligacijos išleistos 
1998 m. (2 metų), o ilgiausio termino – 2005 m. (11 metų). 
Vidutinis Vyriausybės obligacijų terminas iki išpirkimo ti-
riamuoju laikotarpiu buvo 6 metai ir 10 mėnesių. 

Perteklinį pelningumą rizikos vienetui atspindi Sharpe 
rodiklis. Jis skaičiuojamas realizuoto pelningumo ir nerizi-

kingos palūkanų normos vidurkių skirtumą dalinant iš stan-
dartinio nuokrypio. Rodiklio dėka nustatomas perteklinis in-
vesticijų į įvairias ekonomines veiklas efektyvumas, parodan-
tis, kiek rizikos premijos tenka vienam rizikos vienetui. Kaip 
jau minėta anksčiau, realizuotų pelningumų, tenkančių tiek 
verslo rizikos, tiek bendros rizikos vienetui, koncentracija 
vienoje vietoje, rodo, kad ekonominių veiklų efektyvumai 
yra skirtingi. Dėl šios priežasties yra skirtingi ir efektyvumai, 
apskaičiuoti įvertinant ne visą, o tik perteklinį pelningumą. 
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4 pav. Nerizikinga palūkanų norma už ilgalaikio termino Vyriausybės ob-

ligacijas Lietuvoje 1998–2008 m. 
Fig. 4. Risk-free rate of return on long-term Government bonds in Lithu-

ania during 1998–2008 
 
Tyrimų rezultatai parodė, kad tik penktadalyje ekono-

minių veiklų buvo gauta teigiama premija, tenkanti verslo 
rizikos vienetui. Teigiamos rizikos premijos labai mažos, 
jų kitimo intervalas – 1,67–0,01. Neigiamos rizikos premi-
jos yra labai didelės. Jos kinta nuo minus 43,1 iki minus 
0,04 Trečioje lentelėje pateiktos didžiausią teigiamą ir di-
džiausią neigiamą premiją verslo rizikos vienetui uždirbu-
sios ekonominės veiklos. 

Didžiausios teigiamos rizikos premijos uždirbtos neva-
lytos naftos ir gamtinių dujų gavyboje, kompiuterių ir su 
jais susijusioje veikloje, pašte ir komunikacijose, variklinių 
transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyboje 
bei statyboje. 

 
3 lentelė. Lietuvoje vykdomų ekonominių veiklų didžiausi ir mažiausi Sharpe rodikliai, atsižvelgiant į verslo riziką, 1998–2008 m. 

Table 3.Thehighest and lowest Sharpe ratios considering business risk in Lithuanian economic activities during 1998–2008 

 

Eil. Nr. 
No 

Ekonominės veiklos kodas 
Code of economic activity 

Ekonominės veiklos pavadinimas 
Title of economic activity 

Sharpe rodiklis 
Sharpe ratio 

Didžiausi Sharpe rodikliai (teigiamos rizikos premijos) / The highest Sharpe ratios (positive risk premiums) 

1. 11 Nevalytos naftos ir gamtinių dujų gavyba 1,67 
2. 72 Kompiuteriai ir su jais susijusi veikla 0,85 
3. 64 Paštas ir komunikacijos 0,37 
4. 34 Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba 0,35 
5. 45 Statyba 0,20 

Mažiausi Sharpe rodikliai (neigiamos rizikos premijos) /  The lowest Sharpe ratios (negative risk premiums) 

1. 90 Nuotekų ir atliekų šalinimo veikla -43,1 
2. 41 Vandens rinkimas, valymas ir paskirstymas -21,2 
3. 27 Pagrindinių metalų gamyba   -5,5 
4. 55 Viešbučiai ir restoranai   -4,9 
5. 17 Tekstilės gaminių gamyba   -3,8 

 
Didžiausias vidutines neigiamas rizikos premijas paty-

rė įmonės, kurios užsiėmė nuotekų ir atliekų šalinimo veik-
la, vandens rinkimu, valymu ir paskirstymu, pagrindinių 
metalų gamyba, viešbučiais ir restoranais bei tekstilės ga-
minių gamyba. 

Vertinant finansinių investicijų, pvz., investicijų į akci-
jas, efektyvumą labiausiai diversifikuotu ir turinčiu ma-
žiausią riziką bei didžiausią perteklinį pelningumą rizikos 
vienetui yra laikomas rinkos portfelis, apimantis visas rin-
koje kotiruojamas akcijas. Rinkos portfelio atitikmeniu 
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praktikoje yra laikomas tam tikras rinkos indeksas. Deja, 
dėl rinkų neefektyvumo joje egzistuojančios asimetrinės 
informacijos investuotojai į finansinį turtą gali uždirbti 
daugiau ar mažiau anomalaus pelningumo, taip paneigdami 
kapitalo rinkos teoriją. Vertinant verslo investicijas tokiu 
atitikmeniu yra visos vykdomos ekonominės veiklos. 

