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11..  AACCKKNNOOWWLLEEDDGGEEMMEENNTTSS  
OOvveerr  aa  lloonngg  ppeerriioodd  ooff  rreesseeaarrcchh  lleeaaddiinngg  ttoo  tthhiiss  ssttuuddyy,,  II  hhaavvee  bbeenneeffiitttteedd  ffrroomm  

mmaatteerriiaallss  aanndd  ddiissccuussssiioonnss  wwiitthh  aa  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  ppeeooppllee  iinn  LLiitthhuuaanniiaa  aanndd  oouuttssiiddee  ooff  iitt..  
FFiirrsstt,,  mmyy  tthhaannkkss  ggoo  ttoo  ffoorrmmeerr  PPrriimmee  MMiinniisstteerrss  ooff  LLiitthhuuaanniiaa::  DDrr..  AAllbbeerrttaass    SSiimmeennaass,,  DDrr..  
AAlleekkssaannddrraass  AAbbiissaallaa,,  aanndd  DDrr..  GGeeddiimmiinnaass  VVaaggnnoorriiuuss;;  ffoorrmmeerr  aanndd  ccuurrrreenntt  CCaabbiinneett  
MMiinniisstteerrss  aanndd  ootthheerr  hhiigghh  ggoovveerrnnmmeenntt  ooffffiicciiaallss::  DDrr..  GGeeddiimmiinnaass  SSeerrkkssnnyyss,,  MMrr..  VVyytteenniiss  
AAlleesskkaaiittiiss,,  MMrr..  AAllggiiss  DDoobbrraavvoollsskkaass,,  MMrr..  VVyyttaass  NNaavviicckkaass,,  MMrr..  GGeeddiimmiinnaass  MMiisskkiinniiss,,  PPrrooff..  
AAlleekkssaannddrraass  VVaassiilliiaauusskkaass  //MMiinniisstteerr  ooff  EEccoonnoommiiccss//,,  MMrr..  KKeessttuuttiiss  ZZaabboorrsskkaass  //CChhiieeff,,  
LLiitthhuuaanniiaann  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  SSttaattiissttiiccss//,,  MMrr..  AAllggiirrddaass  SSeemmeettaa  //PPrreessiiddeenntt,,  NNaattiioonnaall  SSttoocckk  
EExxcchhaannggee  ooff  LLiitthhuuaanniiaa//,,  MMrr..  SSttaassyyss  VVaaiittkkeevviicciiuuss,,  aanndd  ootthheerrss..  II  aamm  aallssoo  iinnddeebbtteedd  ttoo    PPrrooff..  
VVyyttaauuttaass  LLaannddssbbeerrggiiss,,  LLeeaaddeerr,,  aanndd  ootthheerr    mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  PPaarrlliiaammeennttaarryy  OOppppoossiittiioonn,,  aass  
wweellll  aass  ttoo  PPrrooff..  KKaazziimmiieerraass  AAnnttaannaavviicciiuuss,,  ffoorrmmeerr  CChhaaiirrmmaann,,  EEccoonnoommiicc  CCoommmmiitttteeee,,  TThhee  
PPaarrlliiaammeenntt  ooff  LLiitthhuuaanniiaa;;  tthhee  ssaammee  ggooeess  ffoorr  MMrr..  RRoommuuaallddaass  VViissookkaavviicciiuuss,,  ffoorrmmeerr  
GGoovveerrnnoorr,,  TThhee  BBaannkk  ooff  LLiitthhuuaanniiaa,,  aanndd  DDrr..  EEuuggeenniijjuuss  MMaallddeeiikkiiss,,    ffoorrmmeerr  SSeenniioorr  
EEccoonnoommiicc  AAddvviisseerr  ttoo  tthhee  PPrreessiiddeenntt  ooff  LLiitthhuuaanniiaa,,  aanndd  hhiiss  ddiirreecctteedd  CCeenntteerr  ffoorr  EEccoonnoommiicc  
RReesseeaarrcchh..    FFoorr  ddiissccuussssiioonnss  aanndd  iinnssiigghhttss,,  II  aamm  iinn  ddeebbtt  ttoo  mmyy  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoolllleeaagguueess  ffrroomm  
TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  BBaallttiicc  EEccoonnoommiicc  CCoommmmiissssiioonn  //ffoorrmmeedd  bbyy  TThhee  HHuuddssoonn  IInnssttiittuuttee,,  UUSSAA//  
aanndd  TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  BBaallttiicc  EEccoonnoommiicc  SSuurrvveeyy  CCoommmmiissssiioonn  //ffoorrmmeedd  bbyy  tthhee  SSwweeddiisshh  
GGoovveerrnnmmeenntt//..  MMyy  mmaannyy  bbuussiinneessss  aanndd  aaccaaddeemmiicc  ccoonnssuullttaannttss  iinn  LLiitthhuuaanniiaa  aanndd  oouuttssiiddee  ooff  iitt  
aarree  ttoooo  nnuummeerroouuss  ttoo  nnaammee  tthheemm  hheerree..  II  hhaavvee  aallssoo  bbeenneeffiitttteedd  ffrroomm  mmyy  mmuullttiippllee  ddiissccuussssiioonnss  
wwiitthh  ootthheerr  ppeeooppllee  ooff  LLiitthhuuaanniiaa  wwhhoo  pprroovviiddeedd  mmee  wwiitthh  tthheeiirr  ppeerrcceeppttiioonnss  aanndd  ooppiinniioonnss..  II  
wwiisshh  ttoo  aacckknnoowwlleeddggee  rreesseeaarrcchh  aassssiissttaannccee  pprroovviiddeedd  bbyy  MMss..  MMiigglleennaa  NNiikkoolloovvaa,,  MMAA,,  aanndd  
MMss..  LLaavviinniiaa  SSttaann,,  MMSScc,,  aatt  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToorroonnttoo..  TThhiiss  ssttuuddyy  wwoouulldd  nnoott  hhaavvee  bbeeeenn  
ppoossssiibbllee  wwiitthhoouutt  tthhee  hheellpp  ooff  tthhee  aabboovvee  ppeeooppllee..  HHoowweevveerr,,  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  eerrrroorrss  aanndd  
oommmmiissssiioonnss  sshhoouulldd  bbee  aattttrriibbuutteedd  ttoo  tthhee  aauutthhoorr  oonnllyy..          

22..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

22..11..  AA  HHiissttoorriiccaall  BBaacckkggrroouunndd  
EEuurrooppee''ss  llaarrggeesstt  ccoouunnttrryy  iinn  tthhee  ssiixxtteeeenntthh  cceennttuurryy,,  LLiitthhuuaanniiaa  hhaass  aa  ssttaatteehhoooodd  ttrraaddiittiioonn  ggooiinngg  

bbaacckk  ttoo  tthhee  eelleevveenntthh  cceennttuurryy..  NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  tthhiiss,,  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  LLiitthhuuaanniiaa  rreebboorrnn  aafftteerr  tthhee  
WWoorrlldd  WWaarr  OOnnee  hhaadd  ttoo  ssttaarrtt  iinn  eevveerryy  sspphheerree  ooff  lliiffee  aallmmoosstt  ffrroomm  ssccrraattcchh..  DDuurriinngg  ssoommee  ttwwoo  
ddeeccaaddeess  ooff  iinntteerrwwaarr  iinnddeeppeennddeennccee,,  aa  ssuubbssttaannttiiaall  pprrooggrreessss  wwaass  mmaaddee  iinn  mmaannyy  sspphheerreess,,  iinncclluuddiinngg  
tthhee  eeccoonnoommyy,,  ddeessppiittee  pprraaccttiiccaall  nnoonneexxiisstteennccee  ooff  nnaattuurraall  rreessoouurrcceess  eexxcceepptt  llaanndd..  PPrreeddoommiinnaannttllyy  
bbaasseedd  oonn  aaggrriiccuullttuurree,,  tthhee  eeccoonnoommyy  ddeevveellooppeedd  rraatthheerr  cclloossee  iinntteerriinndduussttrryy--ttyyppee  ttrraaddee  rreellaattiioonnsshhiippss  
wwiitthh  tthhee  WWeesstteerrnn  wwoorrlldd,,  eessppeecciiaallllyy  UUnniitteedd  KKiinnggddoomm,,  GGeerrmmaannyy,,  aanndd  SSccaannddiinnaavviiaa..  LLiitthhuuaanniiaa  
eexxppoorrtteedd  aaggrriiccuullttuurraall  pprroodduuccttss  //hhoogg,,  ppoouullttrryy,,  eettcc..//  ttoo  tthheessee  ccoouunnttrriieess  aanndd  iimmppoorrtteedd  aaddvvaanncceedd  
mmaacchhiinneerryy  aanndd  ootthheerr  iinndduussttrriiaall  pprroodduuccttss  ffrroomm  tthheemm..  LLiitthhuuaanniiaa''ss  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt  lleevveell  wwaass  
wweellll  bbeellooww  tthhaatt  ooff  tthhee  UUnniitteedd  KKiinnggddoomm  oorr  GGeerrmmaannyy  bbuutt  wwaass  ccoonnssiiddeerreedd  aatt  ppaarr  wwiitthh  ssoommee  CCeennttrraall  
EEuurrooppeeaann  aanndd  SSccaannddiinnaavviiaann  ccoouunnttrriieess  [[SSiimmuuttiiss  11994422;;  AAnnttaannaavviicciiuuss  11999955;;  eett  aall]]..  AAss  aa  rreessuulltt  ooff  
ssoouunndd  ffiissccaall  aanndd  mmoonneettaarryy  ppoolliicciieess,,  tthhee  mmaaccrrooeeccoonnoommiicc  eeqquuiilliibbrriiuumm  wwaass  qquuiicckkllyy  aacchhiieevveedd  aafftteerr  
tthhee  wwaarr  aanndd  mmaaiinnttaaiinneedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  wwhhoollee  ppeerriioodd  wwhhiicchh  iinncclluuddeedd  tthhee  GGrreeaatt  DDeepprreessssiioonn..  TThhee  
LLiitthhuuaanniiaann  ccuurrrreennccyy  wwaass  ssttrroonnggeesstt  oorr  sseeccoonndd--ssttrroonnggeesstt  iinn  EEuurrooppee  {{SSiimmuuttiiss  11994422;;  MMiissiiuunnaass  &&  
TTaaaaggeeppeerraa  11998833;;  SSaammoonniiss  11999933dd;;  GGrreennnneess  11999944;;  eett  aall..]]..      
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22..22..  TThhee  SSccooppee  aanndd  PPuurrppoossee  ooff  tthhee  SSttuuddyy  
BByy  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  11998800ss,,  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  tthhee  ssuupppprreessssiioonn  ooff  ffrreeee  tthhoouugghhtt  iinn  tthhee  UUSSSSRR  hhaass  

ddiimmiinniisshheedd  aapppprreecciiaabbllyy..  AAss  aa  rreessuulltt,,  vvaarriioouuss  iinnddeeppeennddeennttllyy  ddeevveellooppeedd  ssoolluuttiioonnss  ttoo  aa  mmuullttiiffaacceetteedd  
SSoovviieett  ccrriissiiss    wweerree  ppuutt  ffoorrwwaarrdd..  TThhee  BBaallttiicc  ssttaatteess  //LLiitthhuuaanniiaa,,  LLaattvviiaa  aanndd  EEssttoonniiaa//    hhaavvee  bbeeeenn  
lleeaaddiinngg  tthhee  wwaayy  iinn  tteerrmmss  ooff  iinntteennssiittyy  aanndd  oorriiggiinnaalliittyy  ooff    ddiissccuussssiioonnss  aass  wweellll  aass  tthhee  pprrooggrreessss  ooff  
rreeffoorrmmss..  TThhiiss  iiss  nnoott  ssuurrpprriissiinngg  iinn  vviieeww  ooff  tthheeiirr  ppoolliittiiccaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  pprreeddiiccaammeenntt  //iilllleeggaall  SSoovviieett  
ooccccuuppaattiioonn  iinn  tthhee  ppoossttwwaarr  ppeerriioodd//  aass  wweellll  aass  aattttiittuuddeess  pprreevvaaiilliinngg  aammoonngg  tthhee  ppooppuullaattiioonn..  TThhee  
ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy  iiss  ttoo  eexxpplloorree  eeccoonnoommiicc  rreeffoorrmm  iinniittiiaattiivveess  aanndd  tthheeiirr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  
//eeccoonnoommiicc  ttrraannssffoorrmmaattiioonn//  iinn  LLiitthhuuaanniiaa  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ssttaarrttiinngg  bbeeffoorree  iinnddeeppeennddeennccee  aanndd  
eennddiinngg  ssoommee  ffiivvee  yyeeaarrss  aafftteerr  rreeggaaiinniinngg  iitt..  TThhee  bbrrooaaddeerr  aaiimm  iiss  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  eeccoonnoommiiccss  
aanndd//oorr  tthhee  ppoolliittiiccaall  eeccoonnoommyy  ooff  tthhee  ppoossttccoommmmuunniisstt  cchhaannggee..  AAnn  iinntteerrnnaattiioonnaall  iinntteerrddiisscciipplliinnaarryy  
aanndd  ccoommppaarraattiivvee  ppeerrssppeeccttiivvee  iiss  aaddoopptteedd  iinn  tthhee  ssttuuddyy..      

33..  LLEEGGAACCIIEESS  OOFF  TTHHEE  SSOOVVIIEETT  OOCCCCUUPPAATTIIOONN  
TThhee  ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  ppoosstt--WWoorrlldd  WWaarr  TTwwoo  LLiitthhuuaanniiaann  eeccoonnoommyy  wwaass  ffoorrmmeedd  wwhheenn  iitt  wwaass  aa  

ffoorrcciibbllyy    //bbaasseedd  oonn  tthhee  RRiibbbbeennttrroopp--MMoolloottoovv  ppaacctt//  iinnccoorrppoorraatteedd  ppaarrtt  ooff  tthhee  SSoovviieett  eeccoonnoommiicc  
ssyysstteemm..  AAss  aa  rreessuulltt,,  LLiitthhuuaanniiaa  iiss  aa  ccoouunnttrryy  wwiitthh  aa  ddiissttoorrtteedd  eeccoonnoommyy,,  ccoommppaarreedd  ttoo  DDeennmmaarrkk,,  
FFiinnllaanndd  oorr  ootthheerr  ccoommppaarraabbllee,,  iinnddeeppeennddeenntt  WWeesstteerrnn    ccoouunnttrriieess..  AAbboovvee  aallll,,  iitt  iiss  iinndduussttrriiaalliizzeedd  iinn  aa  
hheeaavvyy,,  ddiissttoorrtteedd  wwaayy  ttoo  tthhee  ddeettrriimmeenntt  ooff  ootthheerr  eeccoonnoommiicc  sseeccttoorrss,,  eessppeecciiaallllyy  pprroodduuccttiioonn  ooff  
ccoonnssuummeerr  pprroodduuccttss  aanndd  sseerrvviicceess..  IInn  tthhee  yyeeaarr  ooff  iinnddeeppeennddeennccee  rreessttoorraattiioonn  //11999900//,,  tthhee  iinndduussttrryy  wwaass  
ddoommiinnaatteedd  bbyy  tthhrreeee  mmaajjoorr  bbrraanncchheess::  mmaacchhiinneerryy  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  iinncclluuddiinngg  eelleeccttrroonniiccss,,  lliigghhtt  aanndd  
ffoooodd  iinndduussttrriieess  wwhhiicchh  wweerree  pprroodduucciinngg    ssoommee  7700%%  ooff    tthhee  ttoottaall  iinndduussttrryy  oouuttppuutt..    AA  rreellaatteedd    
iimmppoorrttaanntt  ffeeaattuurree  iiss  tthhaatt  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  iinndduussttrryy  iiss  nnoott  oorriieenntteedd  ttoo  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  ffiinnaall  
pprroodduuccttss..  IInn  tthhee  SSoovviieett  ppeerriioodd,,  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  iinndduussttrryy  wwaass  oorriieenntteedd  ttoo  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  
iinntteerrmmeeddiiaattee  pprroodduuccttss,,  ccoommppoonneennttss  aanndd  hhaallff--ffiinniisshheedd  pprroodduuccttss  ddeessttiinneedd  ffoorr  tthhee  SSoovviieett  mmaarrkkeett..  
CCoonnsseeqquueennttllyy,,  tthhee  sshhaarree  ooff  ffiinniisshheedd  pprroodduuccttss  iinn    tthhee  ttoottaall  aammoouunntt  ooff  iinndduussttrriiaall  pprroodduuccttiioonn  iiss  
ccoommppaarraattiivveellyy  ssmmaallll..  TThhee  sshhaarree  ooff  hhaallff--ffiinniisshheedd  pprroodduuccttss  iinn  tthhee  ttoottaall  aammoouunntt  ooff  iinndduussttrriiaall  
pprroodduuccttiioonn  ccoonnssttiittuutteess  3300--4400%%..  IItt  iiss  eessppeecciiaallllyy  bbiigg  iinn  eelleeccttrroonniiccss,,  mmaacchhiinneerryy  aanndd  mmeettaall  
pprroocceessssiinngg  iinndduussttrriieess  //4400--4455%%//;;  iinn  lliigghhtt  iinndduussttrryy  //2277--3300%%//;;  iinn  ddiiffffeerreenntt  bbrraanncchheess  ooff  ttiimmbbeerr,,  
ttiimmbbeerr  pprroocceessssiinngg  aanndd  cceelllluulloossee--ppaappeerr  iinndduussttrriieess  iitt  fflluuccttuuaatteess  ffrroomm  2233%%  ttoo  7744%%  [[RRaaiinnyyss......  11999944;;  
SSaammoonniiss  11998855;;  eett  aall..]]..  

IInnvveessttmmeennttss  wweerree  mmaaiinnllyy    ddiirreecctteedd  ffrroomm    MMoossccooww  bbaasseedd  oonn  nneeeeddss  ooff  vvaarriioouuss  uunniioonn  
mmiinniissttrriieess..  PPrriioorriittiieess  wweerree  ggiivveenn  ttoo  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  uunniioonn--wwiiddee  iinndduussttrriieess  aanndd  tthhee  
ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  nneeww  llaarrggee  eenntteerrpprriisseess..  RReeppuubblliiccaann  nneeeeddss  ppllaayyeedd  oonnllyy  aa  ssuupppplleemmeennttaarryy  rroollee  aatt  bbeesstt  
aanndd  eexxeerrtteedd  oonnllyy  aa  ssmmaallll  iinnfflluueennccee  oonn  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  eeccoonnoommyy..  
TThheessee  ppoolliicciieess  hhaavvee  ggrreeaattllyy  cchhaannggeedd  tthhee  ffiixxeedd  aasssseettss  ssttrruuccttuurree..  IInn  11995500,,  aarroouunndd  hhaallff  ooff  aallll  
iinndduussttrriiaall  ffiixxeedd  aasssseettss  bbeelloonnggeedd  ttoo  ffoooodd  aanndd  lliigghhtt  iinndduussttrriieess  wwhhiillee  iinn  tthhee  11999900ss  tthheessee  iinndduussttrriieess  
aaccccoouunntt  ffoorr  lleessss  tthhaann  2200%%  ooff  tthheemm;;  oovveerr  hhaallff  ooff  iinndduussttrriiaall  ffiixxeedd  aasssseettss  iiss  ccoonncceennttrraatteedd  iinn  eenneerrggyy,,  
mmaacchhiinneerryy  aanndd  mmeettaall  pprroocceessssiinngg  iinndduussttrriieess..  AAlltthhoouugghh  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  hheeaavvyy  iinndduussttrryy  wwaass  
aa  pprriioorriittyy  iinn  tthhee  UUSSSSRR  ffoorr  aa  lloonngg  ttiimmee,,  iitt  hhaass  nnoott  ccrreeaatteedd  aannyy  ssttrroonnggeerr  tteecchhnnoollooggiiccaall  bbaassee..  
MMaacchhiinneerryy  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  uusseedd  iinn  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  iinndduussttrryy  aarree  bbeehhiinndd  tthhee  wwoorrlldd  ssttaannddaarrddss..  
DDeessppiittee  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  mmoorree  tthhaann  ttwwoo  tthhiirrddss  ooff  aallll  iinndduussttrriiaall  pprroodduuccttiioonn  wweerree  pprroodduucceedd  iinn  tthhee  
mmaacchhiinneerryy  aanndd  mmeettaall  pprroocceessssiinngg  iinndduussttrryy,,  pphhyyssiiccaallllyy  oorr  mmoorraallllyy  oolldd  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  tteecchhnnoollooggiieess  
pprreeddoommiinnaattee..    TThhee  ccooeeffffiicciieenntt  ooff  ffiixxeedd  aasssseettss  rreenneewwaall  hhaass  bbeeeenn    ddeecclliinniinngg;;  iitt  hhaass  ddrrooppppeedd  bbyy  22..44  
ttiimmeess  iinn  ttwwoo  ddeeccaaddeess..  AAllmmoosstt  hhaallff  ooff  iinndduussttrriiaall  eemmppllooyyeeeess  wwoorrkk  mmaannuuaallllyy;;  tthhuuss  llaabboouurr  
pprroodduuccttiivviittyy  iinn  iinndduussttrriiaall  eenntteerrpprriisseess  iiss  llooww..  TTeecchhnnoollooggiieess  aarree  hheeaavviillyy  rreessoouurrccee--iinntteennssiivvee..  IInn  
WWeesstteerrnn  ddeevveellooppeedd  ccoouunnttrriieess  eenneerrggyy  ccoonnssuummppttiioonn  ppeerr  uunniitt  ooff  GGNNPP  ddeecclliinneess  aabboouutt  11--22%%  ppeerr  yyeeaarr;;  
iinn  LLiitthhuuaanniiaa  tthhee  ooppppoossiittee  tteennddeenncciieess  wweerree  oobbsseerrvveedd..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  SSoovviieett  ssttaattiissttiiccss  wwhhiicchh  
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ggeenneerraallllyy  ggrroossssllyy  ddiissrreeggaarrdd  tthhee  iimmppaacctt  ooff  hhiiddddeenn  iinnffllaattiioonn  aanndd  aarree  ooff  ddoouubbttffuull  vvaalluuee  ootthheerrwwiissee,,  
dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ooff  11995500--11999900  LLiitthhuuaanniiaann  iinndduussttrriiaall  pprroodduuccttiioonn  iinnccrreeaasseedd  4444  ttiimmeess    wwhhiillee  tthhee  
eenneerrggyy  ccoonnssuummppttiioonn  iinn  iinndduussttrryy  iinnccrreeaasseedd  9999  ttiimmeess..  AAbboouutt  4400  LLiitthhuuaanniiaann  iinndduussttrriiaall  eenntteerrpprriisseess  
aarree  vveerryy  hhaarrmmffuull  eeccoollooggiiccaallllyy  dduuee  ttoo  rreessoouurrccee--wwaassttiinngg  aanndd  ootthheerrwwiissee  oouuttddaatteedd  SSoovviieett  
tteecchhnnoollooggiieess  [[MMaallddeeiikkiiss  11999944;;  SSaammoonniiss  11999944;;  LLaaiinneellaa  &&  SSuutteellaa  11999944;;  eett  aall..]]..  