Sharpe rodiklis visose ekonominėse veiklose tiriamuo-
ju laikotarpiu buvo neigiamas (-1,25). Neigiamą rizikos 
premiją sąlygojo tai, kad realizuotas pelningumas tiriamuo-
ju laikotarpiu buvo daugiau kaip 2,6 proc. punktais mažes-
nis už nerizikingą palūkanų normą. 

Žemės ūkio veikla užsiimantys verslo subjektai tiria-
muoju laikotarpiu taip pat uždirbo neigiamą premiją verslo 
rizikos vienetui (-0,14). Žemės ūkio bendrovių Sharpe ro-
diklis buvo -0,39, o ūkininkų ūkių – 1,6. Tai rodo, kad ūki-
ninkų ūkiai sugebėjo savo veikloje uždirbti perteklinį pel-
ningumą, kadangi vidutinis realizuotas pelningumas viršijo 
nerizikingą palūkanų normą 11,2 proc. punkto. Atkreiptinas 
dėmesys į tai, jog ūkininkų ūkių realizuotas pelnas padidėja 
dėl to, kad jį skaičiuojant neatimamas ūkininkų darbo už-
mokestis, be to, į šį pelną yra įskaičiuota asmeninėms reik-
mėms suvartota ūkio produkcija, gyvuliai ir kiti gyvūnai. 

Artimoje žemės ūkiui ekonominėje veikloje – miški-
ninkystėje ir medienos ruošoje – Sharpe rodiklis buvo 

0,26. Miškininkystės produkciją naudojančioje statyboje, 
baldų bei plaušienos ir popieriaus gamybose Sharpe rodik-
liai buvo atitinkamai 0,20, -0,80 ir -1,54. Žemės ūkio pro-
dukciją perdirbančioje maisto produktų ir gėrimų gamybo-
je rizikos premija buvo neigiama (-0,72). 

Mokslinių tyrimų ir bandomosios veiklos įmonės ti-
riamuoju laikotarpiu turėjo teigiamą premiją verslo rizikos 
vienetui (0,11). 

Į analizę įtraukiant finansinę riziką yra gaunamas per-
teklinis pelningumas bendros rizikos vienetui. Tokiu būdu 
išmatuotas ekonominių veiklų efektyvumas parodo ne tik 
investavimo, bet ir finansavimo sprendimų efektyvumą.  

Tyrimų rezultatai parodė, kad 13 iš 49 ekonominių 
veiklų buvo gauta teigiama premija bendros rizikos viene-
tui. Perteklinis pelningumas bendros rizikos vienetui gali 
būti ir didesnis, ir mažesnis už perteklinį pelningumą vers-
lo rizikos vienetui. Tai priklauso nuo realizuotų pelningu-
mų ir bendros rizikos pokyčių. Teigiamos rizikos premijos 
labai mažos, jų kitimo intervalas – 1,33–0,01 (4 lentelė). 
Neigiamos rizikos premijos yra labai didelės. Jos kito nuo 
minus 45,5 iki minus 0,06. Ketvirtoje lentelėje pateiktos 
didžiausią teigiamą ir didžiausią neigiamą premiją bendros 
rizikos vienetui uždirbusios ekonominės veiklos. 

 
4 lentelė. Lietuvoje vykdomų ekonominių veiklų didžiausi ir mažiausi Sharpe rodikliai, atsižvelgiant į bendrą riziką, 1998–2008 m. 

Table 4. The highest and lowest Sharpe ratios considering total risk in Lithuanian economic activities during 1998–2008 

 

Eil. Nr. 
No 

Ekonominės veiklos kodas 
Code of economic activity 

Ekonominės veiklos pavadinimas 
Title of economic activity 

Sharpe rodiklis 
Sharpe ratio 

Didžiausi Sharpe rodikliai (teigiamos rizikos premijos) / The highest Sharpe ratios (positive risk premiums) 

1. 72 Kompiuteriai ir su jais susijusi veikla 1,33 
2. 11 Nevalytos naftos ir gamtinių dujų gavyba 1,24 
3. 45 Statyba 0,66 
4. 25 Guminių ir plastikinių dirbinių gamyba 0,66 
5. 14 Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas 0,62 