TThhee  lleevveell  ooff  pprroodduuccttiioonn  ccoonncceennttrraattiioonn  aanndd  ccoonnsseeqquueenntt  mmoonnooppoolliizzaattiioonn  wwaass  vveerryy  hhiigghh  aatt  tthhee  
bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  11999900ss..  TThhiiss  wwaass  tthhee  rreessuulltt  ooff  hhoorriizzoonnttaall  aanndd,,  ttoo  aa  mmuucchh  lleesssseerr  ddeeggrreeee,,  vveerrttiiccaall  
iinndduussttrryy  iinntteeggrraattiioonn..  OOff  330000  mmaaiinn  pprroodduuccttss  pprroodduucceedd  iinn  LLiitthhuuaanniiaa  iinn  11999900,,  112233  wweerree  
mmaannuuffaaccttuurreedd  oonnllyy  bbyy  oonnee  eenntteerrpprriissee,,  119966    --    bbyy  11--33  eenntteerrpprriisseess,,  wwhhiicchh  ccoonnssttiittuutteess  4400%%  aanndd  6600%%  
rreessppeeccttiivveellyy..  TThhee  ssiittuuaattiioonn  iiss  ssiimmiillaarr  aaccrroossss  aallll  tthhee  iinndduussttrriieess..  IInn  mmaaiinn  iinndduussttrriieess  ssuucchh  aass  
mmaacchhiinneerryy  aanndd  mmeettaall  pprroocceessssiinngg,,  ffoooodd,,  lliigghhtt,,  cchheemmiissttrryy,,  tthhee  sshhaarree  ooff  pprroodduuccttiioonn  bbyy  llaarrggee  
eenntteerrpprriisseess  wwiitthh  mmoorree  tthhaann  11000000  eemmppllooyyeeeess  rraannggeedd  ffrroomm  7766%%  ttoo  9900%%  iinn  11999900..  BBeeccaauussee  ooff  ppoooorrllyy  
ddeevveellooppeedd  pprroodduuccttiioonn  sseerrvviicceess  aass  wweellll  aass  rreellaatteedd  aanndd  ssuuppppoorrttiinngg  iinndduussttrriieess,,  ttoo  uussee  PPrrooff..MMiicchhaaeell  
PPoorrtteerr''ss  tteerrmm  [[11999900]],,  mmoosstt  eenntteerrpprriisseess  hhaadd  ttoo  eessttaabblliisshh  llooww--tteecchh  ssuupppplleemmeennttaarryy  pprroodduuccttiioonn  
ddeeppaarrttmmeennttss  --  mmoouullddiinngg,,  tteecchhnnoollooggiiccaall  pprreeppaarraattiioonn,,  ssttaammppiinngg,,  ppaacckkiinngg,,  ttrraannssppoorrttaattiioonn,,  
ccoonnssttrruuccttiioonn,,  rreeppaaiirr  sseerrvviicceess,,  eettcc..  --  ttrryyiinngg  ttoo  ddoo  eevveerryytthhiinngg  bbyy  iittsseellff..  TThhee  eeffffiicciieennccyy  ooff  ssuucchh  
ddeeppaarrttmmeennttss  iiss  llooww,,  33--44  ttiimmeess  lloowweerr  tthhaann  iinn  ssppeecciiaalliizzeedd  eenntteerrpprriisseess..  BBeessiiddeess,,  mmoosstt  eenntteerrpprriisseess  
ppeerrffoorrmmeedd  ssoocciiaall  aanndd  ccuullttuurraall  ffuunnccttiioonnss  ffoorr  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aanndd  tthheeiirr  ffaammiilliieess..  SSuucchh  ooppeerraattiioonnss  
iinncclluuddeedd  kkiinnddeerrggaarrtteennss,,  sshhooppss,,  rreeccrreeaattiioonn  aanndd  ssppoorrtt  cceennttrreess,,  ssuummmmeerr  ccaammppss,,  lliibbrraarriieess,,  ccuullttuurraall  
cceennttrreess,,  eettcc..  [[MMaallddeeiikkiiss  11999944;;  SSaammoonniiss  11999944;;  eett  aall..]]..    

AAss  aa  lleeggaaccyy  ooff  tthhee  SSoovviieett  ooccccuuppaattiioonn,,  LLiitthhuuaanniiaa  iinnhheerriitteedd    aann  aallmmoosstt    ccoommpplleetteellyy  ssttaattee  
oowwnneedd  aaggrriiccuullttuurree  wwhhiicchh  wwaass  ffiirrmmllyy  mmoouullddeedd  bbyy  tthhee  SSoovviieett  oorrtthhooddooxxyy,,  iiff  oonnee  ddiissrreeggaarrddss  aa  vveerryy  
ssmmaallll  ppeerrcceennttaaggee  ooff  aarraabbllee  llaanndd  aallllootttteedd  aass  ggaarrddeenn  pplloottss..  BBootthh  nnoommiinnaallllyy  ccoolllleeccttiivveellyy  oowwnneedd  
kkoollkkhhoozzeess  aanndd  ssttaattee  oowwnneedd  ssoovvkkhhoozzeess  wweerree  ooppeerraattiinngg  uunnddeerr  aa  hheeaavvyy  hhaanndd  ooff  ssttaattee;;  oonnllyy  aabboouutt  
oonnee  tthhiirrdd  ooff  tthheemm  wweerree  pprrooffiittaabbllee  bbyy  SSoovviieett  ssttaannddaarrddss  wwhhiicchh  ddiissrreeggaarrddeedd  iinnppuutt    uunnddeerrpprriicciinngg..  
DDoommiinnaatteedd  bbyy  aanniimmaall  hhuussbbaannddrryy  //hhoogg,,  ccaattttllee//,,  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  aaggrriiccuullttuurree  wwaass  mmaaddee  hheeaavviillyy  
ddeeppeennddeenntt  oonn  cchheeaapp  mmiixxeedd  ffooddddeerr,,  ooiill,,  aanndd  ootthheerr  iinnppuuttss  iimmppoorrtteedd  ffrroomm  RRuussssiiaa  aanndd  ootthheerr  SSoovviieett  
rreeppuubblliiccss..  TThhee  uussee  ooff  llooccaall  iinnppuuttss,,  eexxcceepptt  hheeaavviillyy  uunnddeerrpprriicceedd  llaabboorr,,  wwaass  lliimmiitteedd  ttoo  aa  mmiinniimmuumm..  
TThhiiss  oonnllyy  sseerrvveedd  ttoo  bbrreeeedd  ggrroossss  iinneeffffiicciieenncciieess  iinnhheerreenntt  iinn  tthhee  SSoovviieett  ssyysstteemm  [[SSaammoonniiss  11998855;;  
WWaaddeekkiinn  11998855;;  WWoorrlldd  BBaannkk  11999933;;  eett  aall..]]..  CCoommbbiinneedd  wwiitthh  ""pprrooppiisskkaa""  //ppooppuullaattiioonn  mmoovveemmeenntt  
rreessttrriiccttiioonnss  iinncclluuddiinngg  pprroohhiibbiittiioonn//  aanndd  ootthheerr  eelleemmeennttss  ooff  ppoolliittiiccaall--eeccoonnoommiicc  oopppprreessssiioonn,,  tthhee  
aaggrriiccuullttuurraall  ssyysstteemm  iimmppoosseedd  oonn  LLiitthhuuaanniiaa  wwaass  lliittttllee  mmoorree  tthhaann  aa  vvaarriiaattiioonn  oonn  aa  ffeeuuddaall  sseerrffddoomm..      

TThheessee  SSoovviieett--iimmppoosseedd  ddiissttoorrttiioonnss  hhaavvee  hhaadd  ddeeffiinniittee  iimmpplliiccaattiioonnss  ffoorr  tthhee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  
tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  eeccoonnoommyy  aawwaayy  ffrroomm  MMoossccooww  ttoo  VViillnniiuuss  aanndd  ffrroomm  ppllaann  ttoo  mmaarrkkeett..  AAbboovvee  aallll,,  tthheeyy  
kkeepptt  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann    eeccoonnoommyy  uunndduullyy  ddeeppeennddeenntt  oonn  rreessoouurrcceess  iimmppoorrtteedd  ffrroomm  RRuussssiiaa  aanndd  ootthheerr  
ffoorrmmeerr  SSoovviieett  rreeppuubblliiccss  aass  wweellll  aass  aacctteedd  aass  aa  ddrraagg  oonn  tthhee  ssppeeeedd  aanndd  ssccooppee  ooff  ttrraannssiittiioonn  ttoo  
ccoommppeettiittiivvee  mmaarrkkeettss..  

44..  RREEFFOORRMMIINNGG  IINNIITTIIAATTIIVVEESS  BBEEFFOORREE  SSOOVVIIEETT  
PPEERREESSTTRROOIIKKAA  

TThhee  iiddeeaa  ooff  ggrraannttiinngg  ssoommee  eeccoonnoommiicc  aauuttoonnoommyy  ttoo  tthhee  SSoovviieett  rreeppuubblliiccss  wwaass  bboorrnn  dduurriinngg  tthhee  
KKhhrruusshhcchheevv  tthhaaww..  IItt  wwaass  ssuuppppoosseedd  ttoo  rreemmeeddyy  ttwwoo  mmaaiinn  pprroobblleemmss  ooff  tthhee  eexxttrreemmee  cceennttrraalliissmm  ooff  
tthhee  SSttaalliinn  yyeeaarrss::  eeccoonnoommiicc  iinneeffffiicciieennccyy  aanndd  ppoolliittiiccaall  rreessiissttaannccee..  IItt  ccoouulldd  bbee  sseeeenn  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  
nneeww  ttrreenndd  aawwaayy  ffrroomm  aa  ttoottaallllyy  cceennttrraalliizzeedd  eeccoonnoommiicc  mmaannaaggeemmeenntt  bbyy  tthhee  mmiinniissttrriieess  llooccaatteedd  iinn  
MMoossccooww  aanndd  ttoowwaarrddss  ggrreeaatteerr  eemmpphhaassiiss  oonn  tthhee  rreeggiioonn  aass  aa  uunniitt  ooff  eeccoonnoommiicc  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  IInn  
11995577,,  tthhee  ssoovvnnaarrkkhhoozz  //rreeggiioonnaall  eeccoonnoommiicc  ccoouunncciill//  ssyysstteemm  wwaass  eessttaabblliisshheedd..  IItt  wwaass  aa  sstteepp  ttoowwaarrddss  
aa  lliimmiitteedd  eeccoonnoommiicc  aauuttoonnoommyy  aatt  tthhee  rreeppuubblliiccaann  lleevveell  ssiinnccee  ssoommee  ssmmaalllleerr  rreeppuubblliiccss  wweerree  ttrreeaatteedd  
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aass  rreeggiioonnss..  TThhee  ssoovvnnaarrkkhhoozz  ssyysstteemm  wwaass  iinn  ssoommee  ccaasseess  ssuucccceessssffuullllyy  mmaanniippuullaatteedd  bbyy  llooccaall  
aaddmmiinniissttrraattoorrss  ttoo  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  LLiitthhuuaanniiaa,,  ggiivviinngg  iitt  ssoommee  iinnppuutt  iinn  rruunnnniinngg  iittss  eeccoonnoommiicc  aaffffaaiirrss..  AA  
ggoooodd  eexxaammppllee  iiss  bbuuiillddiinngg  ooff  rrooaaddss  wwiitthh  ffuunnddss  ""bboouugghhtt""  ffrroomm  ootthheerr  rreeggiioonnss  [[MMiissiiuunnaass  &&  
TTaaaaggeeppeerraa  11998833,,  117799--118800;;  SSaammoonniiss  11998855;;  AAnnttaannaavviicciiuuss  11999955;;  eett  aall..]]..  IInn  tthhee  11998800ss,,  tthhee  iissssuuee  ooff  
rreeppuubblliiccaann  eeccoonnoommiicc  aauuttoonnoommyy  bbeeggaann  bbeeiinngg  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  kkhhoozzrraasscchhoott  //sseellff--ffiinnaanncciinngg//  
pprriinncciippllee..  IItt  ssiimmppllyy  mmeeaanntt  aann  eeffffoorrtt  ttoo  ddeevvoolluuttee  eeccoonnoommiicc  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffrroomm  tthhee  cceennttrree  ttoo  tthhee  
lloowweerr  lleevveellss  ooff  aaddmmiinniissttrraattiioonn  wwhhiicchh  wweerree  ssuuppppoosseedd  ttoo  ccoonnffrroonntt  ccoossttss  wwiitthh  tthhee  rreessuullttss  ooff  tthheeiirr  
aaccttiivviittiieess  aanndd  bbeeaarr  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ccoonnsseeqquueenncceess..  BBootthh  tthhee  ssoovvnnaarrkkhhoozz  aanndd  kkhhoozzrraasscchhoott  ccoonncceeppttss  
hhaavvee  bbeeeenn  uusseedd  bbyy  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  aaddmmiinniissttrraattoorrss  ttoo  lleeggiittiimmiizzee  tthhee  ddrriivvee  ttoowwaarrddss  iinnddeeppeennddeennccee  iinn  
tthhee  eeyyeess  ooff  MMoossccooww..  OOvveerraallll,,  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  tthhiiss  ggaammee  wweerree  nnoott  aanndd  ccoouulldd  nnoott  bbee  ffaarr--rreeaacchhiinngg  dduuee  
ttoo  MMoossccooww''ss  vviiggiillaannccee..  IInn  ppaarrttiiccuullaarr,,  nnoo  aapppprreecciiaabbllee  ddeeccrreeaassee  iinn  ssyysstteemmiicc    oorr  ssttrruuccttuurraall  
ddiissttoorrttiioonnss  wwaass  nnoottiicceedd..  AAnnyywwaayy,,  tthhee  rroollllbbaacckk  ooff  tthheessee  lliimmiitteedd  ffrreeeeddoommss  ttooookk  ppllaaccee  ttoowwaarrddss  tthhee  
eenndd  ooff  tthhee  11996600ss  [[MMiissiiuunnaass  &&  TTaaaaggeeppeerraa  11998833;;  AAnnttaannaavviicciiuuss  11999955;;  eett  aall..]]..  

55..  LLIITTHHUUAANNIIAANN  RREEFFOORRMMSS  DDUURRIINNGG  SSOOVVIIEETT  
PPEERREESSTTRROOIIKKAA  

MMiikkhhaaiill  GGoorrbbaacchheevv  wwaass  aappppooiinntteedd  tthhee  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  ooff  tthhee  CCoommmmuunniisstt  PPaarrttyy    ooff  tthhee  
SSoovviieett  UUnniioonn  //CCPPSSUU//  iinn  MMaarrcchh  11998855..  IInn  tthhee  GGoorrbbaacchheevv  eerraa,,  wwhhiicchh  llaatteerr  ccaammee  ttoo  bbee  kknnoowwnn  aass  tthhee  
ttiimmee  ooff  ggllaassnnoosstt  //ooppeennnneessss//  aanndd  ppeerreessttrrooiikkaa  //rreessttrruuccttuurriinngg//,,  tthhee  ssiittuuaattiioonn  cchhaannggeedd  aapppprreecciiaabbllyy..  
RReefflleeccttiinngg  aaddvvaanncceess  ooff  ggllaassnnoosstt,,  eeccoonnoommiicc    ssoovveerreeiiggnnttyy  oorr  iinnddeeppeennddeennccee  iinniittiiaattiivveess  ssttaarrtteedd  ttoo  
sslloowwllyy  aappppeeaarr  oonn  tthhee  ssuurrffaaccee  ooff  ddiissccuussssiioonnss;;  eeccoonnoommiicc  ssyysstteemm  rreeffoorrmm  pprrooppoossaallss  wweerree  bbeeiinngg  
ccoonnssttaannttllyy  rraaddiiccaalliizzeedd..  TThhiiss  pprroocceessss  ssttaarrtteedd  wwiitthh  tthhee  eemmeerrggeennccee  ooff  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  
kkhhoozzrraasscchheettnnaayyaa  rreessppuubblliikkaa  //sseellff--ffiinnaanncciinngg  rreeppuubblliicc//..  UUnnddeerr  pprreessssuurreess  ffrroomm  bbeellooww,,  GGoorrbbaacchheevv''ss  
eeccoonnoommiicc  aaddvviisseerrss  wweerree  ppuusshhiinngg  tthhiiss  iiddeeaa  aass  aa  mmooddeell  ffoorr  tthhee  SSoovviieett  rreeppuubblliiccss  iinn  aann  eeffffoorrtt  ttoo  
ccoonnttaaiinn  sseeppaarraattiisstt  tteennddeenncciieess..  IInn  SSeepptteemmbbeerr  11998888,,  tthhee  CCeennttrraall  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  CCPPSSUU  wwaass  
pprreessssuurreedd  ttoo  pprrooppoossee  tthhee  eexxppeerriimmeennttaall  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  sseellff--ffiinnaanncciinngg  iinn,,  aammoonngg  ootthheerrss,,  tthhee  BBaallttiicc  
rreeppuubblliiccss,,  ssttaarrttiinngg  JJaannuuaarryy  11,,  11999900..  TThhiiss  ccoonncceepptt  wwaass  ssuuppppoosseedd  ttoo  bbee  tthhee  aannsswweerr  ttoo  ggrriieevvaanncceess  
aanndd  aaccccuussaattiioonnss  fflloowwiinngg  bbaacckk  aanndd  ffoorrtthh  bbeettwweeeenn  MMoossccooww  aanndd  tthhee  rreeppuubblliiccss  rreeggaarrddiinngg  wwhhoo  wwaass  
ssuuppppoorrttiinngg  wwhhoomm,,  tthhaatt  iiss  wwhhoo  bbeenneeffiitttteedd  ffrroomm  uunniillaatteerraall  ttrraannssffeerrss  ooff  rreessoouurrcceess    [[UUSSSSRR::  
RRuussssiiaann......11998888;;  SSaammoonniiss  11999911aa,,11999933dd;;  eett  aall..]]..  

MMoossccooww''ss  pprrooppaaggaannddaa  mmaacchhiinnee  wwaass  ccoonnssttaannttllyy  ddrruummmmiinngg  uupp  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  cceennttrree  
ssuupppplliieedd  LLiitthhuuaanniiaa  wwiitthh  cchheeaapp  rraaww  mmaatteerriiaallss,,  nnaattuurraall  ggaass  //SSUURR2288  aass  ooppppoosseedd  ttoo  UUSSDD9977  ffoorr  11,,000000  
ccuubbiicc  mmeetteerrss  oonn  tthhee  wwoorrlldd  mmaarrkkeett//,,  aanndd  ooiill  //SSUURR3300  aass  ooppppoosseedd  ttoo  UUSSDD111100  aa  ttoonn  oonn  tthhee  wwoorrlldd  
mmaarrkkeett//  [[HHooww  WWiillll  ......11999900;;  eett  aall..]]..  AAllssoo,,  tthhee  SSoovviieettss  ccllaaiimmeedd  tthhaatt  ffoorr  ssoommee  ttiimmee  LLiitthhuuaanniiaa  wwaass  
rruunnnniinngg  aa  ttrraaddee  ddeeffiicciitt  iinn  iittss  rreellaattiioonnss  wwiitthh  tthhee  UUSSSSRR  //UUSSDD55..99--77bbnn  aa  yyeeaarr//  aanndd  rreecceeiivveedd  hheeaavvyy  
iinnvveessttmmeennttss  ffiinnaanncceedd  bbyy  tthhee  cceennttrree..  MMoossccooww  cciirrccuullaatteedd  wwiillddllyy  ddiiffffeerriinngg  ffiigguurreess  ffoorr  tthhee  
aaccccuummuullaatteedd  LLiitthhuuaanniiaann  ddeebbtt..  TThheeyy  rraannggeedd  ffrroomm  SSUURR11bbnn  ttoo  SSUURR550000bbnn  //UUSSDD3333bbnn  aatt  ssoommeetthhiinngg  
aapppprrooaacchhiinngg  ffrreeee--mmaarrkkeett  eexxcchhaannggee  rraatteess  aatt  tthhee  ttiimmee//  aanndd  mmoorree  [[TTeerrlleecckkaass  aanndd  BBaallddiissiiss  11998899;;  
TTeerrlleecckkaass  11999900;;  HHaammmmeerr  11999900;;  SSuummmmeerrss  11999900;;  eett  aall..]]..  

SSoommee  pprroommiinneenntt  LLiitthhuuaanniiaann  aanndd  WWeesstteerrnn  eeccoonnoommiissttss  aarrgguueedd  tthhee  ooppppoossiittee::  GGoorrbbaacchheevv  
sshhoouulldd  ppaayy  LLiitthhuuaanniiaa..  UUnnddeerrpprriicciinngg  ooff  cceennttrraallllyy  ssuupppplliieedd  iinnppuuttss  //ooiill,,  eettcc..//  sseerrvveedd  mmaaiinnllyy  ttoo  
ffuurrtthheerr  ddiissttoorrtt  tthhee  ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  eeccoonnoommyy  aanndd  bbrreeeedd  tthhee  iinneeffffiicciieenncciieess  ooff  tthhee  SSoovviieett  
iimmppoosseedd  ssyysstteemm..  TTrruuee,,  tthhee  BBaallttiicc  ssttaatteess  rreecceeiivveedd  aabboovvee  aavveerraaggee  iinnvveessttmmeennttss  //ccaappiittaall  ttrraannssffeerrss//  
ffrroomm  MMoossccooww  bbuutt  mmaaiinnllyy  bbeeccaauussee  tthhee  cceenntteerr  ccoouulldd  ggeett  mmuucchh  bbeetttteerr  rreettuurrnnss  oonn  tthheemm  tthhaann  iinn  
CCeennttrraall  AAssiiaa,,  ffoorr  eexxaammppllee;;  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  LLiitthhuuaanniiaa,,  tthhee  eemmppiirree''ss  mmiilliittaarryy  ccoonnssiiddeerraattiioonnss  wweerree  
aallssoo  iimmppoorrttaanntt..  FFuurrtthheerrmmoorree,,  oonnee  hhaass  ttoo  kkeeeepp  iinn  mmiinndd  tthhaatt  tthheerree  wweerree  ttrraannssffeerrss  ooff  rreessoouurrcceess  ggooiinngg  
iinn  tthhee  ooppppoossiittee  ddiirreeccttiioonn..  FFoorr  eexxaammppllee,,  llaarrggee  ppaarrtt  ooff  ssuubbssttaannttiiaall  rreessoouurrcceess  mmoobbiilliizzeedd  bbyy  tthhee  
LLiitthhuuaanniiaann  sseeccttiioonnss  ooff  tthhee  SSoovviieett  bbaannkkss  wweerree  ssiimmppllyy  ccoonnffiissccaatteedd  bbyy  GGoossbbaannkk  MMoossccooww  aanndd  nneevveerr  
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rreettuurrnneedd..  OOnn  aa  nneett  bbaassiiss,,  SSoovviieett  ppoolliicciieess  rreessuulltteedd  iinn  aa  ddrraaiinn  ooff  rreessoouurrcceess  aawwaayy  ffrroomm  LLiitthhuuaanniiaa  
[[SSaammoonniiss  11999911aa,,11999933dd;;  WWoorrlldd  BBaannkk  11999933,,  110077;;  eett  aall..]]..  PPaarrttllyy  dduuee  ttoo  ttaakkiinngg  iinnccoommpplleettee  oorr  bbiiaasseedd  
SSoovviieett  ddaattaa  aanndd//oorr  pprrooppaaggaannddaa  aatt  ffaaccee  vvaalluuee  wwiitthhoouutt  mmuucchh  ccrriittiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn,,  tthhee  aabboovvee  iissssuueess  
wweerree    mmiissuunnddeerrssttoooodd  bbyy  mmaannyy  aannaallyyssttss  iinn  tthhee  WWeesstt  aanndd  eellsseewwhheerree..      

TThhoossee  wwhhoo  aarrgguueedd  tthhaatt  GGoorrbbaacchheevv  sshhoouulldd  ppaayy  LLiitthhuuaanniiaa  eessttiimmaatteedd  tthhaatt  tthhee  ssuumm  oowweedd  bbyy  
MMoossccooww  ttoo  LLiitthhuuaanniiaa  ccoouulldd  bbee  tteenn  ttiimmeess  llaarrggeerr  //aarroouunndd  UUSSDD550000bbnn//..  TThhiiss  wwoouulldd  ccoovveerr  oolldd  SSoovviieett  
ddeebbttss  ttoo  LLiitthhuuaanniiaa  aaggrreeeedd  uuppoonn  bbyy  tthhee  RRuussssiiaann--LLiitthhuuaanniiaann  ppeeaaccee  ttrreeaattyy  ooff  JJuullyy  1122,,  11992200,,  tthhee  
eexxppllooiittaattiioonn  aanndd  ddeevvaassttaattiioonn  ooff  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  eeccoonnoommyy  dduurriinngg  tthhee  ffiirrsstt  yyeeaarrss  ooff  tthhee  SSoovviieett  
ooccccuuppaattiioonn  //11994400--11994411//,,  aanndd  tthhee  tteerrrroorr,,  eexxppllooiittaattiioonn,,  ddiissttoorrttiioonnss  aanndd  ddeevvaassttaattiioonn  ppeerrppeettrraatteedd  bbyy  
tthhee  SSoovviieettss  iinn  tthhee  ppoosstt--WWoorrlldd  WWaarr  TTwwoo  ppeerriioodd,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  iissssuueess  mmeennttiioonneedd  aabboovvee..  TThhee  
oovveerraallll  rreettaarrddiinngg  eeffffeecctt  ooff  tthhee  SSoovviieett  ooccccuuppaattiioonn  oonn  LLiitthhuuaanniiaa''ss  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  
ccoonnssuummppttiioonn  iiss  ssoommeettiimmeess  eessttiimmaatteedd  bbyy  rreeffeerreennccee  ttoo  DDeennmmaarrkk,,  FFiinnllaanndd,,  oorr  ootthheerr  ccoommppaarraabbllee  
WWeesstteerrnn  ssttaatteess  ooff  tthhee  rreeggiioonn..  WWhhiillee  iinn  11993300  LLiitthhuuaanniiaa  hhaadd  rreeaacchheedd  9900%%  oorr  mmoorree  ooff  FFiinnllaanndd''ss  
lleevveell,,  iitt  ffeellll  ttoo  ppeerrhhaappss  ssoommeewwhheerree  bbeettwweeeenn  1100  aanndd  4400%%  iiff  nnoott  lloowweerr  bbyy  11998899..  OOtthheerrss  aarrgguueedd  tthhaatt  
tthhee  iimmppoossiittiioonn  ooff  tthhee  SSoovviieett  ccoommmmuunniisstt  ssyysstteemm  oonn  LLiitthhuuaanniiaa  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ssoommee  tthhrreeee  
ddeeccaaddeess  ooff  eeccoonnoommiicc  rreettaarrddaattiioonn  [[RRuuggiieenniieennee  11999900;;  AAlleesskkaaiittiiss  11999900aa;;  TTeerrlleecckkaass  &&  BBaallddiissiiss  
11998899;;  TTeerrlleecckkaass  11999900;;  SSuummmmeerrss  11999900;;  EEdd  HHeewweetttt  ......  11999900;;  LLiitthhuuaanniiaa''ss  ......11999900;;  SSaammoonniiss  
11999911aa,,11999933dd;;  LLaaiinneellaa  &&  SSuutteellaa  11999944;;  eett  aall..]]..  

AAss  tthhee  lliimmiittss  ooff  tthhee  ffrreeeeddoomm  ooff  ssppeeeecchh  wweerree  ppuusshheedd  ssttiillll  ffuurrtthheerr  bbyy  tthhee  aaddvvaanncceess  ooff  
ggllaassnnoosstt,,  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  kkhhoozzrraasscchheettnnaayyaa  rreessppuubblliikkaa  wwaass  bbeeiinngg  aabbaannddoonneedd  iinn  ffaavvoouurr  ooff  
rreeppuubblliiccaann  eeccoonnoommiicc  ssoovveerreeiiggnnttyy..  TThhiiss  ttrreenndd  wwaass  pprreettttyy  wweellll  pprroonnoouunncceedd  iinn  LLiitthhuuaanniiaa..  FFrroomm  
vvaarriioouuss  ddiissccuussssiioonnss  iinn  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  mmeeddiiaa,,  oonnee  ccoouulldd  ddrraaww  tthhee  ccoonncclluussiioonn  tthhaatt  eeccoonnoommiicc  
ssoovveerreeiiggnnttyy  mmeeaanntt  ssoommeetthhiinngg  lleessss  tthhaann  iinnddeeppeennddeennccee  iinn  tthhee  bbeeggiinnnniinngg..  TThhiiss  ddiiffffeerreennttiiaattiioonn  wwaass  
llaarrggeellyy  ddeessiiggnneedd  ttoo  ccaallmm  MMoossccooww''ss  ssuussppiicciioonnss..  DDuurriinngg  11998888  hhoowweevveerr,,  tthheessee  tteerrmmss  ccoonnvveerrggeedd  aanndd  
bbeeggaann  ttoo  bbee  uusseedd  iinntteerrcchhaannggeeaabbllyy    [[UUoossiiss  11998888;;  SSllyysshhaatt''......  11998899;;  AAnnttaannaavviicciiuuss  11999955;;  eett  aall..]]..          

55..11..  TThhee  BBlluueepprriinntt  ffoorr  LLiitthhuuaanniiaa''ss  EEccoonnoommiicc  IInnddeeppeennddeennccee  
TThhee  ssccooppee  aanndd  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  eeccoonnoommiicc  rreeffoorrmm  iinniittiiaattiivveess  iiss  bbeesstt  iilllluussttrraatteedd  bbyy  

tthhee  ssiinnggllee  mmoosstt  ffuunnddaammeennttaall  ddooccuummeenntt  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  nnaammeellyy  tthhee  bblluueepprriinntt  ffoorr  LLiitthhuuaanniiaa''ss  
eeccoonnoommiicc  iinnddeeppeennddeennccee  //ffuurrtthheerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  tthhee  bblluueepprriinntt//  wwhhiicchh  wwaass  pprreeppaarreedd  bbyy  tthhee  aadd  hhoocc  
sscchhoollaarrllyy  ccoommmmiitttteeee  oorrggaanniizzeedd  aatt  tthhee  IInnssttiittuuttee  ooff  EEccoonnoommiiccss  ooff  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  AAccaaddeemmyy  ooff  
SScciieenncceess  [[LLiieettuuvvooss......11998888;;  SSaammoonniiss  11999900aa;;  eett  aall..]]..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  pprroommiinneenntt  LLiitthhuuaanniiaann  
eeccoonnoommiissttss  aarree  aammoonngg  tthhee  aauutthhoorrss  ooff  tthhee  bblluueepprriinntt::  KK..  AAnnttaannaavviicciiuuss  //cchhaaiirrmmaann//,,  GG..  VVaaggnnoorriiuuss,,  KK..  
PPrruunnsskkiieennee,,    KK..  GGllaavveecckkaass,,  SS..  UUoossiiss,,  aanndd  EE..  VViillkkaass..  FFiinnaalliizzeedd  iinn  SSeepptteemmbbeerr  11998888,,  tthhee  bblluueepprriinntt  
ccoonnttaaiinnss  gguuiiddeelliinneess  oonn  wwhheerree  ttoo  ggoo  iinn    sseeaarrcchh  ffoorr  mmoorree  ssppeecciiffiicc  aanndd  pprraaccttiiccaall  ssoolluuttiioonnss  ttoo  tthhee  
pprroobblleemm  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  ttaarrggeett  eeccoonnoommiicc  mmooddeell  wwhhiicchh  wwoouulldd  bbee  aacccceeppttaabbllee  ttoo  tthhee  ppeeooppllee  
ooff  ffrreeee  aanndd  iinnddeeppeennddeenntt  LLiitthhuuaanniiaa..  SSiimmiillaarr  ddooccuummeennttss  wweerree  pprreeppaarreedd  aanndd  ooffffiicciiaallllyy  aaddoopptteedd  bbyy  
aallll  tthhee  tthhrreeee  BBaallttiicc  ssttaatteess  aatt  tthhee  ccoonnffeerreennccee  iinn  RRiiggaa,,  LLaattvviiaa,,  iinn  SSeepptteemmbbeerr  11998899..  IInn  LLiitthhuuaanniiaa,,  
mmoosstt  ssuubbsseeqquueenntt  rreeffoorrmm  ddiissccuussssiioonnss  uusseedd  tthhee  bblluueepprriinntt  aass  aa  ffrraammee  ooff  rreeffeerreennccee  oorr  aatt  lleeaasstt  rreellaatteedd  
ttoo  ssoommee  ooff  tthhee  iissssuueess  rraaiisseedd  iinn  iitt..  IInn  ppaarrttiiccuullaarr,,  tthhee    bblluueepprriinntt  wwaass  aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  
MMoovveemmeenntt  ffoorr  RReessttrruuccttuurriinngg,,  bbeesstt  kknnoowwnn  bbyy  iittss  LLiitthhuuaanniiaann  nnaammee  SSaajjuuddiiss  //TThhee  MMoovveemmeenntt//  aanndd  
lleedd  bbyy  PPrrooff..  VVyyttaauuttaass  LLaannddssbbeerrggiiss..  IItt  wwaass  iinn  ppaarrtt  aa  ssoouurrccee  ooff  iinnssppiirraattiioonn  oorr  rreeffeerreennccee  ffoorr  mmaannyy  
iinniittiiaall  rreeffoorrmm  bbiillllss  uunnddeerr  pprreeppaarraattiioonn  bbyy  aabboouutt  4400  ggoovveerrnnmmeennttaall  ttaasskk  ffoorrcceess  //oovveerr  330000  ppeeooppllee//  
[[AAlleesskkaaiittiiss  11999900bb;;  SSaajjuuddiiss  ......11999900;;  AAnnttaannaavviicciiuuss  11999955;;  eett  aall..]]..  WWee  wwiillll  tthheerreeffoorree  aannaallyyzzee  tthhee  
bblluueepprriinntt  aaddooppttiinngg  tthhee  ccoonnvveennttiioonnaall  WWeesstteerrnn  ddiiffffeerreennttiiaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  mmaaccrrooeeccoonnoommiicc  aanndd  tthhee  
mmiiccrrooeeccoonnoommiicc  lleevveell..  AA  cchhaapptteerr  oonn  ttrraannssiittiioonn  wwiillll  bbee  aaddddeedd  aass  wweellll..    

55..11..11..  TThhee  MMaaccrroo  LLeevveell    
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FFrroomm  tthhee  mmaaccrrooeeccoonnoommiicc  ppooiinntt  ooff  vviieeww,,  tthhee  bblluueepprriinntt  iiss  bbaasseedd  oonn  ttwwoo  eesssseennttiiaall  
ffoouunnddaattiioonnss..  FFiirrsstt,,  tthhee  eeccoonnoommiicc  ssyysstteemm  ooff  LLiitthhuuaanniiaa  sshhoouulldd  bbee  sseeppaarraattee  ffrroomm  tthhaatt  ooff  tthhee  UUSSSSRR  
wwhhiicchh  iimmpplliieess  tthhee  nneeeedd  ffoorr  ddiisseennggaaggeemmeenntt  ffrroomm  tthhee  SSoovviieett  eeccoonnoommyy..  SSeeccoonndd,,  tthhee  vveerryy  
pphhiilloossoopphhyy  ooff  mmaaccrrooeeccoonnoommiicc  mmaannaaggeemmeenntt  sshhoouulldd  bbee  cchhaannggeedd  wwhhiicchh  ccaallllss  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  
ooff  tthhee  nneeww,,ttaarrggeett  mmooddeell..  TThhee  ffiirrsstt  ffoouunnddaattiioonn  iiss  ddeerriivveedd  ffrroomm  ppoolliittiiccaall  aassppiirraattiioonnss  
//sseellff--ddeetteerrmmiinnaattiioonn//  ooff  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  ppeeooppllee  aanndd  eeccoonnoommiicc  nneecceessssiittiieess..  WWhhiillee  tthhee  ffoorrmmeerr  
ccoonnssiiddeerraattiioonn  iiss  sseellff--eexxppllaannaattoorryy  iinn  vviieeww  ooff  aa  ssttrroonngg  ppooppuullaarr  ddeessiirree  ttoo  rreeggaaiinn  iinnddeeppeennddeennccee  
wwhhiicchh  wwaass  iilllleeggaallllyy  ttaakkeenn  aawwaayy  iinn  11994400,,  tthhee  llaatttteerr  nneeeeddss  ssoommee  ccllaarriiffiiccaattiioonn..    

OOnn  tthhee  ffiirrsstt  llooookk,,  iitt  mmiigghhtt  sseeeemm  tthhaatt  tteennddeenncciieess  ttoowwaarrddss  gglloobbaall  eeccoonnoommiicc  iinntteeggrraattiioonn,,  
eeffffeeccttiivveellyy  ccuuttttiinngg  tthheeiirr  wwaayy  tthhrroouugghh  ooppppoossiinngg  pprroocceesssseess  ooff  ffrraaggmmeennttaattiioonn,,  ddiiccttaattee  ssoommeetthhiinngg  
ttoottaallllyy  ddiiffffeerreenntt,,  nnaammeellyy  cclloosseerr  uunniiffiiccaattiioonn  ooff  eeccoonnoommiieess..  TThhiiss  vviieeww  ddiissrreeggaarrddeedd  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  
lliinnkkss  bbeettwweeeenn  tthhee  eeccoonnoommiieess  ooff  LLiitthhuuaanniiaa  aanndd  tthhee  UUSSSSRR..  AAlltthhoouugghh  tthhee  bblluueepprriinntt  ddooeess  nnoott  rraaiissee  
tthhiiss  ppaarrttiiccuullaarr  ppooiinntt,,  ssoommee  9900--9955%%  ooff  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  eeccoonnoommyy  wwaass  ffiirrmmllyy  ccoonnttrroolllleedd  ffrroomm  
MMoossccooww  aaccccoorrddiinngg  ttoo  vvaarriioouuss  cciirrccuullaattiinngg  eessttiimmaatteess..  IItt  mmiigghhtt  sseeeemm  tthheerreeffoorree  tthhaatt  tthhiiss  iiss  tthhee  ccaassee  
ooff  aallmmoosstt  ccoommpplleettee  iinntteeggrraattiioonn  aanndd  tthhee  mmuuttuuaall  eeccoonnoommiicc  bbeenneeffiittss  fflloowwiinngg  ffrroomm  iitt,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  
tthheeoorryy  ooff  iinntteeggrraattiioonn,,  aarree  aaccccoorrddiinnggllyy  hhiigghh..  TThhee  mmaajjoorriittyy  ooff  eeccoonnoommiissttss  iinn  MMoossccooww,,  aanndd  
eessppeecciiaallllyy  iinn  VViillnniiuuss,,  wwoouulldd  pprroobbaabbllyy  ddoouubbtt  tthhee  aapppplliiccaabbiilliittyy  ooff  ssuucchh  aa  rreeaassoonniinngg..  AAss  uussuuaall,,  tthhee  
ddeevviill  hhiiddeess  iinn  ddeettaaiillss..  TThhee  SSoovviieett--ttyyppee  iinntteeggrraattiioonn  //bbuurreeaauuccrraattiicc  cceennttrraalliissmm//  ccoouulldd  nnoott  bbrriinngg  tthhee  
eexxppeecctteedd  bbeenneeffiittss  bbeeccaauussee  iitt  wwaass  bbaasseedd  oonn  aarrttiiffiicciiaall,,  llaarrggeellyy  nnoonneeccoonnoommiicc  ccrriitteerriiaa..  IInn  tthhee  
SSoovviieett--ttyyppee  rreessoouurrccee  aallllooccaattiioonn  mmeecchhaanniissmm,,  aann  eeccoonnoommiicc  ccoosstt--bbeenneeffiitt  aannaallyyssiiss  iinn  mmoosstt  ccaasseess  
ppllaayyeedd  oonnllyy  aa  mmaarrggiinnaall  rroollee  [[BBiieennkkoowwsskkii  11998888;;  SSaammoonniiss  11998899,,  11999900aa;;  eett  aall..]]..    

TThhee  bblluueepprriinntt  iimmpplliicciittllyy  aassssuummeedd  tthhaatt  SSoovviieett  ppeerreessttrrooiikkaa  wwoouulldd  nnoott  cchhaannggee  tthhiiss  bbaassiicc  
aasssseessssmmeenntt..  TThheerreeffoorree  eevveenn  ppuurreellyy  eeccoonnoommiicc  ccoonnssiiddeerraattiioonnss  ppooiinntt  ttoo  tthhee  nneeeedd  ttoo  sseeppaarraattee  tthheessee  
eeccoonnoommiieess  aanndd  bbaassee  tthheeiirr  lliinnkkss  oonn  eennttiirreellyy  ddiiffffeerreenntt,,  ssoouunndd  pprreemmiisseess..  IInn  tthhee  wwoorrddss  ooff  tthhee  
bblluueepprriinntt  [[LLiieettuuvvooss  ......11998888,,  55]],,  ""tthhee  ttiimmee  hhaass  ccoommee  ttoo  ddeessiiggnn  aanndd  iimmpplleemmeenntt  tthhee  ssyysstteemm  ooff  ssoovvee--
rreeiiggnn  LLiitthhuuaanniiaa''ss  eeccoonnoommiicc  oorrggaanniizzaattiioonn  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  wwhhiicchh  wwoouulldd  bbee  ccaappaabbllee  ooff  rraaiissiinngg  tthhee  
uunnjjuussttiiffiiaabbllyy  llooww  lliivviinngg  ssttaannddaarrddss  aanndd  ooff  aassssuurriinngg  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  ssoocciiaall  aanndd  
ssppiirriittuuaall  nneeeeddss  ooff  aallll  tthhee  ssoocciiaall  ssttrraattaa..  TThhee  eeccoonnoommiicc  ssoovveerreeiiggnnttyy  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  iiss  vviirrttuuaallllyy  aa  
ssiinnee  qquuaa  nnoonn  ccoonnddiittiioonn  ooff  mmaakkiinngg  tthhee  eeccoonnoommyy  mmoorree  eeffffiicciieenntt""..    

TThhee    bblluueepprriinntt''ss  aauutthhoorrss  bbeelliieevveedd  tthhaatt,,  iinn  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  ooff  eeccoonnoommiicc  iinnddeeppeennddeennccee,,  nnoott  jjuusstt  
aauuttoonnoommoouuss  eenntteerrpprriisseess  bbuutt  aallssoo  tthhee  rreeppuubblliicc--lleevveell  mmaannaaggeemmeenntt  bbooddiieess  wwoouulldd  bbee  iinntteerreesstteedd,,  
ccaappaabbllee,,  aanndd  oobblliiggeedd  ttoo  mmaaxxiimmiizzee  iinnccoommee..  SSiinnccee  iinnccoommee  mmaaxxiimmiizzaattiioonn  iiss  oonnllyy  ppoossssiibbllee  tthhrroouugghh  
tthhee  iinnccrreeaasseedd  pprroodduuccttiioonn  aanndd  ssaalleess  ooff  qquuaalliittyy  oouuttppuutt,,  aallll  tthhee  eeccoonnoommiicc  aaggeennttss  iinn  tthhee  rreeppuubblliicc  
wwoouulldd  bbee  ssttrroonnggllyy  iinntteerreesstteedd  iinn  oouuttppuutt  eexxppaannssiioonn,,  ccoosstt  rreedduuccttiioonn,,  aanndd  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  
ccoommmmeerrcciiaall  aaccttiivviittiieess..  TThhee  uurraavvnniilloovvkkaa  //eeggaalliittaarriiaanniissmm//  wwhhiicchh  iinndduucceedd  tthhee  tteennddeennccyy  ttoo  ggrraabb  aass  
mmuucchh  aass  ppoossssiibbllee  ffrroomm  tthhee  ccoommmmoonn  ppiiee  wwoouulldd  ddiissaappppeeaarr..  AAnn  eeccoonnoommiiccaallllyy  rraattiioonnaall  ccooooppeerraattiioonn  
wwiitthh  tthhee  SSoovviieett  rreeppuubblliiccss,,  aann  eeffffiicciieenntt  ddiivviissiioonn  ooff  llaabboouurr,,  wwoouulldd  bbee  aacchhiieevveedd  tthhrroouugghh  tthhee  ccoommmmoonn  
SSoovviieett  mmaarrkkeett,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  bblluueepprriinntt..  OOnnccee  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  eeccoonnoommyy  iiss  cchhaannggeedd,,  
pprroodduuccttiivvee  ffoorrcceess  ccaann  bbee  ddiissttrriibbuutteedd  iinn  aa  mmaannnneerr  ssaattiissffyyiinngg  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  nneeeeddss  ooff  tthhee  
rreeppuubblliicc..    