Mažiausi Sharpe rodikliai (neigiamos rizikos premijos) / The lowest Sharpe ratios (negative risk premiums) 

1. 90 Nuotekų ir atliekų šalinimo veikla -45,5 
2. 41 Vandens rinkimas, valymas ir paskirstymas -13,2 
3. 40 Elektros, dujų, garo ir karšto vandens tiekimas  -3,0 
4. 55 Viešbučiai ir restoranai -2,4 
5. 27 Pagrindinių metalų gamyba  -2,1 
 
Didžiausios teigiamos rizikos premijos uždirbtos kom-

piuterių ir su jais susijusioje veikloje, nevalytos naftos ir 
gamtinių dujų gavyboje, statyboje, guminių ir plastikinių dir-
binių gamyboje bei kitoje kasyboje ir eksploatuojant karjerus. 

Didžiausias vidutines neigiamas rizikos premijas paty-
rė įmonės, kurios užsiėmė nuotekų ir atliekų šalinimo veik-
la, vandens rinkimu, valymu ir paskirstymu, elektros, dujų, 
garo ir karšto vandens tiekimu, viešbučiais ir restoranais 
bei pagrindinių metalų gamyba. Atkreiptinas dėmesys į tai, 
kad bendros rizikos lygis pirmosiose trijose ekonominėse 
veiklose buvo labai žemas. Pagrindinės žemos bendros ri-
zikos priežastys yra ypač maža sisteminė verslo rizika ir 
maža konkurencija nacionaliniu lygmeniu, kadangi šiose 
ekonominėse veiklose veikiančios įmonės yra lokalios. 

Sharpe rodiklis visose ekonominėse veiklose tiriamuo-
ju laikotarpiu buvo neigiamas (-0,72). Neigiamą rizikos 
premiją sąlygojo tai, kad realizuotas pelningumas tiriamuo-
ju laikotarpiu buvo beveik 4,1 proc. punktais mažesnis už 
nerizikingą palūkanų normą. 

Žemės ūkio veikla užsiimantys verslo subjektai tiria-
muoju laikotarpiu taip pat uždirbo neigiamą premiją ben-
dros rizikos vienetui (-0,17). Žemės ūkio bendrovių Sharpe 
rodiklis buvo -0,37, o ūkininkų ūkių – apie nulį. Tai rodo, 
kad ūkininkų ūkiai sugebėjo savo veikloje uždirbti pelnin-
gumą, artimą nerizikingai palūkanų normai, o žemės ūkio 
bendrovių savininkai patyrė nuostolingumą. 

Artimoje žemės ūkiui ekonominėje veikloje – miški-
ninkystėje ir medienos ruošoje – Sharpe rodiklis buvo 
0,28. Miškininkystės produkciją naudojančioje statyboje, 
baldų bei plaušienos ir popieriaus gamybose Sharpe rodik-
liai buvo atitinkamai 0,66, -0,34 ir -0,77. Žemės ūkio pro-
dukciją perdirbančioje maisto produktų ir gėrimų gamybo-
je premija bendros rizikos vienetui buvo neigiama (-0,26). 

Mokslinių tyrimų ir bandomosios veiklos įmonės ti-
riamuoju laikotarpiu jau turėjo neigiamą premiją bendros 
rizikos vienetui (-0,06). 

Tolesni moksliniai tyrimai galėtų būti atliekami skai-
čiuojant perteklinius pelningumus tiek verslo, tiek bendros 
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rizikos vienetui skirtingos trukmės periodais. Tai leistų nu-
statyti, kaip praktikoje pasireiškia vienas iš finansų valdy-
mo principų, teigiančių, kad konkurencingoje rinkoje sun-
ku rasti išskirtinai pelningų investicijų. Tolesni moksliniai 
tyrimai gali būti nukreipti ir Sortino rodiklio, rodančio per-
teklinį pelningumą neigiamos rizikos vienetui, testuoti 
įvairiose Lietuvoje vykdomose ekonominėse veiklose. 
 
Išvados 
 

1. Ankstesnių mokslinių tyrimų analizė parodė, kad iki 
šiol mokslininkai Sharpe rodiklį, kaip perteklinio pelnin-
gumo rizikos vienetui išmatavimą, taiko ir tolesnius tyri-
mus atlieka įvairiose finansų rinkose. Straipsnio autorė šį 
efektyvumo rodiklį pirmą kartą pritaiko verslo investici-
joms pagal ekonominės veiklos rūšis vertinti. 