TThhuuss,,  eeccoonnoommiicc  iinnddeeppeennddeennccee  ooff  tthhee  rreeppuubblliicc  wwoouulldd  bbee  bbaasseedd  uuppoonn  iittss  ccoommpplleettee  
ssoovveerreeiiggnnttyy  oovveerr  tthhee  wwhhoollee  nnaattuurraall  aanndd  mmaann--mmaaddee  wweeaalltthh  wwiitthhiinn  iittss  jjuurriissddiiccttiioonn..  LLaanndd,,  
ssuubbtteerrrraaiinniiaann  rreessoouurrcceess,,  iinnllaanndd  aanndd  tteerrrriittoorriiaall  wwaatteerrss,,  sseeaa  sshheellff,,  ffoorreessttss  aanndd  aattmmoosspphheerree,,  eettcc..  
ccoonnssttiittuuttee    tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  ssttaattee  pprrooppeerrttyy..  TThhiiss  ffoorrmm  ooff  pprrooppeerrttyy  aallssoo  eexxtteennddss  ttoo  aa  bbrrooaaddllyy  ddeeffiinneedd  
iinnffrraassttrruuccttuurree  //ttrraannssppoorrttaattiioonn,,  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  aanndd  eenneerrggyy  ssyysstteemmss,,  tthhee  cceennttrraall  bbaannkk,,  
ggoovveerrnnmmeennttaall  ooffffiicceess  aanndd  ootthheerr  oobbjjeeccttss  bbuuiilltt  uussiinngg  ssttaattee  ffuunnddss//,,  llaarrggee  eenntteerrpprriisseess,,  lliiqquuiidd  aanndd  
iinnvveesstteedd  //aallssoo  aabbrrooaadd//  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  aanndd  sseeccuurriittiieess  oorriiggiinnaattiinngg  ffrroomm  ssttaattee  ffuunnddss..  TThhee  
bblluueepprriinntt  mmeennttiioonnss  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  ttrraannssffeerrrriinngg  pprrooppeerrttyy  rriigghhttss  rreellaattiinngg  ttoo  oobbjjeeccttss  ooff  ssppeecciiaall  uussee  
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//ee..gg..  mmiilliittaarryy  iinndduussttrryy    oorr  iinnssttaallllaattiioonnss//  ttoo  tthhee  UUnniioonn  oorr  rreeppuubblliiccss,,  aafftteerr  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  ppeeooppllee  
hhaavvee  eexxpprreesssseedd  tthheeiirr  aapppprroovvaall..  

AAllssoo,,  tthhee  bblluueepprriinntt  pprrooppoosseedd  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  lliittaass  //LLTTLL//,,  aa  sseeppaarraattee  LLiitthhuuaanniiaann  ccuurrrreennccyy  
uunniitt  uusseedd  iinn  tthhee  iinntteerrwwaarr  ppeerriioodd  ooff  iinnddeeppeennddeennccee..  LLiittaass  wwoouulldd  ffoorrmm  tthhee  ccoorrnneerrssttoonnee  ooff  LLiitthhuuaanniiaa''ss  
mmoonneettaarryy  ppoolliiccyy..  IItt  sshhoouulldd  bbee  rreeggaarrddeedd  aass  tthhee  pprriinncciippaall  wwaayy  ttoo  sshhiieelldd  tthhee  eeccoonnoommyy  aaggaaiinnsstt  tthhee  
ddaannggeerrss  ooff  ppoowweerrffuull  SSoovviieett  iinnffllaattiioonnaarryy  tteennddeenncciieess  ffuueelllleedd  bbyy  ddeeffiicciitt  ssppeennddiinngg  aanndd  mmoonneeyy  
pprriinnttiinngg..  OOtthheerrwwiissee  aallll  tthhee  bbeenneeffiittss  ooff  tthhee  nneeww  LLiitthhuuaanniiaann  eeccoonnoommiicc  ssyysstteemm  wwoouulldd  bbee  
iimmmmeeddiiaatteellyy  rreeddiissttrriibbuutteedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoommmmoonn  ccuurrrreennccyy  aarreeaa..  GGiivveenn  tthhee  rreellaattiivvee  ssiizzee  ooff  tthhee  
ttwwoo  eeccoonnoommiieess,,  iitt  wwoouulldd  mmeeaann  eeffffeeccttiivvee  nneeuuttrraalliizzaattiioonn  ooff  aannyy  eexxppeecctteedd  bbeenneeffiittss..  TThhiiss  ccoouulldd  lleeaadd  
ttoo  tthhee  ttoottaall  ddiissccrreeddiittaattiioonn  ooff  rreeffoorrmm  iinn  tthhee  ppuubblliicc  ooppiinniioonn..  TThhee  bblluueepprriinntt  mmeennttiioonneedd  tthhee  pprroobblleemm  
ooff  ccuurrrreennccyy  ccoonnvveerrttiibbiilliittyy  oonnllyy  iinn  ppaassssiinngg,,  hhoowweevveerr..  

TThhee  bblluueepprriinntt  ffoorreessaaww  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  TThhee  BBaannkk  ooff  LLiitthhuuaanniiaa,,  wwiitthh  tthhee  ggeenneerraall  
mmoonneettaarryy  rreegguullaattiioonn,,  aannaallyyssiiss,,  aanndd  aallll  tthhee  ootthheerr  pprreerrooggaattiivveess  ooff  tthhee  cceennttrraall  bbaannkk  iinn  aa  mmaarrkkeett  
eeccoonnoommyy..  IInn  ppaarrttiiccuullaarr,,  tthhee  bbaannkk  wwoouulldd  bbee  cchhaarrggeedd  wwiitthh  tthhee  eemmiissssiioonn  ooff  mmoonneeyy,,  sseeccuurriittiieess,,  aanndd  
wwoouulldd  rreegguullaattee  tthhee  aammoouunntt  ooff  mmoonneeyy  iinn  cciirrccuullaattiioonn  aass  wweellll  aass  eessttaabblliisshh  tthhee  rruulleess  ooff  tthhee  ggaammee  ffoorr  
ccoommmmeerrcciiaall  bbaannkkss..  AAnn  iimmppoorrttaanntt  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  bbaannkk  wwoouulldd  bbee  iittss  ffoorreeiiggnn  ccuurrrreennccyy  rreesseerrvvee  aanndd  
eexxcchhaannggee  rraattee  ppoolliiccyy..  IInn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  iittss  pprrooppeerrttyy  ffoorrmm  aanndd  tthhee  oovveerraallll  mmiissssiioonn,,  iittss  ooppeerraattiinngg  
bbaallaannccee  wwoouulldd  bbee  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  tthhee  rreeppuubblliicc''ss  bbuuddggeett..  SSuucchh  aa  bbaannkk  wwaass  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  
LLiitthhuuaanniiaann  SSuupprreemmee  SSoovviieett  ddeecciissiioonn  ooff  FFeebbrruuaarryy  1133,,  11999900  [[VVaaiinnaauusskkiieennee  11999900]]..  

TThhee  sseeccoonndd  ffoouunnddaattiioonn  ooff  tthhee  bblluueepprriinntt  rreessttss  oonn  tthhee  pprreemmiissee  tthhaatt  tthhee  ssyysstteemm  ooff  cceennttrraalliizzeedd  
mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  eeccoonnoommyy  iiss  ttoottaallllyy  ddiissccrreeddiitteedd  wwhhiicchh  ccaallllss  ffoorr  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  aa  ddeecceennttrraa--
lliizzeedd  mmaarrkkeett  eeccoonnoommyy  ssyysstteemm  wwhhiicchh  hhaass  pprroovveedd  ttoo  wwoorrkk  wweellll  iinn  mmoosstt  ooff  tthhee  wwoorrlldd  mmoosstt  ooff  tthhee  
ttiimmeess..  TThhiiss  pprreessuuppppoosseess  aa  ccoommpplleettee  cchhaannggee  ooff  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  cceennttrraall  eeccoonnoommiicc  
mmaannaaggeemmeenntt  aauutthhoorriittiieess  //eeccoonnoommiicc  cceennttrree  iinn  sshhoorrtt//  aanndd  eenntteerrpprriisseess..  BBeessiiddeess  pprrooppeerrttyy  rreellaattiioonnss,,  
tthhee  bbaassiicc  ddiissttiinnccttiivvee  ffeeaattuurree  ooff  aa  ttrraaddiittiioonnaall  cceennttrraallllyy--ppllaannnneedd  eeccoonnoommyy  iiss  tthhee  oobblliiggaattoorryy  
cchhaarraacctteerr  ooff  ppllaannss  iimmppoosseedd  oonn  eenntteerrpprriisseess  bbyy  tthhee  eeccoonnoommiicc  cceennttrree  [[EEnnddnnoottee  11]]..  MMiinniissttrriieess  //uunniioonn,,  
uunniioonn--rreeppuubblliicc  aanndd  rreeppuubblliicc//  aarree  ssiinngglleedd  oouutt  iinn  tthhee  bblluueepprriinntt  ffoorr  ppaarrttiiccuullaarr  ccrriittiicciissmm  ooff  tthheeiirr  
aaddmmiinniissttrraattiivvee  iinntteerrffeerreennccee..  IItt  pprrooppoosseedd  ttoo  ddoo  aawwaayy  wwiitthh  tthhiiss  pprraaccttiiccee  aanndd  ssttiippuullaatteedd  tthhaatt  nnoo  
mmiinniissttrryy,,  ccoommmmiitttteeee  oorr  bbooaarrdd  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  sshhoouulldd  iissssuuee  ccoommmmaannddss  //oorrddeerrss//  iinntteerrffeerriinngg  wwiitthh  
tthhee  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittyy  ooff  eenntteerrpprriisseess  wwhhiicchh  aarree  aauuttoonnoommoouuss  aanndd  tthheerreeffoorree  ccaannnnoott  bbee  aassssiiggnneedd  aannyy  
oobblliiggaattoorryy  ttaasskkss..  AAllll  tthhee  eenntteerrpprriisseess  iinnddeeppeennddeennttllyy  sshhaappee  tthheeiirr  pprrooggrraammss  ooff  aaccttiivviittyy  bbaasseedd  oonn  tthhee  
aannaallyyssiiss  ooff  ddeemmaanndd  aanndd  pprrooffiitt  mmoottiivveess..  VVeerrttiiccaall  ttiieess  //hhiieerraarrcchhiieess//  aarree  tthhuuss  ttoo  bbee  rreeppllaacceedd  bbyy  
hhoorriizzoonnttaall  oonneess  //mmaarrkkeettss//  aass  tthhee  ddoommiinnaanntt  mmooddee  ooff  ccoooorrddiinnaattiioonn  iinn  tthhee  eeccoonnoommyy  [[WWiilllliiaammssoonn  
11997755;;  eett  aall..]]..  NNoott  tthhee  ttaasskkss  aassssiiggnneedd  bbyy  ssuuppeerriioorrss  iinn  tthhee  bbuurreeaauuccrraattiicc  ssttrruuccttuurree  bbuutt  ccoonnttrraaccttss  wwiitthh  
tthhee  uusseerrss  ooff  oouuttppuutt  --  iinncclluuddiinngg  ssttaattee  aaggeenncciieess  --  aarree  ttoo  gguuiiddee  eenntteerrpprriisseess  iinn  LLiitthhuuaanniiaa..  AAss  pprrooppoosseedd  
iinn  tthhee  llaaww  oonn  rreegguullaattiioonn  ooff  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  eeccoonnoommyy  ppuubblliisshheedd  iinn  11999900  [[DDeell  eekkoonnoommiikkooss  ......11999900]],,  
tthhee  aallllooccaattiioonn  ooff  ssttaattee  oorrddeerrss,,  wwhhiicchh  aarree  ttoo  bbee  tthhee  mmaaiinn  ffoorrmm  ooff  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ssttaattee  
pprrooggrraammss,,  iiss  ddeecciiddeedd  bbyy  nnoorrmmaall  ccoommmmeerrcciiaall  ccrriitteerriiaa  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  ccoommppeettiittiioonn  aammoonngg  
eenntteerrpprriisseess  rreeggaarrddlleessss  ooff  tthheeiirr  ffoorrmm  ooff  oowwnneerrsshhiipp..  HHoowweevveerr,,  tthhee  llaaww  ssttiippuullaatteedd  tthhaatt  aatt  tthhee  ""ssttaaggee  
ooff  mmaarrkkeett  ffoorrmmaattiioonn""  ssttaattee  oorrddeerrss  wwhhiicchh  ddoo  nnoott  ppuutt  eenntteerrpprriisseess  aatt  aann  eeccoonnoommiicc  ddiissaaddvvaannttaaggee  aarree  
oobblliiggaattoorryy..        

TThheerree  aarree  ttwwoo  pprriinncciippaall  iinnssttrruummeennttss  ooff  mmaaccrrooeeccoonnoommiicc  mmaannaaggeemmeenntt  oorr  rreegguullaattiioonn  iinn  
mmaarrkkeett  eeccoonnoommiieess::  mmoonneettaarryy  ppoolliiccyy  aanndd  ffiissccaall  ppoolliiccyy..  SSoommee  bbaassiicc  ffoouunnddaattiioonnss  ooff  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  
mmoonneettaarryy  ppoolliiccyy  --  aass  pprrooppoosseedd  iinn  tthhee  bblluueepprriinntt  --  hhaavvee  bbeeeenn  cchhaarraacctteerriizzeedd  aabboovvee..  AAss  ffaarr  aass  tthhee  
ffiissccaall  ppoolliiccyy  iiss  ccoonncceerrnneedd,,  ttaaxxeess  aarree  rreeccooggnniizzeedd  aass  aann  iimmppoorrttaanntt  ttooooll  ooff  eeccoonnoommiicc  rreegguullaattiioonn,,  
iinnccoommee  rreeddiissttrriibbuuttiioonn  aanndd  eeccoonnoommiicc  ppoolliiccyy  eexxeeccuuttiioonn..  RReeppuubblliiccaann  aanndd  llooccaall  bbuuddggeettss  aarree  ffoorrmmeedd  
vviiaa  ttaaxxeess  wwhhiicchh  aarree  ttoo  bbee  ppaaiidd  bbyy  aallll  tthhee  eenntteerrpprriisseess..  TThhee  bblluueepprriinntt  ssttiippuullaatteess  wwhhaatt  iiss  ppaayyaabbllee  ttoo  
tthhee  bbuuddggeett  ooff  tthhee  rreeppuubblliicc::  
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11..  EEnntteerrpprriissee  pprrooffiitt  oorr  iinnccoommee  ttaaxx  

22..    PPaayymmeennttss  ffoorr  tthhee  uussee  ooff  ssttaattee--oowwnneedd  aasssseettss,,  iinncclluuddiinngg  rreenntt  ffoorr  llaanndd,,  nnaattuurraall  aanndd  ffiinnaanncciiaall  
rreessoouurrcceess,,  bbuuiillddiinnggss,,  eenneerrggyy  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssyysstteemmss,,  eettcc..  

33..    EExxcciissee  ppaayymmeennttss  //ffoorr  ttoobbaaccccoo,,  aallccoohhooll,,  eettcc..//  

44..    TTaaxxeess  ffoorr  tthhee  mmoonnooppoolliizzaattiioonn  ooff  tthhee  mmaarrkkeett  

55..    CCuussttoommss  dduuttiieess  aanndd  ttaaxxeess  oonn  iinnccoommee  ffrroomm  iinntteerrnnaattiioonnaall  ooppeerraattiioonnss  

66..    CChhaarrggeess  lleevviieedd  oonn  eenntteerrpprriisseess  oorr  cciittiizzeennss  bbyy  ggoovveerrnnmmeenntt  aaggeenncciieess  ooff  tthhee  rreeppuubblliicc..  

TThheerree  iiss  aa  cclleeaarr  iinncclliinnaattiioonn  iinn  tthhee  bblluueepprriinntt  ttoo  ddeevveelloopp  aa  ccoommppeettiittiivvee  mmaarrkkeett  ssyysstteemm;;  tthhee  
aaccuuttee  nneeeedd  ttoo  ccoouunntteerr  mmoonnooppoolliissttiicc  tteennddeenncciieess,,  eessppeecciiaallllyy  eevviiddeenntt  iinn  tthhee  bbeehhaavviioorr  ooff  mmiinniissttrriieess,,  iiss  
eexxpplliicciittllyy  rreeccooggnniizzeedd..  AAssssoocciiaattiioonnss  ccaann  bbee  ffoorrmmeedd  oonnllyy  aatt  tthhee  iinniittiiaattiivvee  ooff  aauuttoonnoommoouuss  
eenntteerrpprriisseess  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  sshhoouulldd  bbee  ffiinnaanncceedd  bbyy  tthheeiirr  vvoolluunnttaarryy  ccoonnttrriibbuuttiioonnss..  AAnn  aannttii--
ttrruusstt  lleeggiissllaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  ppaasssseedd  ttoo  sseeccuurree  tthhee  bbeenneeffiittss  ooff  ccoommppeettiittiioonn..  

TThhee  bblluueepprriinntt  ssaaww  tthhee  nneeeedd  ttoo  ccrreeaattee  aa  mmaarrkkeett  eeccoonnoommyy  iinnffrraassttrruuccttuurree  iinn  LLiitthhuuaanniiaa..  AA  
bbaannkkiinngg  ssyysstteemm  iiss  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  eelleemmeenntt  ooff  iitt..  IInn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  pprraaccttiiccee  iinn  mmoosstt  mmaarrkkeett  
eeccoonnoommiieess,,  aa  ttwwoo--ttiieerr  bbaannkkiinngg  ssyysstteemm  wwaass  eennvviissaaggeedd::  tthhee  cceennttrraall  bbaannkk  aanndd  aa  nneettwwoorrkk  ooff  
ccoommppeettiinngg  ccoommmmeerrcciiaall  bbaannkkss..  SSttaattee  ppllaannnniinngg  aanndd  pprriiccee  ccoommmmiitttteeeess  wweerree  ttoo  bbee  aabboolliisshheedd  aanndd  iinn  
tthheeiirr  sstteeaadd  aa  rreesseeaarrcchh  cceennttrree  ffoorr  eeccoonnoommiicc  aanndd  ssoocciiaall  ddeevveellooppmmmmeenntt  wwaass  ttoo  bbee  ccrreeaatteedd..  IIttss  cceennttrraall  
mmaannddaattee  wwoouulldd  bbee  ttoo  ssttuuddyy  ssoocciioo--eeccoonnoommiicc  ttrreennddss  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  aanndd  tthhee  wwoorrlldd  aatt  llaarrggee  aanndd  ttoo  
pprreeppaarree  vvaarriioouuss  ffoorreeccaassttss  ffoorr  tthhee    ggoovveerrnnmmeenntt..  AA  ssttaattiissttiiccaall  bbooaarrdd  iiss  ttoo  ggaatthheerr  aanndd  aannaallyyzzee  
iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  eeccoonnoommyy  aanndd  ssoocciieettyy..    

55..11..22..  TThhee  MMiiccrroo  LLeevveell                                        
AAllll  tthhee  eenntteerrpprriisseess  iinn  LLiitthhuuaanniiaa,,  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  tthheeiirr  oowwnneerrsshhiipp  ffoorrmm  //ssttaattee,,  ccoolllleeccttiivvee  oorr  

pprriivvaattee//,,  aarree  aauuttoonnoommoouuss  eeccoonnoommiiccaallllyy  aanndd  aarree  nnoott  aaddmmiinniissttrraattiivveellyy  ssuubboorrddiinnaatteedd  ttoo  mmiinniissttrriieess..  
TThheeyy  ooppeerraattee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  pprriinncciipplleess  ooff  eeccoonnoommiicc  rraattiioonnaalliittyy..  TThheeiirr  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ggooaall  iiss  ttoo  
mmaaxxiimmiizzee  pprrooffiitt  oorr  iinnccoommee  iinn  aa  ssuuffffiicciieennttllyy  lloonngg  ttiimmee  hhoorriizzoonn..  WWiitthh  tthhee  eexxcceeppttiioonn  ooff  tthhee  
wwoorrkkeerrss''ccoolllleeccttiivvee,,  nnoobbooddyy  hhaass  tthhee  rriigghhtt  ttoo  iimmppoossee  aannyy  oobblliiggaattoorryy  ttaasskkss,,  lliimmiittss  oorr  ppllaann  iinnddiiccaattoorrss  
uuppoonn  aauuttoonnoommoouuss  eenntteerrpprriisseess..  AAllll  tthhee  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittiieess  ooff  eenntteerrpprriisseess  aarree  ttoo  bbee  gguuiiddeedd  bbyy  
ccoonnttrraaccttss  wwiitthh  tthhee  uusseerrss  ooff  oouuttppuutt  wwiitthhiinn  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  ooff  rreegguullaattiinngg  llaawwss..  CCoonnttrraaccttss  ddeetteerrmmiinnee  
tthhee  vvoolluummee  ooff  oouuttppuutt,,  pprriicceess,,  tteerrmmss  aanndd  mmuuttuuaall  eeccoonnoommiicc  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  ccoonnttrraacctt  bbrreeaacchh..  

EEnntteerrpprriissee  pprrooffiittss  aarree  ddiissttrriibbuutteedd  aauuttoonnoommoouussllyy,,  gguuiiddeedd  oonnllyy  bbyy  eeccoonnoommiicc  rraattiioonnaalliittyy  aanndd  
pprroocceedduurreess  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  wwoorrkkeerrss''  ccoolllleeccttiivvee..  WWiitthh  tthhee  eexxcceeppttiioonn  ooff  bbaannkkss  aanndd  ffiinnaanncciiaall  
aauutthhoorriittiieess,,  nnoobbooddyy  iiss  aalllloowweedd    ttoo  iinnssppeecctt  tthhee  eenntteerrpprriissee''ss  ffiinnaanncciiaall  rreessuullttss  oorr  tthheeiirr  ddiissttrriibbuuttiioonn..  
BBaannkkss  aannaallyyzzee  tthhee  eenntteerrpprriissee''ss  aaccttiivviittiieess  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ddeetteerrmmiinniinngg  iittss  aabbiilliittyy  ttoo  ppaayy  oorr  
ccrreeddiittwwoorrtthhiinneessss..  FFiinnaanncciiaall  aauutthhoorriittiieess  cchheecckk  wwhheetthheerr  tthhee  eenntteerrpprriissee  ppaayyss  iittss  ttaaxxeess  dduuee  ttoo  tthhee  
rreeppuubblliiccaann  oorr  llooccaall  bbuuddggeettss..  PPaayymmeennttss  ttoo  tthhee  rreeppuubblliiccaann  bbuuddggeett  wweerree  oouuttlliinneedd  iinn  tthhee  mmaaccrroo  
sseeccttiioonn  aabboovvee..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  eessttaabblliisshheedd  nnoorrmmss,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iiss  ppaayyaabbllee  ttoo  tthhee  llooccaall  //ddiissttrriicctt  oorr  
cciittyy//  bbuuddggeettss::  

11..  EEnntteerrpprriissee  pprrooffiitt  oorr  iinnccoommee  ttaaxx  

22..    WWaaggee  iinnccoommee  ttaaxx  

33..    PPaayymmeennttss  ffoorr  tthhee  uussee  ooff  aasssseettss  //ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess,,  bbuuiillddiinnggss,,  ssoocciiaall  oorr  ccuullttuurraall  oobbjjeeccttss,,  
eenneerrggyy  oorr  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssyysstteemmss//  oowwnneedd  bbyy  llooccaall  aauutthhoorriittiieess  

44..    PPaayymmeennttss  ffrroomm  rreessiiddeennttss,,  iinncclluuddiinngg  rreeggiissttrraattiioonn  ffeeeess  ppaayyaabbllee  bbyy  iimmmmiiggrraannttss  ffrroomm  tthhee  
UUSSSSRR..  

55..    PPeennaallttiieess  ffoorr  eennvviirroonnmmeennttaall  ppoolllluuttiioonn  oorr  ddeeggrraaddaattiioonn  
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66..    FFiinneess  ffoorr  vviioollaattiioonn  ooff  tthhee  llaaww..    

IInn  cceerrttaaiinn  ccaasseess,,  llooccaall  bbuuddggeettss  aarree  ssuubbssiiddiizzeedd  ffrroomm  tthhee  rreeppuubblliiccaann  bbuuddggeett..  

RReesseeaarrcchh  oonn  mmaarrkkeettss  ffoorr  oouuttppuutt,,  llaabboouurr,,  tteecchhnnoollooggiiccaall,,  oorrggaanniizzaattiioonnaall  oorr  ootthheerr  iissssuueess  
rreellaatteedd  ttoo  tthhee  eexxppaannssiioonn  ooff  tthhee  pprroodduuccttiivvee  ppootteennttiiaall  iiss  ddoonnee  bbyy  eenntteerrpprriisseess  tthheemmsseellvveess  oorr  wwiitthh  tthhee  
hheellpp  ooff  hhiirreedd  oorrggaanniizzaattiioonnss..  TThhee  nneecceessssaarryy  sscciieennttiiffiicc--tteecchhnnoollooggiiccaall  oorr  eeccoonnoommiicc  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  
ggaatthheerreedd  bbyy  eenntteerrpprriisseess  tthheemmsseellvveess  oorr  wwiitthh  tthhee  hheellpp  ooff  ssppeecciiaalliizzeedd  cceenntteerrss  wwhhiicchh  ccoolllleecctt  
iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  tthhee  wwoorrlldd,,  aannaallyyzzee  eeccoonnoommiicc,,  ssoocciiaall  oorr  sscciieennttiiffiicc  ddeevveellooppmmeennttss,,  pprreeppaarree  
ffoorreeccaassttss  aanndd  aacctt  aass  ccoonnssuullttaannttss..  IInn  ppllaaccee  ooff  tthhee  ssttaattee  ccoommmmiitttteeee  ffoorr  ssuupppplliieess,,  aauuttoonnoommoouuss,,  
ssppeecciiaalliizzeedd,,  ccoommmmeerrcciiaallllyy--gguuiiddeedd  wwhhoolleessaallee  ttrraaddee  cceennttrreess  aanndd  ddaattaa  bbaannkkss  aarree  ttoo  bbee  eessttaabblliisshheedd..  
SSuupppplliieess  aarree  ttoo  bbee  oobbttaaiinnaabbllee  tthhrroouugghh  tthheessee  wwhhoolleessaallee  cceenntteerrss  oorr  ccoonnttrraaccttss..  TThhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  
ddiissttrriibbuuttiioonn  ssyysstteemm  iiss  ttoo  bbee  aabboolliisshheedd..  SSiinnccee  ssuupppplliieess  aarree  ffiinnaanncceedd  ffrroomm  tthhee  eenntteerrpprriissee''ss  oowwnn  
ssoouurrcceess  oorr  bbaannkk  ccrreeddiittss,,  hhooaarrddiinngg  --  aa  nnoottoorriioouuss  pprraaccttiiccee  iinn  tthhee  cceennttrraallllyy--ppllaannnneedd  eeccoonnoommiieess  --  iiss  
hhooppeedd  ttoo  bbee  rreennddeerreedd  uunnpprrooffiittaabbllee..      

TThhee  bblluueepprriinntt  eexxppeecctteedd  wwoorrkkeerrss''  ccoolllleeccttiivveess  ttoo  iinniittiiaattee  tthhee  uussee  ooff  ssttaattee  pprrooppeerrttyy  bbyy  wwaayy  ooff  
lleeaassiinngg  aanndd  ssaaww  tthheemm  aass  mmaasstteerrss  ooff  ssttaattee  eenntteerrpprriisseess  [[LLiieettuuvvooss  ....  11998888,,  88  aanndd  1188]]..  CCooooppeerraattiivvee  
eenntteerrpprriisseess  aarree  bbaasseedd  oonn  llaabboorr  oorr  ccaappiittaall  ccooooppeerraattiioonn..  JJooiinntt  ssttoocckk  ccoommppaanniieess  aarree  ffoorrmmeedd  bbyy  
ppoooolliinngg  ccaappiittaall  aasssseettss  rreepprreesseenntteedd  bbyy  sshhaarreess..  SShhaarreess,,  eevveenn  aa  ccoonnttrroolllliinngg  ppaacckkaaggee  ooff  tthheemm,,  ccaann  bbee  
oowwnneedd  bbyy  aannyybbooddyy,,  tthhaatt  iiss  ssttaattee,,  iinnddiivviidduuaallss  oorr  ccooooppeerraattiivveess,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  wwoorrkkeerrss''  ccoolllleeccttiivvee  ooff  
tthhee  eenntteerrpprriissee..  TThhee  ffuunnccttiioonnss  ooff  tthhee  ssttaattee  oowwnneerr  aarree  eexxeeccuutteedd  bbyy  tthhee  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  
aapppprroopprriiaattee  llooccaall  oorr  rreeppuubblliiccaann  aauutthhoorriittiieess..  OOppeenn  oorr  lliimmiitteedd  cciirrccuullaattiioonn  ooff  sshhaarreess  ccaann  bbee  
pprraaccttiicceedd..  TThhee  bblluueepprriinntt  eennvviissaaggeedd  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  mmiixxeedd  eenntteerrpprriisseess  ccaalllleedd  ssttaattee--jjooiinntt  ssttoocckk  
ccoommppaanniieess  wwhhiicchh  ssuupppplleemmeenntt  ssttaattee  ccaappiittaall  wwiitthh  iinnddiivviidduuaall  oorr  ccooooppeerraattiivvee  aasssseettss..  IInn  ssuucchh  aann  
eenntteerrpprriissee,,  tthhee  ccoonnttrroolllliinngg  ppaacckkaaggee  ooff  sshhaarreess  bbeelloonnggss  ttoo  tthhee  wwoorrkkeerrss''  ccoolllleeccttiivvee  wwhhiicchh  iiss  
rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  uussee  ooff  llooccaall  oorr  rreeppuubblliiccaann  ssttaattee  ffuunnddss..  PPrriivvaattee  sshhaarreehhoollddeerrss  aarree  ffrreeee  ffrroomm  ssuucchh  
aa  rreessppoonnssiibbiilliittyy..  HHoowweevveerr,,  aannyy  ooppeerraattiioonnaall  lloosssseess  iinnccuurrrreedd  aarree  ddiissttrriibbuutteedd  aammoonngg  tthhee  wwoorrkkeerrss''  
ccoolllleeccttiivvee  aanndd  iinnddiivviidduuaall  sshhaarreehhoollddeerrss  iinn  pprrooppoorrttiioonn  ttoo  tthhee  ccaappiittaall  iinnvveesstteedd..  IInntteerrnnaattiioonnaall  jjooiinntt  
eeqquuiittyy  vveennttuurreess  aarree  aallssoo  eennvviissiioonneedd  bbyy  tthhee  bblluueepprriinntt  wwhhiicchh  ppllaacceess  nnoo  rreessttrriiccttiioonnss  oonn  wwhhoo  mmaayy  
ffoorrmm  tthheemm..  TThhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  ssuucchh  vveennttuurreess  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  rreegguullaattiioonn  bbyy  tthhee  rreeppuubblliiccaann  
aauutthhoorriittiieess  bbaasseedd  oonn  tthhee  ssoocciieettyy''ss  iinntteerreessttss..  

SShhaarreehhoollddeerrss  aarree  ppaaiidd  ddiivviiddeennddss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  rruulleess  aaggrreeeedd  uuppoonn..  WWiitthhiinn  tthhee  rreeppuubblliiccaann  
llaawwss,,  aannyybbooddyy  ccaann  bbuuyy,,  sseellll  oorr  ddoonnaattee  sshhaarreess  oorr  ootthheerr  sseeccuurriittiieess  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthheeiirr  rreeaall,,  tthhaatt  iiss  
mmaarrkkeett  vvaalluuee..  IInnddiivviidduuaallss  ccaann  ddiissppoossee  ooff  tthheeiirr  pprrooppeerrttyy  aass  tthheeyy  sseeee  ffiitt..  TThheeyy  ccaann  bbuuyy,,  sseellll  oorr  
ddoonnaattee  pprroodduuccttiivvee  oorr  nnoonnpprroodduuccttiivvee  aasssseettss  oorr  mmeeaannss  ooff  lliivviinngg,,  iinnvveesstt  tthheeiirr  lliiqquuiidd  aasssseettss  iinnttoo  ssttaattee  
oorr  ccooooppeerraattiivvee  eenntteerrpprriisseess  oorr  ppuutt  tthheeiirr  mmoonneeyy  iinn  ccoommmmeerrcciiaall  oorr  ssaavviinnggss  bbaannkkss  oorr  ppeerrffoorrmm  aannyy  
ootthheerr  ooppeerraattiioonnss  nnoott  ffoorrbbiiddddeenn  bbyy  tthhee  llaaww..  AAmmoorrttiizzaattiioonn  rraatteess  aarree  ffiixxeedd  bbyy  wwoorrkkeerrss''  ccoolllleeccttiivveess  
tthheemmsseellvveess  bbaasseedd  oonn  tthhee  ssttrruuccttuurree  ooff  pprroodduuccttiivvee  aasssseettss  aanndd  tthhee  rraatteess  ooff  tthheeiirr  ddeepprreecciiaattiioonn..  
FFiinnaanncciiaall  aauutthhoorriittiieess    iinnssppeecctt  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  uussee  ooff  aammoorrttiizzaattiioonn  ffuunnddss..  IIff  pprroodduuccttiivvee  ffuunnddss  
aarree  ffiinnaanncceedd  bbyy  tthhee  ssttaattee,,  eenntteerrpprriisseess  mmaakkee  ssttaattee--ddeetteerrmmiinneedd  ppaayymmeennttss  ffoorr  tthhee  uussee  ooff  ccaappiittaall  //aa  
cceerrttaaiinn  ppeerrcceennttaaggee  ooff  tthhee  iinniittiiaall  vvaalluuee  ooff  tthhee  ffuunnddss//..  IIff  tthheessee  ffuunnddss  aarree  ffiinnaanncceedd  bbyy  ccrreeddiittss,,  
mmaattuurriittyy  aanndd  iinntteerreesstt  rraatteess  aarree  aaggrreeeedd  uuppoonn  iinn  tthhee  ccoonnttrraacctt  wwiitthh  tthhee  bbaannkk..  VViiaa  tthheeiirr  ccrreeddiitt  
ooppeerraattiioonnss,,  bbaannkkss  hheellpp  iimmpplleemmeenntt  aa  ppoolliiccyy  ooff  tteecchhnnoollooggiiccaall  pprrooggrreessss..  

55..11..33..  TThhee  TTrraannssiittiioonn  
AA  oonnee--ttiimmee  ccoommpprreehheennssiivvee  aanndd  rraaddiiccaall  aaccttiioonn  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhee  eeccoonnoommiicc  rreeffoorrmm  iiss  

aaddvvooccaatteedd  iinn  tthhee  bblluueepprriinntt..  AA  ggrraadduuaall  eeccoonnoommiicc  rreeffoorrmm  iiss  iinnaaddmmiissssiibbllee;;  oonnee  ccaannnnoott  ggoo  
sstteepp--bbyy--sstteepp,,  sseeqquueennttiiaallllyy  rreeffoorrmmiinngg  ddiiffffeerreenntt  aassppeeccttss  //pprriicceess,,  ttaaxxeess,,  eettcc..//  oorr  bbrraanncchheess  ooff  tthhee  
eeccoonnoommyy  [[AAlleesskkaaiittiiss  11999900bb;;  eett  aall..]]..  TThhee  bblluueepprriinntt  ffoorrcceeffuullllyy  ssttaatteess  tthhaatt  nnoo  eeccoonnoommiicc  iinnssttrruummeennttss  
wwiillll  wwoorrkk  iiff  oonnee  ppaarrtt  oorr  aassppeecctt  ooff  tthhee  eeccoonnoommyy  iiss  ttoo  ggoo  tthhee  nneeww  wwaayy  aanndd  tthhee  ootthheerr  ppaarrtt  oorr  aassppeecctt  
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tthhee  oolldd  wwaayy  [[EEnnddnnoottee  22]]..  CCoommpprreehheennssiivvee  eeccoonnoommiicc  rreeffoorrmm  mmeeaassuurreess  sshhoouulldd  ssiimmuullttaanneeoouussllyy  
aaffffeecctt  aallll  tthhee  eenntteerrpprriisseess..  AAnn  aadd  hhoocc  ccoommmmiissssiioonn  ccoommppoosseedd  ooff  ccoommppeetteenntt  aanndd  rreeffoorrmm--mmiinnddeedd  
sscchhoollaarrss  iiss  ttoo  oovveerrsseeee  tthhee  ttrraannssiittiioonn,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  bblluueepprriinntt..  SSuucchh  aa  ccoommmmiissssiioonn  wwoouulldd  bbee  
cchhaarrggeedd  wwiitthh  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  aanndd  ccoooorrddiinnaattiioonn  ooff  aallll  tthhee  rreeffoorrmm  mmeeaassuurreess  iinn  tthhee  ttrraannssiittiioonnaall  
ppeerriioodd..  OOnnee  ssuubbsseeqquueenntt  pprrooppoossaall  llooookkeedd  ffoorr  iinnssppiirraattiioonn  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd  iinn  tthhee  ppoossttwwaarr  JJaappaanneessee  
eexxppeerriieennccee  wwiitthh  tthhee  ssoo  ccaalllleedd  wwiissee  mmeenn  ccoommmmiitttteeee..  TThhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  uussiinngg  tthhee  eexxppeerrttiissee  ooff  ""TThhee  
BBlluuee  RRiibbbboonn  CCoommmmmmiitttteeee""  wwhhiicchh  pprreeppaarreedd  tthhee  HHuunnggaarriiaann  eeccoonnoommiicc  rreeffoorrmm  mmooddeell  wwaass  aallssoo  
ssuuggggeesstteedd  aanndd  ssuucchh  aa  ccoommmmiitttteeee  wwaass  eessttaabblliisshheedd  bbeettwweeeenn  aallll  tthhee  tthhrreeee  BBaallttiicc  ggoovveerrnnmmeennttss  aanndd  
TThhee  HHuuddssoonn  IInnssttiittuuttee    //UUSSAA//iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  BBaallttiicc  EEccoonnoommiicc  CCoommmmiissssiioonn  
[[VVyyssnniiaauusskkaass  11999900;;  AAlleesskkaaiittiiss  11999900bb;;  SSaammoonniiss  11999911bb;;  eett  aall..]]..    

66..  TTHHEE  PPOOSSTTCCOOMMMMUUNNIISSTT  EECCOONNOOMMIICC  TTRRAANNSSFFOORR--
MMAATTIIOONN  IINN  LLIITTHHUUAANNIIAA  

66..11..  IInnssttiittuuttiioonnaall  PPrreeppaarraattiioonnss  AAmmiiddsstt  tthhee  CCoonnfflliicctt  wwiitthh  
MMoossccooww  

IInnssttiittuuttiioonnaall  pprreeppaarraattiioonnss  ffoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  eeccoonnoommiicc  rreeffoorrmm  iinniittiiaattiivveess  //eeccoonnoommiicc  
ttrraannssffoorrmmaattiioonn//  hhaavvee  ssttaarrtteedd  wwiitthh  tthhee  11998899  ccrreeaattiioonn  ooff  tthhee  EEccoonnoommiicc  RReeffoorrmm  IImmpplleemmeennttaattiioonn  
CCoommmmiitttteeee  cchhaaiirreedd  bbyy  PPrrooff..  KKaazziimmiieerraa  PPrruunnsskkiieennee  aass  tthhee  DDeeppuuttyy  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  iinn  CChhaarrggee  ooff  
RReeffoorrmm..  OOnn  MMaayy  1188,,  11998899,,  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  SSuupprreemmee  SSoovviieett  ppaasssseedd  aa  llaaww  wwhhiicchh  iinn  pprriinncciippllee  
aaddoopptteedd  tthhee  bblluueepprriinntt  aass  tthhee  sseett  ooff  gguuiiddeelliinneess  iinn  sseeaarrcchh  ffoorr  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  eeccoonnoommiicc  mmooddeell..  
HHoowweevveerr,,  tthhee  llaaww  wwaass  bbaasseedd  oonn  aa    rraatthheerr  wwaatteerreedd  ddoowwnn  vveerrssiioonn  ooff  tthhee  bblluueepprriinntt  [[PPeerrssoonnaall  ......  
11998899;;  eett  aall..]]..  AAfftteerr  aa  pprroolloonnggeedd  ppeerriioodd  ooff  ffiieerrccee  ddeebbaattee  bbeettwweeeenn  MMoossccooww  aanndd  tthhee  BBaallttiicc  ssttaatteess,,  
tthhee  AAcctt  oonn  EEccoonnoommiicc  AAuuttoonnoommyy  ooff  LLiitthhuuaanniiaa,,  LLaattvviiaa,,  aanndd  EEssttoonniiaa  wwaass  ppaasssseedd  bbyy  tthhee  UUSSSSRR  
SSuupprreemmee  SSoovviieett  oonn  NNoovveemmbbeerr  2277,,  11998899..  AAss  aa  ccoommpprroommiissee,,  tthhee  AAcctt  wwaass  ddeelliibbeerraatteellyy  vvaagguuee..  FFoorr  
iinnssttaannccee,,  iitt  ccoonnttaaiinneedd  aa  ccoonnttrroovveerrssiiaall  aanndd  aammbbiigguuoouuss  pprroovviissiioonn  aabboouutt  tthhee  uussee  ooff  BBaallttiicc  nnaattuurraall  
rreessoouurrcceess  ""iinn  tthhee  iinntteerreessttss  ooff  tthhee  rreeppuubblliiccss  aanndd  tthhee  UUnniioonn""  [[LLaaww  ......  11998899;;  MMiilljjaann  11999900]]..  AAlltthhoouugghh  
MMoossccooww  ddiidd  nnoott  ssppeecciiffiiccaallllyy  aapppprroovvee  ooff  tthhee  mmoorree  rraaddiiccaall  LLiitthhuuaanniiaann  pprrooppoossaallss  //lliikkee  tthhee  iinnttrroodduucc--
ttiioonn  ooff  aa  sseeppaarraattee  ccuurrrreennccyy//,,  iitt  ddiidd  nnoott  ssppeecciiffiiccaallllyy  pprroohhiibbiitt  tthheemm  eeiitthheerr..  TThhiiss  lleedd  ttoo  
iinntteerrpprreettaattiioonnss,,  lliikkee  tthhaatt  ooff  GGoorrbbaacchheevv''ss  aaddvviisseerr  LLeeoonniidd    AAbbaallkkiinn,,  tthhaatt  tthhee  BBaallttiiccss  ccoouulldd  ddeevveelloopp  
tthheeiirr  oowwnn  ccuurrrreenncciieess  ffoorr  uussee  wwiitthhiinn  tthhee  rreeppuubblliiccss  bbuutt  tthheeyy  wwoouulldd  ssttiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  uussee  tthhee  
rroouubbllee  iinn  ddeeaalliinngg  wwiitthh  tthhee  UUSSSSRR..  AAss  aa  rreessuulltt,,  LLiitthhuuaanniiaa  wwaass  aalllloowweedd  ttoo  bbeeggiinn  mmaakkiinngg  
pprreeppaarraattiioonnss  ffoorr  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  iittss  nneeww  eeccoonnoommiicc  mmooddeell  aass  ooff  JJaannuuaarryy  11,,  11999900..  HHoowweevveerr,,  
ssuubbsseeqquueenntt  ddeevveellooppmmeennttss  pprroovveedd  tthhaatt  MMoossccooww''ss  iiddeeaa  ooff  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  
ssuubbssttaannttiiaallllyy  ddiiffffeerreedd  ffrroomm  tthhee  oonnee  eennvviissiioonneedd  iinn  tthhee  bblluueepprriinntt  aanndd  tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  LLiitthhuuaanniiaann  
lleeggiissllaattiioonn..    