2. Tiriamuoju laikotarpiu vidutiniai realizuoti pelnin-
gumai, sąlygojami verslo rizikos, kito nuo 28,2 % nevaly-
tos naftos ir gamtinių dujų gavyboje iki minus 25,5 % – 
oro transporto veikloje. Agreguotas pagal visas ekonomi-
nes veiklas vidutinis realizuotas pelningumas tiriamuoju 
laikotarpiu buvo 3,6 %. Neigiamą realizuotą pelningumą 
patyrė 8 ekonominių veiklų subjektai. Žemės ūkio veikla 
užsiimantys verslo subjektai tiriamuoju laikotarpiu viduti-
niškai uždirbo 2%. 

3. Vidutiniai realizuoti verslo subjektų pelningumai, 
sąlygojami bendros rizikos, buvo gerokai didesni. Tai rodo 
efektyvų kapitalo struktūros valdymą, tačiau net 14 eko-
nominių veiklų verslo subjektai kapitalo struktūrą valdė 
neefektyviai. 

4. Visų Lietuvoje vykdomų ekonominių veiklų reali-
zuotų pelningumų, tenkančių verslo rizikos vienetui, sklai-
da buvo labai didelė. Žemės ūkio bendrovių realizuotų pel-
ningumų standartinis nuokrypis buvo gerokai didesnis nei 
ūkininkų ūkių, ir tai rodo aukštesnį ūkininkų ūkių nei že-
mės ūkio bendrovių veiklos diversifikavimo laipsnį. 

5. Tyrimų rezultatai parodė, kad tik penktadalyje eko-
nominių veiklų buvo gauta teigiama premija verslo rizikos 
vienetui. Teigiama premija bendros rizikos vienetui buvo 
gauta 13 iš 49 ekonominių veiklų. Verslo subjektai, pasi-
rinkdami, į kurias ekonomines veiklas investuoti, turi at-
kreipti dėmesį į teigiamas ir neigiamas rizikos premijas bei 
jų dydžius. 

6. Žemės ūkio veikla užsiimantys verslo subjektai ti-
riamuoju laikotarpiu uždirbo neigiamą premiją bendros ri-
zikos vienetui. Ūkininkų ūkiai sugebėjo savo veikloje už-
dirbti pelningumą, artimą nerizikingai palūkanų normai, o 
žemės ūkio bendrovių savininkai patyrė nuostolingumą. 
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Vilija Aleknevičienė 
 

Comparative Analysis of Excess Return in Lithuanian Economic Activities  
 

Summary 
 
When choosing the economic activity the investor should know what excess return has been earned. Most of Lithuanian business entities are closed 

joint-stock companies, and it is impossible to estimate an excess return using market information. In the paper valuation and comparative analysis of effi-
ciency using the excess return approach in various economic activities is presented. Efficiency is measured using Sharpe ratio. This ratio is widely used 
in valuation of financial investments. The author first adopts this method for evaluation of efficiency of capital investments. The efficiency is measured 
by the ratios of excess return to business risk and excess return to total risk.  

The research results show the economic activities in which positive and negative risk premiums have been earned. One of the main reasons of nega-
tive risk premiums is very high competitiveness in the economic activity. This information is useful for business entities in making strategic investment 
decisions. 

Realized return, risk-free rate of return, excess return, business and total risk, Sharpe ratio, economic activities. 

 
Вилия Алекнявичене 
 

Сравнительный анализ избыточной прибыльности в Литовских экономических деятельностей 
 

Резюме 
 

Выбирая того или иного вида хозяйственной деятельности, инвестор должен знать какая средняя избыточная прибыльность в ней была 
заработана. Большинство предприятий, работающих в Литве, является частными компаниями и измерить избыточную прибыльность исполь-
зуя рыночную информацию невозможно. В статье представлена оценка и сравнительный анализ эффективности в смысле избыточной при-
быльности в различных сферах экономической деятельности Литвы. Эффективность измерена с помощью коэффициента Шарпа. Этот показа-
тель широко используется в оценке финансовых вложений. Автор статьи первый раз использовал этот метод для оценки эффективности капи-
тальных вложений. Эффективность измерена как избыточная прибыльность на бизнес риск и избыточная прибыльность на общий риск. 

Исследования авторы показали в каких видах хозяйственной деятельности в течение длительного периода были получены положитель-
ные, а в каких – отрицательные премии за риск. Одной из основных причин негативных премий за риск слишком высокое число конкурирую-
щих компаний в хозяйственной деятельности. Эта информация имеет важное значение для стратегических инвестиционных решений. 

Реализованный прибыльность, безрисковая процентная ставка, избыточная прибыльность, бизнес и общий риск, коэффициент Шарпа, 

экономические деятельности. 
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