TThhee  ccoonnfflliicctt  bbeettwweeeenn  MMoossccooww  aanndd  LLiitthhuuaanniiaa  ssttaarrtteedd  iinn  eeaarrnneesstt  wwiitthh  tthhee  DDeecceemmbbeerr  2200,,  11998899  
ccrreeaattiioonn  ooff  tthhee  CCoommmmuunniisstt  PPaarrttyy  ooff  LLiitthhuuaanniiaa,,  iinnddeeppeennddeenntt  ooff  tthhee  CCPPSSUU..  TTeennssiioonnss  ffuurrtthheerr  
ddeevveellooppeedd  dduurriinngg    GGoorrbbaacchheevv''ss  vviissiitt  ttoo  LLiitthhuuaanniiaa  aanndd  eessccaallaatteedd  iinn  ssuubbsseeqquueenntt  mmoonntthhss..  TThhee  
cclliimmaaxx  wwaass  rreeaacchheedd  aafftteerr  LLiitthhuuaanniiaa''ss  MMaarrcchh  1111,,  11999900  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  iinnddeeppeennddeennccee  wwhhiicchh  
MMoossccooww  rreeggaarrddeedd  uunnccoonnssttiittuuttiioonnaall  aanndd  wwhhiicchh  mmaarrkkeedd  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  qquuaalliittaattiivveellyy  nneeww  
ssttaaggee  ooff  ssttaattee  bbuuiillddiinngg  aanndd  ttrraannssiittiioonn  ttoo  aa  mmaarrkkeett  eeccoonnoommyy..  TToo  ffoorrccee  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  ppaarrlliiaammeenntt  
iinnttoo  ssuubbmmiissssiioonn,,  KKrreemmlliinn    rreessoorrtteedd  ttoo  iittss  ppoowweerr  ppllaayy  tthhee  cceenntteerrppiieeccee  ooff  wwhhiicchh  wwaass  tthhee  eeccoonnoommiicc  
bblloocckkaaddee  iinnssttiittuutteedd  oonn  AApprriill  1177,,  11999900..  IInnsstteeaadd  ooff  lloooosseenniinngg  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  iittss  oowwnn  
rreeppuubblliiccaann  sseellff--ffiinnaanncciinngg  sscchheemmee,,  MMoossccooww  aaccttuuaallllyy  rreeiinnffoorrcceedd  iittss  ggrriipp  [[GGrraazziinn  &&  MMiilljjaann  11999900;;  
PPeeeell  11999900;;  AAbbiissaallaa  11999933,,  11999955;;  eett  aall..]]..  TThhee  bblloocckkaaddee  ffoorrcceedd  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  rreessoorrtt  
ttoo  cceennttrraalliizzaattiioonn  ooff  aavvaaiillaabbllee  eenneerrggyy  rreessoouurrcceess  aanndd  ttoo  ootthheerr  ccrriissiiss  mmaannaaggeemmeenntt  tteecchhnniiqquueess..  MMoosstt  
ooff  tthheemm  wweerree  iinn  ccoonnttrraaddiiccttiioonn  ttoo  tthhee  vveerryy  pphhiilloossoopphhyy  ooff  aa  mmaarrkkeett--oorriieenntteedd  rreeffoorrmm..  HHoowweevveerr,,  iitt  



TTrraannssffoorrmmiinngg  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  EEccoonnoommyy  

  --  1133  --  CCAASSEE  FFoouunnddaattiioonn  

sseeeemmss  tthhaatt  tthhee  bblloocckkaaddee  aallssoo  ffoorrcceedd  LLiitthhuuaanniiaann  eenntteerrpprriisseess  ttoo  aaggggrreessssiivveellyy  sseeeekk  ppaarrttnneerrss  aatt  lloowweerr  
tthhaann  ggoovveerrnnmmeennttaall  lleevveellss,,  tthheerreebbyy  iinnaaddvveerrtteennttllyy  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  hhoorriizzoonnttaall  
eenntteerrpprriissee--ttoo--eenntteerrpprriissee  ttiieess,,  aann  eesssseennttiiaall  ffeeaattuurree  ooff  tthhee  ppoossttccoommmmuunniisstt  eeccoonnoommiicc  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  
[[KKaammiinnsskkaass  11999900;;  AAbbiissaallaa  11999933,,  11999955;;  eett  aall..]]..    

WWiitthhiinn  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  ooff  ttrraannssffoorrmmaattiioonn,,  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  mmiinniissttrriieess  wwaass  iinniittiiaallllyy  
rreedduucceedd  ffrroomm  3344  ttoo  1177..  TThhee  rreeppuubblliiccaann  ppllaannnniinngg  ccoommmmiitttteeee,,  ssoo  cchhaarraacctteerriissttiicc  ooff  tthhee  
cceennttrraallllyy--ppllaannnneedd  eeccoonnoommyy,,  wwaass  rreeppllaacceedd  wwiitthh  tthhee  ssoo  ccaalllleedd  MMiinniissttrryy  ooff  EEccoonnoommiiccss  wwhhiicchh  wwaass  
ssuuppppoosseedd  ttoo  ffuunnccttiioonn  aass  tthhee  cceenntteerr    aanndd  tthhee  ""tthhiinnkk  ttaannkk""  ffoorr  tthhee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  eeffffoorrtt..  TThhee  
MMiinniissttrryy  pprreeppaarreedd  wwhhaatt  iitt  ccoonnssiiddeerreedd  aa  lleeggiissllaattiivvee  bbaacckkbboonnee  oorr  aa  sskkeelleettoonn  ooff  ttrraannssffoorrmmaattiioonn..  TThhee  
pprriivvaattiizzaattiioonn  llaaww  aanndd  pprrooggrraamm  ffoorrmmeedd  tthhee  hheeaarrtt  ooff  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  [[AAlleesskkaaiittiiss  11999900bb;;  eett  aall..]]..  TThhiiss  
wwaass  mmoorree  rraaddiiccaall  tthhaann  eennvviissaaggeedd  bbyy  tthhee  bblluueepprriinntt  wwhhiicchh  ccaalllleedd  ffoorr  eeqquuaalliizzaattiioonn  ooff  aallll  tthhee  ffoorrmmss  
ooff  oowwnneerrsshhiipp  bbeeffoorree  tthhee  llaaww..  AA  mmiinniimmuumm  ooff  ttwwoo  tthhiirrddss  ooff  tthhee  ssttaattee  oowwnneedd  mmaatteerriiaall  pprroodduuccttiioonn  
//ssoommee  SSUURR3300  bbnn//  nneeeeddeedd  ttoo  bbee  ttuurrnneedd  iinnttoo  ggrroouupp  oorr  iinnddiivviidduuaall  pprrooppeerrttyy..  SSiinnccee  tthhee  ttoottaall  ssaavviinnggss  
ooff  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  cciittiizzeennss  aammoouunntteedd  ttoo  ssoommee  SSUURR66--77bbnn  aanndd  oonnllyy  hhaallff  ooff  tthhiiss  ssuumm  wwaass  rreecckkoonneedd  
ttoo  bbee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  iinnvveessttmmeenntt  ppuurrppoosseess,,  aatt  lleeaasstt  ttwwoo  tthhiirrddss  ooff  tthhee  rreessoouurrcceess  nneeeeddeedd  ttoo  bbuuyy  tthhee    
pprrooppeerrttyy  ttoo  bbee  pprriivvaattiizzeedd  wwoouulldd  bbee  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccoonnssiiddeerraabbllyy  sshhoorrtteenn  
tthhee  ttrraannssiittiioonn  ppeerriioodd  aanndd  ootthheerrwwiissee  hheellpp  tthhee  pprroocceessss  [[KKaammiinnsskkaass  &&  PPaarruullsskkiiss  11999900;;  eett  aall..]]..  TThhee  
PPrriimmaarryy  PPrriivvaattiizzaattiioonn  LLaaww  ooff  MMaarrcchh  11999911  ccaalllleedd  ffoorr  tthhee  oonnee--ttiimmee  iissssuuaannccee  ooff  vvoouucchheerrss  ccaalllleedd  
ccoommppeennssaattiioonn  oorr  iinnvveessttmmeenntt  cchheecckkss..  IInn  aa  sscchheemmee    rraatthheerr  ssiimmiillaarr  ttoo  CCzzeecchhoosslloovvaakkiiaa''ss,,  vvoouucchheerrss  
wweerree  ddiissttrriibbuutteedd  ffoorr  ffrreeee  aammoonngg    tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  cciittiizzeennss  pprrooppoorrttiioonnaatteellyy  ttoo  tthheeiirr  aaggee..  TThheeyy  
eennttiittlleedd  cciittiizzeennss  ttoo  bbuuyy  ssttaattee  pprrooppeerrttyy  aatt  aauuccttiioonnss  oorr  tthhrroouugghh  sshhaarree  ssuubbssccrriippttiioonnss..  FFoorr  tthhoossee  wwhhoo  
wweerree  nnoott  iinntteerreesstteedd  iinn  eenntteerrpprriissee  sshhaarreess,,  aann  aalltteerrnnaattiivvee  ooff  bbuuyyiinngg  1155--yyeeaarr  mmaattuurriittyy  iinntteerreesstt--
bbeeaarriinngg  ssttaattee  bboonnddss  wwaass  eennvviissaaggeedd..  TToo  mmiinniimmiizzee  aannyy  iinnffllaattiioonnaarryy  iimmppaacctt,,  vvoouucchheerrss  wweerree  nnoott  
ssuuppppoosseedd  ttoo  bbee  ttrraaddaabbllee,,  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  nnoott  aaggaaiinnsstt  ccoonnssuummeerr  ggooooddss..    AAnn  aaddddeedd  bbeenneeffiitt  ooff  tthhee  
vvoouucchheerr--ttyyppee  pprriivvaattiizzaattiioonn  wwaass  tthhaatt  iitt  pprroovviiddeedd  aa  ssaaffeegguuaarrdd  aaggaaiinnsstt  aa  mmaassssiivvee  bbuuyyoouutt  ooff  tthhee  
LLiitthhuuaanniiaann  aasssseettss  bbyy  tthhee  KKGGBB  oorr  ootthheerr  SSoovviieett  mmaaffiiaa  ssttrruuccttuurreess  uuttiilliizziinngg  iinnffllaatteedd  SSUURR..  TThhee  wwhhoollee  
ooppeerraattiioonn  wwaass  ttoo  bbee  ssuuppeerrvviisseedd  bbyy  tthhee  PPrriivvaattiizzaattiioonn  DDeeppaarrttmmeenntt  ccrreeaatteedd  ffoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee  aanndd  
eeqquuiippppeedd  wwiitthh  tthhee  rriigghhtt  ttoo  sseellll  ssttaattee  pprrooppeerrttyy..  PPrriivvaattiizzaattiioonn  wwaass  ssuuppppoosseedd  ttoo  pprroovviiddee  aa  bboooosstt  ttoo  aa  
rraaddiiccaall  mmoonneettaarryy  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  bbeeccaauussee  aann  iinnvveennttoorryy  ooff  aallll  tthhee  eenntteerrpprriissee  aasssseettss  wwaass  ssuuppppoosseedd  
ttoo  bbee  mmaaddee..  IInn  tthhiiss  wwaayy,,  aa  ssoorrtt  ooff  ""bboottttoomm  lliinnee""  ffoorr  tthhee  mmoonneettaarryy  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  wwoouulldd  bbee  
ccoonnssttrruucctteedd  --  tthhee  ssuumm  ooff  mmaatteerriiaall  wweeaalltthh  ttoo  bbaacckk  tthhee  nneeww  ccuurrrreennccyy  //lliittaass//  wwhhiicchh  wwaass  ttoo  bbee  
iinnttrroodduucceedd  bbyy  11999911..  [[JJaasskkeelleevviicciiuuss  11999900;;  KKaammiinnsskkaass  &&  PPaarruullsskkiiss  11999900;;  SSaammoonniiss  11999900bb]]..  AAllll  tthhee  
ootthheerr  nneecceessssaarryy  llaawwss  ccaalllleedd  ffoorr  iinn  tthhee  bblluueepprriinntt    //oonn  tthhee  ttaaxx  ssttrruuccttuurree,,    ccoommppeettiittiioonn,,  bbaannkkrruuppttccyy,,  
eettcc..//  wweerree  ssuuppppoosseedd  ttoo  bbee  aaddddeedd  oonn  ttoo  tthhee  pprriivvaattiizzaattiioonn  llaaww..  SSoommee    4400  ssuucchh  llaawwss  wweerree  eennvviissaaggeedd  
[[EEkkoonnoommiikkooss  ......  11999900;;  eett  aall..]]..  OOvveerr  tthhee  nneexxtt  ccoouuppllee  ooff  yyeeaarrss  mmoorree  llaawwss  wweerree  ppaasssseedd  tthhaann  
oorriiggiinnaallllyy  ppllaannnneedd,,  iinnddiiccaattiinngg  aa  tteennddeennccyy  ttoo  oovveerrlleeggaalliizzaattiioonn    cchhaarraacctteerriissttiicc  ooff  ppaarrlliiaammeennttss  iinn  
mmaannyy  ppoossttccoommmmuunniisstt  ccoouunnttrriieess..  TThhiiss  rreessuulltteedd  iinn  aa  nnuummbbeerr  ooff  lleeggaall  iinnccoonnssiisstteenncciieess  oorr  
ccoonnttrraaddiiccttiioonnss  wwhhiicchh  ddiidd  nnoott  hheellpp  tthhee  pprroocceessss  ooff  ttrraannssffoorrmmaattiioonn..  

66..22..  AAllmmoosstt  FFuullll  SSppeeeedd  ttoo  CCoommppeettiittiivvee  MMaarrkkeettss::  TThhee  
PPrrooggrreessss  ooff    TTrraannssffoorrmmaattiioonn  ttiillll  11999922      

CCoommppaarreedd  ttoo  aallmmoosstt  aallll  tthhee  ootthheerr  ffoorrmmeerr  SSoovviieett  rreeppuubblliiccss,,  pprriicceess  wweerree  qquuiicckkllyy  lliibbeerraalliizzeedd  
aanndd  ssuubbssiiddiieess  ddrraammaattiiccaallllyy  rreedduucceedd,,  rreessuullttiinngg  iinn  tthhee  ssoo  ccaalllleedd  ccoorrrreeccttiivvee  iinnffllaattiioonn,,  sseeee  TTaabbllee  11..  
DDuurriinngg  11998899--9933,,    pprriicceess  ooff  ggooooddss  aanndd  sseerrvviicceess  hhaavvee  iinnccrreeaasseedd  cclloossee  ttoo  220000  ttiimmeess,,  rreessuullttiinngg  iinn  tthhee  
ccoorrrreeccttiivvee  iinnffllaattiioonn  wwhhiicchh  oonnllyy  iinn  11999922  aanndd  11999933  aammoouunntteedd  ttoo    ssoommee  11110000  aanndd  440000  ppeerrcceenntt,,  
rreessppeeccttiivveellyy  [[MMaallddeeiikkiiss  11999944;;  SSaammoonniiss  11999944;;  WWoorrlldd  BBaannkk  11999933;;  eett  aall..]]..  HHoowweevveerr,,  pprriicceess  ooff  
aaggrriiccuullttuurraall  pprroodduuccee  pprrooccuurreemmeenntt,,  eenneerrggyy,,  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  aanndd  ttrraannssppoorrttaattiioonn  sseerrvviicceess  hhaavvee  
ttoo  vvaarryyiinngg  bbuutt  ggeenneerraallllyy  rraappiiddllyy  ddeecclliinniinngg  ddeeggrreeeess  ssttiillll  rreemmaaiinneedd  uunnddeerr  ssoommee  ffoorrmm  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  
ccoonnttrrooll  uupp  uunnttiill  11999944,,  eevveenn  tthhoouugghh  tthheeyy  wweerree  rraaiisseedd  aatt  aabboouutt  tthhee  ssaammee  rraattee  aass  ootthheerr  pprriicceess..  AA  
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llaarrggee  ddrroopp  iinn  tthhee  ppuurrcchhaassiinngg  ppoowweerr  ooff  wwaaggeess  aanndd  ssaallaarriieess  rreessuulltteedd  wwhhiicchh  ffaaccttoorr  hheellppeedd  mmaaiinnttaaiinn  
eemmppllooyymmeenntt..  HHoowweevveerr,,  tthhee  ddrroopp  wwaass  ccoommppeennssaatteedd  iinn  llaarrggee  ppaarrtt  bbyy  tteemmppoorraarryy  ggoovveerrnnmmeennttaall  
ppoolliicciieess  ssoommeettiimmeess  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  ""ddrraaggggiinngg  LLiitthhuuaanniiaa  oonn  ttoopp  ooff  tthhee  MMoossccooww--pprroodduucceedd  iinnffllaattiioonn  
mmoouunnttaaiinn""..  UUnnddeerr  tthhee  tthheenn  eexxiissttiinngg  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  sshhoorrttaaggee--ttyyppee  eeccoonnoommyy  wwiitthhiinn  tthhee    uunniiffiieedd  
rroouubbllee  zzoonnee,,  tthhiiss  wwaass  aa  wwaayy  ooff  ssttaayyiinngg  aahheeaadd  ooff  tthhee  MMoossccooww--pprroodduucceedd  iinnffllaattiioonn,,  ""ssuucckkiinngg  iinn""  
ggooooddss  aanndd  sseerrvviicceess  ffrroomm  tthhee  rreesstt  ooff  tthhee  zzoonnee..  AAss  aa  rreessuulltt,,  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ggooooddss  aanndd  sseerrvviicceess  
aanndd  lliivviinngg  ssttaannddaarrddss  iimmpprroovveedd..    TThhiiss  ssppeellll  ooff  sshhoorrtt--lliivveedd  ppooppuulliisstt  ppoolliicciieess  wwaass  iinn  eevviiddeennccee  iinn  
ssoommee  ootthheerr  ffoorrmmeerr  SSoovviieett  rreeppuubblliiccss  aass  wweellll,,  uullttiimmaatteellyy  bbrriinnggiinngg  aabboouutt  tthhee  ddeemmiissee  ooff  tthhee  rroouubbllee  
zzoonnee  [[HHaavvrryyllyysshhyynn  &&  WWiilllliiaammssoonn  11999911;;  AAnnttaannaavviicciiuuss  11999933,,  11999955;;  eett  aall..]]..  RRaaddiiccaall  pprriiccee  
lliibbeerraalliizzaattiioonn  wwaass  aaccccoommppaanniieedd  bbyy  tthhee  rreemmoovvaall  ooff  iimmppeeddiimmeennttss  ttoo  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  aanndd  
ooppeerraattiioonnss  ooff  nneeww  eenntteerrpprriisseess  iinncclluuddiinngg  iinn  tthhee  eexxtteerrnnaall  sseeccttoorr..  HHoowweevveerr,,  ssoommee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  
vvoolluunnttaarryy  rreessttrraaiinnttss  oonn  eemmppllooyyeeee  llaayyooffffss  wweerree  pprraaccttiicceedd  tthhoouugghh  wwiitthh  ddeeccrreeaassiinngg  iinntteennssiittyy  oovveerr  
ttiimmee..  TThhiiss  hhaass  hhaadd  tthhee  eeffffeecctt  ooff  kkeeeeppiinngg  tthhee  uunneemmpplloommeenntt  lleevveellss  bbeellooww  oouuttppuutt  ddeecclliinnee  aanndd  
tthheerreebbyy  hhaammppeerriinngg  nneeeeddeedd  ssttrruuccttuurraall  cchhaannggeess  iinn  tthhee  eenntteerrpprriissee  sseeccttoorr,,  sseeee  TTaabbllee  11..      

LLiibbeerraalliizzaattiioonn  iinn  tthhee  eexxtteerrnnaall  sseeccttoorr  wwaass  aallssoo  pprroocceeeeddiinngg  ssmmooootthhllyy  bbuutt  aatt  ssoommeewwhhaatt  mmoorree  
ggrraadduuaall  ppaaccee..  AA  rreelliicctt  ooff  tthhee  sshhoorrttaaggee  mmeennttaalliittyy  //aanndd  rreeaalliittyy//,,  ssoommee  eexxppoorrtt  lliicceenncciinngg  wwaass  
pprraaccttiicceedd  iinn  11999900--9922..  HHoowweevveerr,,  dduuee  ttoo  llaaxx  bboorrddeerr  ccoonnttrroollss  aanndd  aa  rraatthheerr  wwiiddeesspprreeaadd  ccoorrrruuppttiioonn,,  iittss  
iimmppaacctt  wwaass  ssmmaalllleerr  aanndd  lleessss  rreessttrriiccttiivvee  tthhaann  ootthheerrwwiissee  tthhee  ccaassee  wwoouulldd  bbee..  OOnn  tthhee  iimmppoorrtt  ssiiddee,,  
lliibbeerraalliizzaattiioonn  wwaass  ffaaiirrllyy  ssmmooootthh  aass  wweellll..  WWiitthh  ssoommee  eexxcceeppttiioonnss,,  ttaarriiffffss  wweerree  llooww  aanndd  rraatthheerr  
uunniiffoorrmm..  BByy  11999933,,  iimmppoorrttss  wweerree  lliibbeerraalliizzeedd  aallmmoosstt  ccoommpplleetteellyy..  LLiitthhuuaanniiaa  iinnttrroodduucceedd  aa  lliibbeerraall  
ffoorreeiiggnn  iinnvveessttmmeenntt  rreeggiimmee..  WWhhiillee  tthhee  pprreeffeerreennttiiaall  ttrreeaattmmeenntt  //ee..gg..  iinn  ttaaxxaattiioonn//  ooff  ffoorreeiiggnn  
iinnvveessttmmeennttss  hhaass  rreeiiggnneedd  ssuupprreemmee  iinn  CCeennttrraall  EEuurrooppee,,  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  tthhiinnkkiinngg,,  iiff  nnoott  aallll  tthhee  ppoolliiccyy  
sstteeppss,,  rraatthheerr  qquuiicckkllyy  mmoovveedd  ttoowwaarrddss  aa  mmoorree  pprroommiissiinngg  ffoorrmmuullaa  ooff  nnaattiioonnaall  ttrreeaattmmeenntt  [[SSaammoonniiss  
11999911bb;;  GGuuiiddee  11999933;;  BBaacckkggrroouunndd......11999944;;  eett  aall..]]..  OOvveerraallll,,  tthhee  rreegguullaattiioonn  ooff  tthhee  eexxtteerrnnaall  sseeccttoorr  wwaass  
bbrroouugghhtt  iinnttoo  ccoonnffoorrmmiittyy  wwiitthh  tthhee  bbaassiicc  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  aa  mmaarrkkeett  eeccoonnoommyy,,  eevveenn  iiff  tthhiiss  wwaass  nnoott  
ddoonnee  iinn  tthhee  sshhoorrtteesstt  ooff  ttiimmeess  aass  iinn  PPoollaanndd,,  ffoorr  eexxaammppllee..    

AAss  ppaarrtt  ooff  tthhee  ppoossttccoommmmuunniisstt  ttrraannssffoorrmmaattiioonn,,  ssttaabbiilliizzaattiioonn  hhaadd  ttoo  bbee  ccoonndduucctteedd  
ccoonnccuurrrreennttllyy  wwiitthh  lliibbeerraalliizzaattiioonn  iinn  oorrddeerr  ttoo  pprreevveenntt  ccoorrrreeccttiivvee  iinnffllaattiioonn  ffrroomm  bbeeccoommiinngg  aa  
ppeerrmmaanneenntt  oonnee..  IInn  LLiitthhuuaanniiaa,,  ssttaabbiilliizzaattiioonn  wwaass  ppuurrssuueedd  bbyy  mmeeaannss  ooff  ffiissccaall,,  iinnccoommee,,  aanndd  mmoonneettaarryy  
ppoolliicciieess..  TThhrroouugghhoouutt  tthhee  llaattee  11998800ss,,  LLiitthhuuaanniiaa''ss  cceennttrraall  aanndd  ggeenneerraall  ggoovveerrnnmmeenntt  bbuuddggeettss  wweerree  iinn  
ddeeffiicciitt..  AAfftteerr  rreeggaaiinniinngg  iinnddeeppeennddeennccee,,    tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  mmoovveedd  ttoo  tteerrmmiinnaattee  ssiizzaabbllee  ttrraannssffeerrss  ttoo  
tthhee  FFSSUU,,  ddrraammaattiiccaallllyy  rreedduucceedd  eenntteerrpprriissee  ssuubbssiiddiieess,,  aanndd  iinnttrroodduucceedd  bbaassiicc  eelleemmeennttss  ooff  mmooddeerrnn  
mmaarrkkeett  eeccoonnoommyy  ttaaxxaattiioonn  //ee..gg..  iinnccoommee  ttaaxx,,  eexxcciissee  aanndd  pprrooffiitt  ttaaxxeess//..  BBeeffoorree  11999933,,  ffiissccaall  ppoolliicciieess  
aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  ppoossttccoommmmuunniisstt  ssttaabbiilliizzaattiioonn  wweerree  aammoonngg  tthhee  mmoosstt  ccoonnsseerrvvaattiivvee  aanndd  ssoouunndd  iinn  tthhee  
wwhhoollee  wwoorrlldd,,  ppeerrhhaappss  iinn  tthhee  ccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  tthhee  iinntteerrwwaarr  ttrraaddiittiioonn..  IInnvvaarriiaabbllyy,,  LLiitthhuuaanniiaa  rreeccoorrddeedd  
bbuuddggeett  ssuurrpplluusseess,,  sseeee  TTaabbllee  22..  TTrruuee,,  LLiitthhuuaanniiaa''ss  tteemmppoorraarryy    lleeaaddeerrsshhiipp  ooff  tthhee  FFSSUU  iinn  pprriiccee  
lliibbeerraalliizzaattiioonn  mmaayy  hhaavvee  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  rreevveennuuee  ggrroowwtthh;;  iitt  wwaass,,  hhoowweevveerr,,  ccoouunntteerrbbaallaanncceedd  bbyy  tthhee  
TTaannzzii  eeffffeecctt  uunnddeerr  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  ooff  hhiigghh  iinnffllaattiioonn..  SSuuppppoorrtteedd  bbyy  tthhee  IIMMFF,,  iinnccoommee  ppoolliicciieess  wweerree  
aatttteemmpptteedd  iinn  tthhee  ssttaattee  sseeccttoorr  iinn  tthhee  sseeccoonndd  hhaallff  ooff  11999922..  TThhee  iinniittiiaall  ttaarrggeett  wwaass  ttoo  rreedduuccee  rreeaall  
wwaaggeess  bbyy  aabboouutt  3300--3355%%  ffrroomm  tthhee  JJuullyy  11999922  lleevveell..  IInn  rreeaalliittyy,,  wwaaggeess  ffeellll  bbyy  mmoorree  tthhaann  tthhaatt  
[[NNaavviikkaass  11999955;;  WWoorrlldd  BBaannkk  11999933;;  IInnfflliiaacciijjaa  ......  11999955;;  TTaannzzii  11997777;;  eett  aall..]]..  HHoowweevveerr,,  bbeenneeffiicciiaall  
ssttaabbiilliizzaattiioonn  eeffffeeccttss  ooff  tthhee  rraaddiiccaall  LLiitthhuuaanniiaann  ffiissccaall  aanndd  iinnccoommee  ppoolliicciieess  wweerree  ooffffsseett  iinn  ppaarrtt  bbyy  aa  
mmiixxeedd  rreeccoorrdd  oonn  tthhee  eeaarrllyy  mmoonneettaarryy  ppoolliiccyy  oorr  rraatthheerr  tthhee  sshhoorrttaaggee  ooff  iitt..    

AAss  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee  ffaaiilleedd  AAuugguusstt  11999911  ccoouupp  dd''eettaatt,,  tthhee  UUSSSSRR  ffiinnaallllyy  ddiissiinntteeggrraatteedd  iinnttoo  
iinnddeeppeennddeenntt  ssttaatteess..  LLiitthhuuaanniiaa  aanndd  tthhee  ootthheerr  BBaallttiicc  ssttaatteess  rreeggaaiinneedd  tthheeiirr  rreeaall  aass  ooppppoosseedd  ttoo  oonnllyy  
ffoorrmmaall  iinnddeeppeennddeennccee  aanndd  jjooiinneedd  iinntteerrnnaattiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  ssttaarrttiinngg  wwiitthh  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss..  
OOnnee  mmaanniiffeessttaattiioonn  ooff  tthhiiss  rreeaall  iinnddeeppeennddeennccee  wwaass  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  sseeppaarraattee  ccuurrrreenncciieess,,  aa  mmoovvee  
ccoonnttrraarryy  ttoo  tthhee  iinniittiiaall  ppoossiittiioonn  aanndd  aa  rraatthheerr  ggrraadduuaalliisstt  pphhiilloossoopphhyy  ooff  tthhee  IIMMFF  wwhhiicchh  aarrgguueedd  ffoorr  tthhee  
rreetteennttiioonn  ooff  tthhee  rroouubbllee  iinn  pprriinncciippllee  //aass  aann  ooppttiimmaall  ccuurrrreennccyy  aarreeaa//  oorr  aatt  lleeaasstt  uunnttiill  iinntteerrssttaattee  
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ppaayymmeenntt  aaggrreeeemmeennttss  aarree  nneeggoottiiaatteedd..  IInn  11999911--9922,,  LLiitthhuuaanniiaa  uusseedd  ggeenneerraall  ppuurrppoossee  ccoouuppoonnss  
//ttaalloonnaass//  aass  aa  ppaarraalllleell  ccuurrrreennccyy  ttoo  tthhee  rroouubbllee  ttoo  ffiirrsstt  hheellpp  eeaassee  sshhoorrttaaggeess  ooff  ggooooddss  dduuee  ttoo  ccrroossss  
bboorrddeerr  sshhooppppiinngg  aanndd  tthheenn  ttoo  aalllleevviiaattee  tthhee  sshhoorrttaaggee  ooff  tthhee  rroouubbllee  bbaannkknnootteess..  OOnn  OOccttoobbeerr  11,,  11999922,,  
rroouubblleess  wweerree  wwiitthhddrraawwnn  ffrroomm  tthhee  cciirrccuullaattiioonn  aanndd  ttaalloonnaass  bbeeccaammee  tthhee  ssoollee  ccuurrrreennccyy,,  aa  mmoovvee  
aaiimmeedd  aatt  eelliimmiinnaattiinngg  tthhee  iinnccrreeaasseedd  iinnffllooww  ooff  iinnffllaatteedd  rroouubblleess  ffrroomm  tthhee  FFSSUU..  HHoowweevveerr,,  iinn  aa  
mmaarrkkeedd  ccoonnttrraasstt  ttoo  tthhee  bblluueepprriinntt  //aanndd  EEssttoonniiaa''ss  bboolldd,,  rreebbeelllliioouuss  mmoovvee//,,  LLiitthhuuaanniiaa  rreeppllaacceedd  tthhee  
SSoovviieett  rroouubbllee  wwiitthh  ttaalloonnaass,,  oonnllyy  aa  pprroovviissiioonnaall  ccuurrrreennccyy..  BBeeccaauussee  ooff  tthhee  uussuuaall  ccrreeddiibbiilliittyy  aanndd  
rreellaatteedd  pprroobblleemmss,,  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  mmoonneettaarryy  ppoolliiccyy  wwaass  hhaarrddllyy  ppoossssiibbllee  uunnddeerr  tthhee  cciirrccuummssttaanncceess..  
TThhee  ppeerrmmaanneenntt  ccuurrrreennccyy  //lliittaass//  wwaass  nnoott  iinnttrroodduucceedd  uunnttiill  JJuunnee  11999933..  TThheerree  wweerree  aa  ccoouuppllee  ooff  
rreeaassoonnss  ffoorr  tthhee  ddeellaayy..  IInn  11999922,,  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  cceennttrraall  bbaannkk  aanndd  ggoovveerrnnmmeenntt  wweerree  wwaaiittiinngg  uunnttiill  
tthhee  hhuuggee  jjuummpp  iinn  tthhee  RRuussssiiaann  ooiill  iimmppoorrtt  pprriicceess,,  ssoommee  ooff  iitt  ddeellaayyeedd  ssiinnccee  11999900--9911,,  wwoorrkkss  iittss  wwaayy  
iinnttoo  tthhee  pprriiccee  lleevveell  ddrriivviinngg  tthhee  ccoorrrreeccttiivvee  iinnffllaattiioonn  ttoo  iittss  ppeeaakk  wwhhiicchh  wwaass  eexxaaccttllyy  wwhhaatt  hhaappppeenneedd,,  
sseeee  TTaabbllee  11..  AAllssoo,,  tthheerree  wweerree  ssoommee  ssttiillll  nnoott  ffuullllyy  eexxppllaaiinneedd  tteecchhnniiccaall  ddiiffffiiccuullttiieess  iinn  pprriinnttiinngg  tthhee  
ppeerrmmaanneenntt  LLiitthhuuaanniiaann  ccuurrrreennccyy  aabbrrooaadd..  LLaasstt  bbuutt  nnoott  lleeaasstt,,  tthhee  sshhoorrttaaggee  ooff  LLiitthhuuaanniiaa''ss  rreessoollvvee  iinn  
tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  mmoonneettaarryy  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  aaccccoorrddiinngg  ttoo  iittss  oowwnn  bblluueepprriinntt  hhaadd  aallssoo  
ssoommeetthhiinngg  ttoo  ddoo  wwiitthh  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  IIMMFF  ppoossiittiioonn  [[AAbbiissaallaa  11999933,,11999955;;  KKoonnoopplliioovvaass  11999933;;  
SSaammoonniiss  11999933;;  WWoorrlldd  BBaannkk  11999933;;  LLaaiinneellaa  aanndd  SSuutteellaa  11999944;;  MMaatteerriiaallss  ......11999933;;  WWoollff  11999944;;  
DDaabbrroowwsskkii  11999955;;  eett  aall..]]..    

PPrriivvaattiizzaattiioonn  aanndd  tthhee  aassssoocciiaatteedd  ddeemmoonnooppoolliizzaattiioonn  iiss  bbyy  ffaarr  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  eelleemmeenntt,,  
iinnddeeeedd  tthhee  bbaacckkbboonnee  ooff  ttrraannssiittiioonn  ffrroomm  ppllaann  ttoo  mmaarrkkeett..  OOnn  ttoopp  ooff  aa  ssmmooootthhllyy  pprrooggrreessssiinngg  ssmmaallll--
ssccaallee  pprriivvaattiizzaattiioonn  //eessppeecciiaallllyy  iinn  ttrraaddee  aanndd  sseevviicceess//,,    tthhee  vvoouucchheerr--bbaasseedd  llaarrggee--ssccaallee  pprriivvaattiizzaattiioonn  
ooff  tthhee  hhaarrdd  ccoorree  ooff  ssttaattee  oowwnneedd  aanndd  ccoolllleeccttiivvee  eenntteerrpprriisseess  wwaass  iimmpplleemmeenntteedd  aaggggrreessssiivveellyy  iinn  
LLiitthhuuaanniiaa  aass  ffoorreesseeeenn  iinn  tthhee  bblluueepprriinntt..  WWiitthh  iittss  vvoouucchheerrss  aanndd  tthhee  ccoorrrreessppoonnddiinngg  aammoouunntt  ooff  
mmoonneeyy,,  eevveerryy  cciittiizzeenn  ccoouulldd  bbiidd  ffoorr  ssttaattee  aasssseettss  iinn    pprree--aannnnoouunncceedd  aauuccttiioonnss,,  sshhaarree  ssuubbssccrriippttiioonnss  oorr  
bbuussiinneessss  ppllaann--bbaasseedd  tteennddeerrss  ddeessiiggnneedd  ffoorr  mmaaxxiimmuumm    ttrraannssppaarreennccyy  aanndd  ppaarrttiicciippaattiioonn..  SSoommee  330000  ttoo  
660000  pprriivvaattee  lliicceenncceedd  oorr  uunnlliicceenncceedd  iinnvveessttmmeenntt  ffuunnddss  sspprraanngg  uupp  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  pprroocceessss,,  
mmuucchh  lliikkee  iinn  tthhee  CCzzeecchh  RReeppuubblliicc..  IInn  ccoonnttrraasstt  ttoo    ootthheerr  ppoossttccoommmmuunniisstt  ccoouunnttrriieess  //aaggaaiinn,,  eexxcceepptt  
tthhee  CCzzeecchh  RReeppuubblliicc//,,  LLiitthhuuaanniiaa  mmoovveedd  qquuiicckkllyy  ttoo  wwiiddeellyy  uussee  rreessttiittuuttiioonn  aass  tthhee  ffoorrmm  ooff  
pprriivvaattiizzaattiioonn,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  aaggrriiccuullttuurree..  TTeemmppoorraarryy  kkoollkkhhoozz  aanndd  ssoovvkkhhoozz  aaddmmiinniissttrraattoorrss  wweerree  
ggiivveenn  tthhee  mmaannddaattee  ttoo  rreessttiittuuttee  oorr  ootthheerrwwiissee  mmoovvee  aa  ssuubbssttaannttiiaall  ppoorrttiioonn  ooff  aasssseettss  iinnttoo  pprriivvaattee  oorr  
ggeennuuiinneellyy  ccooooppeerraattiivvee  oowwnneerrsshhiipp  wwiitthhiinn  tthhee  iinniittiiaall  ppeerriioodd  ooff  ssoommee  hhaallff  aa  yyeeaarr!!  AA  lliisstt  ooff  oobbjjeeccttss  
ffoorr  ssaallee  ffoorr  hhaarrdd  ccuurrrreennccyy  wwaass  aallssoo  ddeevveellooppeedd  aanndd  aaddvveerrttiisseedd..  AAllll  iinn  aallll,,  LLiitthhuuaanniiaa  wwaass  sseeeenn  bbyy  
iinntteerrnnaattiioonnaall  eexxppeerrttss  aass  pprroobbaabbllyy  tthhee  mmoosstt  aaggggrreessssiivvee  pprriivvaattiizzeerr  ooff  aallll  tthhee  ppoossttccoommmmuunniisstt  
ccoouunnttrriieess,,  iinncclluuddiinngg  CCeennttrraall  EEuurrooppee,,  sseeee  TTaabbllee  44..  BByy  tthhee  eenndd  ooff  11999922,,  tthhee  eeccoonnoommyy  ccrroosssseedd  tthhee  
ffoorrmmaall  RRuubbiiccoonn  ooff  5500%%  ooff  eenntteerrpprriisseess  iinn  pprriivvaattee  hhaannddss;;  tthheeyy  rreepprreesseenntteedd  oovveerr  oonnee  tthhiirrdd  ooff  
LLiitthhuuaanniiaa''ss  pprroodduuccttiivvee  aasssseettss..  DDuuee  ttoo  tthhee  aaggggrreessssiivvee  pprriivvaattiizzaattiioonn  ooff  hhoouussiinngg,,  eemmeerrggeennccee  ooff  rreeaall  
eessttaattee  mmaarrkkeettss  aanndd  tthhee  aassssoocciiaatteedd  ppootteennttiiaall  ffoorr  llaabboorr  mmoobbiilliittyy,,  nnoott  oonnllyy  ccaappiittaall  bbuutt  aallssoo  llaabboorr  wwaass  
bbeeeeiinngg  ffrreeeedd  ffrroomm  tthhee  hheeaavvyy  hhaanndd  ooff  ssttaattee  ffaasstteerr  tthhaann  iinn  mmoosstt  ootthheerr  ppoossttccoommmmuunniisstt  eeccoonnoommiieess..  IInn  
ggeenneerraall,,  aass  ccaalllleedd  ffoorr  iinn  tthhee  bblluueepprriinntt,,  aa  dduuee  ccaarree  wwaass  ggiivveenn  ttoo  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ccoommppeettiittiivvee  
mmaarrkkeettss..  DDeemmoonnooppoolliizzaattiioonn  wwaass  ccaarrrriieedd  oouutt  vviiaa  ooppeenniinngg  tthhee  eeccoonnoommyy,,  eessppeecciiaallllyy  ttoo  tthhee  WWeesstt..  
AAllssoo,,  aann  aannttii--ttrruusstt  aaggeennccyy  wwaass  ccrreeaatteedd  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  ffrraammeewwoorrkk  ddeessiiggnneedd  ttoo  ggoovveerrnn  
tthhee  ttrraannssiittiioonn  ttoo  ccoommppeettiittiivvee  mmaarrkkeettss    [[AAbbiissaallaa  11999955;;  WWoorrlldd  BBaannkk  11999933;;  IIMMFF  11999933,,11999944;;  
HHaannssssoonn  11999944;;  LLaaiinneellaa  aanndd  SSuutteellaa  11999944;;  BBaacckkggrroouunndd......11999944;;  eett  aall..]]..    

AAss  aa  ccoonnsseeqquueennccee  ooff  tthhee    SSoovviieett  lleeggaacciieess,,  aa    sseevveerree  ttrraaddee  ddiissrruuppttiioonn  rreessuulltteedd  ffrroomm  tthhee  rraappiidd    
ddiissiinntteeggrraattiioonn  ooff  tthhee  UUSSSSRR..  AAss    tthhee  RRuussssiiaann  ooiill  pprriicceess  rroossee  ttoo  wwoorrlldd  lleevveellss,,  LLiitthhuuaanniiaa  ssuuffffeerreedd  aa    
tteerrmmss  ooff  ttrraaddee  sshhoocckk  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  mmuucchh  mmoorree  sseevveerree  tthhaann  tthhee  WWeesstteerrnn  ooiill  ccrriissiiss  iinn  tthhee  11997700ss..  
IInn  ccoommbbiinnaattiioonn  wwiitthh  tthhee  uussuuaall  ddiissrruuppttiioonn  sstteemmmmiinngg  ffrroomm  tthhee  rraaddiiccaall  pprriivvaattiizzaattiioonn  aanndd  ootthheerr  
ttrraannssffoorrmmaattiioonn  mmeeaassuurreess,,  tthhiiss  rreessuulltteedd  iinn  aa  ddrroopp  iinn  mmeeaassuurreedd  oouuttppuutt..  IInn  11999922,,  LLiitthhuuaanniiaa  rreeccoorrddeedd  
aa  ddrroopp  iinn  tthhee  ooffffiicciiaallllyy  mmeeaassuurreedd  ggrroossss  ddoommeessttiicc  pprroodduucctt  //GGDDPP//  bbyy  aabboouutt  oonnee  tthhiirrdd,,  iinncclluuddiinngg  aa  
ddrroopp  iinn  mmeeaassuurreedd  iinndduussttrriiaall  pprroodduuccttiioonn  bbyy  uupp  ttoo  aa  hhaallff,,  TTaabbllee  11..  TThhee  ddeecclliinnee  wwaass  eexxaacceerrbbaatteedd  bbyy  
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tthhee  aasssseett  ssttrriippppiinngg  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  ffoorrmmeerr  ccoommmmuunniisstt  nnoommeennkkllaattuurraa,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  aaggrriiccuullttuurree;;  
aafftteerr  tthhee  11999900  eelleeccttiioonnss,,  llooccaall  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  wweerree  iinn  tthhee  hhaannddss  ooff  tthhiiss  ssttrraattuumm  rraatthheerr  
vveehheemmeennttllyy  ooppppoosseedd  ttoo  tthhee    SSaajjuuddiiss--ssppoonnssoorreedd  ggoovveerrnnmmeennttss..  KKoollkkhhoozz  aanndd  ssttaattee  eenntteerrpprriissee  
ddiirreeccttoorrss  wweerree  ooppppoosseedd  ttoo  rreessttiittuuttiioonn--    aanndd  vvoouucchheerr--bbaasseedd    pprriivvaattiizzaattiioonn  rriigghhttllyy  ffeeeelliinngg  tthhaatt  iitt  
wwoouulldd  uunnddeerrmmiinnee  tthheeiirr  pprriivviilleeggeedd  ppoossiittiioonnss  iinn  tthhee    pprroocceessss  ooff  aasssseett  ddiissttrriibbuuttiioonn..  PPaarrtt  ooff  tthhee  
aaggrriiccuullttuurraall  mmaacchhiinneerryy  wwaass  ssiimmppllyy  ssttoolleenn  bbyy  kkoollkkhhoozz  aanndd  ssoovvkkhhoozz  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  wwhhiicchh  ttooookk  
aaddvvaannttaaggee  ooff  tthhee  aabbsseennccee  ooff  aa  pprrooppeerr  ssttoocckk--ttaakkiinngg  aanndd  aann  iinnaaddeeqquuaattee  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  rraatthheerr  
ttyyppiiccaall  ooff  aannyy  rreevvoolluuttiioonnaarryy  ssiittuuaattiioonn..  TThhee  ppoolliittiiccaall  ssttrruuggggllee  sshhaarrppllyy  iinntteennssiiffiieedd  oovveerr  aaggrriiccuullttuurree  
aanndd  ootthheerr  iissssuueess  iinn  tthhee  ppoossttccoommmmuunniisstt  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  LLiitthhuuaanniiaa  [[SSaammoonniiss  11999933aa,,bb,,cc;;  eett  aall..]]..      

AAss  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee  iinneevviittaabbllee  SSoovviieett  ttrraaddee  ddiissrruuppttiioonn  ffoolllloowwiinngg  tthhee  eemmppiirree  ddiissiinntteeggrraattiioonn  aass  
wweellll  aass  ootthheerr  ttrraannssffoorrmmaattiioonn--iinndduucceedd  pphheennoommeennaa  //ee..gg..  oouuttppuutt  ddeecclliinnee//  wwhhiicchh  wweerree  nnoott  aannttiicciippaatteedd    
//tthhoouugghh  nnoott  bbyy  eevveerryybbooddyy,,  sseeee  SSaammoonniiss  11999911cc,,  11999933cc//,,  aa  nneeggaattiivvee  ppeerrcceeppttiioonn  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  
ppoolliicciieess    ddeevveellooppeedd..  IInn  rreeaalliittyy,,  hhoowweevveerr,,  tthheessee  pphheennoommeennaa  wweerree  pprroobbaabbllyy  tthhee  bbeesstt  eevviiddeennccee  tthhaatt  
tthhee  rraaddiiccaall  eeccoonnoommiicc  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  wwaass  ggooiinngg  oonn..  UUnnssaallaabbllee  ggooooddss,,  mmiilliittaarryy  oouuttppuutt  oorr  ootthheerr  
uusseelleessss  bbuutt  rreessoouurrccee--wwaassttiinngg  aanndd  eennvviirroonnmmeenntt--ppoolllluuttiinngg  ""ppuurree  ssoocciiaalliisstt  pprroodduuccttiioonn"",,  ttoo  uussee  PPrrooff..  
LL..  BBaallcceerroowwiicczz''ss  [[11999944aa&&bb,,  11999955]]  tteerrmm,,  wwaass  bbeeiinngg  eelliimmiinnaatteedd  vviiaa  aa  ssoorrtt  ooff  SScchhuummppeetteerriiaann  
""ccrreeaattiivvee  ddeessttrruuccttiioonn""  aanndd  oonnllyy  aa  mmaarrkkeett--tteesstt  ppaassssiinngg  oouuttppuutt  ccoouulldd  ccoonnttiinnuuee  ttoo    bbee  pprroodduucceedd..  AAnndd  
ooff  ccoouurrssee,,  aa  ssuubbssttaannttiiaall  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  nneeggaattiivvee  ppeerrcceeppttiioonn  wwaass  bbaasseedd  oonn  tthhee  ppoossttccoommmmuunniisstt  
ssttaattiissttiiccaall  iilllluussiioonn,,  wweellll  ddeessccrriibbeedd  eevveenn  iiff  nnoott  ffuullllyy  aacccceepptteedd  iinn  tthhee  lliitteerraattuurree  bbyy  11999955  [[ee..gg..  LLaaiinneellaa  
&&  SSuutteellaa  11999944;;  KKoollooddkkoo  11999933]]..  TThhee  rraaddiiccaall  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  wwaass  bboouunndd  ttoo  bbrriinngg  aapppprreecciiaabbllee  
bbeenneeffiicciiaall  rreessuullttss  llaatteerr  oonn..  AAtt  tthhaatt  ttiimmee,,  hhoowweevveerr,,  ssuucchh  aa  ppeerrssppeeccttiivvee  ddiidd  nnoott  ddeevveelloopp  ttoo  aannyy  
aapppprreecciiaabbllee  ddeeggrreeee,,  ggeenneerraallllyy  dduuee  ttoo  tthhee  mmyyooppiiaa  ooff  tthhee  ppoolliittiiccaall  pprroocceessss  aallssoo  kknnoowwnn  ffrroomm  tthhee  
ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess''  eexxppeerriieennccee..  TThhuuss,,  tthhee  nneecceessssiittyy  ooff  aa  sshhoorrtt--tteerrmm  ppaaiinn  ffoorr  aa  mmuucchh  bbiiggggeerr  
lloonngg--tteerrmm  ggaaiinn  ddiidd  nnoott  ffiinndd  aaddeeqquuaattee  aacccceeppttaannccee  [[SSaammoonniiss  11999922,,  11999933cc;;  SSoommeetthhiinngg......11999933;;  
KKrruueeggeerr  11999900;;  eett  aall..]]..    

66..33..  TThhee  IImmppaacctt  ooff  tthhee  PPoossttccoommmmuunniisstt  GGoovveerrnnmmeenntt  
66..33..11..TTaakkiinngg  tthhee  SSyysstteemmiicc  DDeettoouurr  

TThhee  nneeggaattiivvee  ssoocciiaall  ppeerrcceeppttiioonn  ooff  pprrooggrreessss  iinn  ttrraannssiittiioonn  ffrroomm  ppllaann  ttoo  mmaarrkkeett  ffoorrmmeedd  aa  
ffeerrttiillee  ggrroouunndd  ffoorr  aa  mmaassssiivvee  aannttii--ggoovveerrnnmmeenntt  pprrooppaaggaannddaa  ccaammppaaiiggnn  llaauunncchheedd  bbyy  tthhee  DDeemmooccrraattiicc  
LLaabboouurr  PPaarrttyy  //DDLLPP//,,  aa  ssuucccceessssoorr  ooff  tthhee  CCoommmmuunniisstt  PPaarrttyy  ooff  LLiitthhuuaanniiaa  //pprriioorr  ttoo  11999900,,  tthhee  
LLiitthhuuaanniiaann  sseeccttiioonn  ooff  tthhee    CCPPSSUU//..  TThhee  ddeecclliinnee  iinn  oouuttppuutt  wwaass  ppoorrttrraayyeedd  bbyy  eexxppeerriieenncceedd  
pprrooppaaggaannddiissttss  aass  tthhee  rreessuulltt  ooff  tthhee  aannttii--SSoovviieett,,  aannttii--ccoommmmuunniisstt  zzeeaall  aanndd  tthhee  mmaannaaggeerriiaall  
iinnccoommppeetteennccee  ooff  ""mmuussiiccoollooggiissttss"",,  ""pphhyyssiicciissttss"",,  eettcc..,,  ooff  tthhee  SSaajjuuddiiss--ssppoonnssoorreedd  ggoovveerrnnmmeennttss;;  oonnllyy  
tthhee  eexxppeerriieenncceedd  ""eeccoonnoommiissttss""  ccaann  ddeelliivveerr  LLiitthhuuaanniiaa  ffrroomm  tthhee  iimmmmiinneenntt  ddiissaasstteerr  //iinncclluuddiinngg  
hhuunnggeerr!!//  aanndd  ppuutt  iitt  bbaacckk  oonn  tthhee  ggrroowwtthh  ppaatthh..  IInn  oorrddeerr  ttoo  ssttaavvee  ooffff  tthhiiss  aalllleeggeedd  ddiissaasstteerr,,  DDLLPP  aallssoo  
wwaanntteedd  mmoorree  ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  RRuussssiiaa  rraatthheerr  tthhaann  tthhee  WWeesstt..  TThhee  PPaarrttyy  bbrraaggggeedd  aabboouutt  tthheeiirr  
kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  ccoorrrriiddoorrss  ooff  ppoowweerr  iinn  MMoossccooww  aanndd  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  oobbttaaiinn  ssoofftteerr  tthhaann  mmaarrkkeett  
ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  ooiill  iimmppoorrttss..  AA  ssppeellll  ooff  eeaarrllyy  wwiinntteerr  iinn  11999922  sseeeemmeedd  ttoo  eemmpphhaassiizzee  
tthheessee  iissssuueess  aanndd  ccoonnffiirrmm  tthhee  ddoooomm  aanndd  gglloooomm  ppiiccttuurree..  NNoott  ssuupprriissiinnggllyy,,  tthhee  FFaallll  11999922  eelleeccttiioonn  
pprroodduucceedd  tthhee  ppaarrlliiaammeenntt  ddoommiinnaatteedd  bbyy  tthhee  aalltteerrnnaattiivvee,,  tthhaatt  iiss  tthhee  ppoossttccoommmmuunniisstt  DDLLPP  wwhhiicchh  
ffoorrmmeedd  tthhee  nnaattiioonnaall  ggoovveerrnnmmeenntt..  LLooccaall  ggoovveerrnnmmeennttss  hhaavvee  bbeeeenn  iinn  tthhee  hhaannddss  ooff  tthheessee  ffoorrcceess  ssiinnccee  
11999900..    

OOnnee  ooff  tthhee  ffiirrsstt  mmoovveess  ooff  tthhee  nneewwllyy  ffoorrmmeedd  ggoovveerrnnmmeenntt  wwaass  ttoo  ssttoopp  pprriivvaattiizzaattiioonn  ffoorr  ssoommee  
ttwwoo  mmoonntthhss,,  ppeennddiinngg  tthhee  eellaabboorraattiioonn  ooff  ""bbeetttteerr,,  lleessss  ssoocciiaallllyy  ppaaiinnffuull""  wwaayyss  ooff  ccaarrrryyiinngg  iitt  oouutt;;  oonnee  
ppaarrttiiccuullaarr  ccoonncceerrnn  wwaass  tthhee  aalllleeggeedd  ddoommiinnaattiioonn  ooff  tthhee  pprriivvaattiizzaattiioonn  pprroocceessss  bbyy  mmaaffiiaa  
[[AAnnttaannaavviicciiuuss  11999955]]..  TThhee  iimmmmeeddiiaattee  eeffffeecctt  ooff  tthhiiss  mmoovvee  wwaass  tthhee  iinnffllaattiioonnaarryy  ddeevvaalluuaattiioonn  bbyy  
ssoommee  5500%%  ooff  tthhee  pprroovviissiioonnaall  ccuurrrreennccyy  //ttaalloonnaass//  uusseedd  iinn  bbiiddddiinngg  ffoorr  eenntteerrpprriissee  sshhaarreess  aalloonnggssiiddee  
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vvoouucchheerrss;;  bbyy  MMaayy  11999933,,  tthhiiss  ddeevvaalluuaattiioonn  wwaass  bbyy  mmoorree  tthhaann  110000%%  [[AAbbiissaallaa  11999933;;  eett  aall..]]..  IInn  tthhee  
wwiinntteerr  ooff  11999933,,  pprriivvaattiizzaattiioonn  wwaass  ooffffiicciiaallllyy  rreessuummeedd  bbuutt,,  dduuee  ttoo  tthhee  sshhoorrttaaggee  ooff  ppoolliittiiccaall  wwiillll  aatt  
tthhee  hhiigghheesstt  eecchheelloonnss  ooff  ppoowweerr,,  ddiidd  nnoott  ccoommee  aannyy  cclloosseerr  ttoo  rreeggaaiinniinngg  iittss  pprree--eelleeccttiioonn  cchhaarraacctteerr  aanndd  
mmoommeennttuumm  uunnttiill    aatt  lleeaasstt  tthhee  ffiinnaall  mmoonntthhss  ooff  11999944..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  ssoommee  aasssseessssmmeennttss,,  pprriivvaattiizzaattiioonn  
ssttooppppeedd  aallttooggeetthheerr  ffoorr  ssoommee  lloonnggeerr  ttiimmee,,  eessppeecciiaallllyy  llaanndd  rreessttiittuuttiioonn  iinn  aaggrriiccuullttuurree  wwhhiicchh  uusseedd  ttoo  
bbee  ooff  tthhee  ffaarrmmeerr--ttyyppee  iinn  tthhee  iinntteerrwwaarr  ppeerriioodd  ooff  iinnddeeppeennddeennccee..  BBaasseedd  oonn  aa  ddiissttoorrtteedd,,  SSoovviieett--ttyyppee  
tthhiinnkkiinngg  ""cchheemm  bboollsshhee,,  tteemm  lluucchhsshhee""  //rroouugghhllyy::  bbiigg  iiss  bbeeaauuttiiffuull//,,  ffaarrmmeerrss  wwhhoo  rreeggaaiinneedd  tthheeiirr  llaanndd  
wweerree  eevveenn  pprreessssuurreedd  oofftteenn  bbyy  llooccaall  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  aanndd  kkoollkkhhoozz  ddiirreeccttoorrss  ttoo  lleeaassee  iitt  bbaacckk  ttoo  
kkoollkkhhoozzeess  rreennaammeedd  aaggrriiccuullttuurraall  ppaarrttnneerrsshhiippss..  TThhee  aaggrriiccuullttuurree  wwaass  ssuuppppoosseedd  ttoo  bbee  llaarrggeellyy  bbaasseedd  
oonn  tthheessee  rreevvaammppeedd  kkoollkkhhoozzeess  aanndd  ssoovvkkhhoozzeess  ffoorr  aa  lloonngg  ttiimmee  ttoo  ccoommee  //ee..gg..  2200  yyeeaarrss!!//..  RReeppoorrttss  oonn  
tthheessee  aanndd  ssiimmiillaarr  ttrreennddss  aabboouunndd,,  sseeee  GGiinneeiittiiss  11999933;;  VVaallaattkkaa  11999933;;  PPeelleecckkiiss  11999933;;  DDvvii......  11999933;;  
AAnnttaannaavviicciiuuss  11999955;;  eett  aall..  IInn  tthhee  ffiinnaall  aannaallyyssiiss,,  tthheessee  eeffffoorrttss  ddiidd  nnoott  aammoouunntt  ttoo  mmuucchh  dduuee  ttoo  ggrroossss  
kkoollkkhhoozz  iinneeffffiicciieennccyy  aanndd  ffaarrmmeerr  rreessiissttaannccee  iinnssttiilllleedd  bbyy  tthhee  pprriivvaattiizzaattiioonn  mmoommeennttuumm  aanndd  
eexxppeeccttaattiioonnss  ccrreeaatteedd  bbyy  ffoorrmmeerr  ggoovveerrnnmmeennttss..  AAtt  tthhee  eenndd  ooff  11999944,,  oonnllyy  jjuusstt  aabboovvee  1100%%  ooff  llaanndd  
rreemmaaiinneedd  iinn  tthhee  hhaannddss  ooff  rreevvaammppeedd  kkoollkkhhoozzeess  [[SSiimmeennaass  11999944;;  AAnnttaannaavviicciiuuss  11999955;;  eett  aall..]]..    

IInn  ggeenneerraall,,  tthhee  rraaddiiccaall,,  mmaassss,,  eennffrraanncchhiissiinngg--ttyyppee  ooff  pprriivvaattiizzaattiioonn  pprraaccttiicceedd  bbyy  tthhee  SSaajjuuddiiss  
ggoovveerrnnmmeennttss  wwaass  rreeppllaacceedd  wwiitthh  aa  ccoonnffuussiinngg  pprroocceessss  eexxhhiibbiittiinngg  ffeeaattuurreess  wwhhiicchh  ccoonnssttiittuuttee  ddeettoouurrss  
ffrroomm  aa  ddiirreecctt  rrooaadd  ttoo  aa  ssyysstteemm  bbaasseedd  oonn  ccoommppeettiittiivvee  mmaarrkkeettss..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  ssoommee  iinntteerrpprreettaattiioonnss  
[[ee..gg..  SSeemmeettaa  11999944]],,  aatt  lleeaasstt  tteenn  ssuucchh  ffeeaattuurreess  wweerree  iinnttrroodduucceedd  bbyy  cchhaannggiinngg  tthhee  pprriivvaattiizzaattiioonn  llaawwss  
bbyy  11999944..    

OOnnee  ssuucchh  aa  ffeeaattuurree  iiss  tthhee  eennhhaanncceedd  ffoorrmmeerr  ccoommmmuunniisstt  nnoommeennkkllaattuurraa  pprriivvaattiizzaattiioonn..  
OOtthheerrwwiissee  kknnoowwnn  aass  tthhee  ssppoonnttaanneeoouuss  pprriivvaattiizzaattiioonn  bbyy  oolldd  nnoommeennkkllaattuurraa  //mmaaiinnllyy  ssttaattee  eenntteerrpprriissee  
ddiirreeccttoorrss//,,  iitt  wwaass  eexxppeerriieenncceedd  iinn  HHuunnggaarryy  aanndd  PPoollaanndd  iinn  tthhee  ffiirrsstt  yyeeaarrss  ooff  tthhee  ppoossttccoommmmuunniisstt  
cchhaannggee  11998899--11999900..  WWhhiillee  iitt  ppoosseess  nnoo  tthheeoorreettiiccaall  pprroobblleemmss  oonn  tthhee  ggrroouunnddss  ooff  nneeooccllaassssiiccaall  
eeccoonnoommiiccss  aass  lloonngg  aass  tthhee  ttrraannssffeerraabbiilliittyy  ooff  pprrooppeerrttyy  rriigghhttss  iiss  aassssuurreedd,,  ssppoonnttaanneeoouuss  pprriivvaattiizzaattiioonn  
mmaayy  ccaauussee  //aanndd  hhaass  ccaauusseedd!!//  aa  bbaacckkllaasshh  aaggaaiinnsstt  pprriivvaattiizzaattiioonn  aammoonngg  tthhee  ddiisseennffrraanncchhiisseedd  mmaajjoorriittyy  
ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn..  BBeessiiddeess,,  ssttaattee  eenntteerrpprriissee  ddiirreeccttoorrss  aanndd  ootthheerr  ffoorrmmeerr  SSoovviieett  ""eeccoonnoommiissttss""  
//eexxcceepptt  ffoorr  ffeeww  aaccaaddeemmiiccss//  hhaavvee  mmaannyy  cchhaarraacctteerriissttiiccss    oonnee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  aavvooiidd  iinn  pprriivvaattiizzaattiioonn  
aanndd  ssyysstteemmiicc  cchhaannggee  iinn  ggeenneerraall..  IInn  llaarrggee  ppaarrtt  eennggiinneeeerrss,,  tthheeyy  hhaavvee  lliittttllee  oorr  nnoo  kknnoowwlleeddggee  ooff  
eeccoonnoommiiccss  oorr  oouuttssiiddee  wwoorrlldd;;  tthheeyy  aarree  ffiirrmmllyy  mmoouullddeedd  bbyy  tthhee  SSoovviieett  ccoommmmaanndd  eeccoonnoommyy  aanndd  tteenndd  
ttoo  eexxppeenndd  tthheeiirr  eeffffoorrttss  oonn  oobbttaaiinniinngg  ggoovveerrnnmmeennttaall  hheellpp  rraatthheerr  tthhaann  oonn  ccoommppeettiinngg,,  eettcc..  
[[SSoommeetthhiinngg......  11999933;;  SSaammoonniiss  11999933bb;;  eett  aall..]]..  TThhee  aaggrriiccuullttuurraall  kkoollkkhhoozz  aanndd  ssoovvkkhhoozz  nnoommeennkkllaattuurraa  
hhaadd  bbeeeenn  ""pprriivvaattiizziinngg""  iinnttoo  tthheeiirr  oowwnn  hhaannddss  eevveenn  bbeeffoorree  tthhee  11999922  eelleeccttiioonn,,  ttaakkiinngg  aaddvvaannttaaggee  ooff  
tthhee  dduuaalliittyy  ooff  ppoolliittiiccaall  ppoowweerr  ppeerrssiissttiinngg  iinn  LLiitthhuuaanniiaa  //nnoonnccoommmmuunniisstt  ggoovveerrnnmmeennttss  aatt  tthhee  nnaattiioonnaall  
lleevveell,,  llooccaall  ggoovveerrnnmmeennttss  iinn  tthhee  hhaannddss  ooff  ffoorrmmeerr  ccoommmmuunniissttss//..  TThhee  nnaattiioonnaall  ggoovveerrnnmmeennttss''  eeffffoorrttss  
ttoo  ppuutt  aa  ssttoopp  oonn  sstteeaalliinngg  ooff  ssttaattee  pprrooppeerrttyy  bbyy  oolldd  nnoommeennkkllaattuurraa  aanndd  nneeww  mmaaffiiaa  wweerree  iinn  vvaaiinn  dduuee  ttoo  
bbrrooaadd  ppoowweerrss  eennjjooyyeedd  bbyy  tthhee  llooccaall  ggoovveerrnnmmeennttss  aanndd  aann  aalllleeggeedd  ssaabboottaaggee  bbyy  tthhee  jjuuddiicciiaall  ssyysstteemm  
iinnfflluueenncceedd  bbyy  tthheessee  ffoorrcceess,,  eessppeecciiaallllyy  nnoommeennkkllaattuurraa..    

TThhee  ttyyppiiccaall  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  tthhee  nnoommeennkkllaattuurraa  pprriivvaattiizzaattiioonn  uunnddeerr  tthhee  ppoossttccoommmmuunniisstt  
ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  aass  ffoolllloowwss..  AA  ssttaattee  eenntteerrpprriissee  ddiirreeccttoorr  aarrrraannggeess  ffoorr  aa  llooaann  ffrroomm  hhiiss  bbaannkk  ttoo  ffiinnaannccee  
tthhee  ppuurrcchhaassee  ooff  aa  llaarrggee  aammoouunntt  ooff  vvoouucchheerrss  pprreevviioouussllyy  ppuurrcchhaasseedd  bbyy  oonnee  oorr  sseevveerraall  iinnvveessttmmeenntt  
ffuunnddss  //ggrroouuppss  ooff  eenntteerrpprriissiinngg  iinnddiivviidduuaallss,,  ssoommee  ooff  tthheemm  ccoonnttrroolllleedd  bbyy  mmaaffiiaa//  ffrroomm  tthhee  ppooppuullaattiioonn  
aatt  llaarrggee..  UUssuuaallllyy,,  tthhee  eenntteerrpprriissee  hhaass  lloottss  ooff  uunnssoolldd  oouuttppuutt,,  ssoo  tthhee  ddiirreeccttoorr  uusseess  tthhiiss  ssttaattee  oowwnneedd  
oouuttppuutt  aass  aa  ccoollllaatteerraall  ffoorr  tthhee  llooaann..  AAfftteerr  hhee  hhaass  rreecceeiivveedd  eennoouugghh  vvoouucchheerrss  ffiinnaanncceedd  bbyy  tthhee  llooaann  
aanndd    eexxcchhaannggeedd  tthheemm  ffoorr  tthhee  eenntteerrpprriissee  sshhaarreess  ttoo  bbeeccoommee  tthhee  ccoonnttrroolllliinngg    sshhaarreehhoollddeerr,,  tthhee  
eenntteerrpprriissee    //iinncclluuddiinngg  tthhee  uunnssoolldd  oouuttppuutt  ppuutt  uupp  aass  aa  ccoollllaatteerraall//  cceeaasseess  ttoo  bbee  tthhee  ssttaattee  pprrooppeerrttyy  aanndd  
bbeeccoommeess  tthhee  pprrooppeerrttyy  ooff  tthhee  ddiirreeccttoorr  aanndd  hhiiss  ffrriieennddss  //iinncclluuddiinngg  tthhee  bbaannkk  pprreessiiddeenntt,,  eettcc..//..  
EExxppeennddiinngg  vviiggoorroouuss  eeffffoorrttss  aass  tthhee  nneeww  pprriivvaattee  oowwnneerr,,  tthhee  ddiirreeccttoorr  tthheenn  sseellllss  tthhee  ccoollllaatteerraall  aanndd  
rreeppaayyss  tthhee  llooaann,,  tthheerreebbyy  ccoommpplleettiinngg  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  pprrooppeerrttyy  ttrraannssffeerr  [[SSiimmeennaass  11999944;;  eett  aall..]]..    
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AAnnootthheerr  ffeeaattuurree  ooff  tthhee  cchhaannggeedd  pprriivvaattiizzaattiioonn  iiss  tthhee  iinnccrreeaasseedd  rriigghhtt  ooff  eemmppllooyyeeeess  ttoo  aaccqquuiirree  
sshhaarreess,,  ffrroomm  1100%%  oorriiggiinnaallllyy  ttoo  3300%%  ttoo  5500%%..  LLaabboorr  oowwnneerrsshhiipp  aanndd  ootthheerr  vvaarriiaattiioonnss  oonn  tthhee  llaabboorr--
mmaannaaggeedd  ssoocciiaalliissmm  hhaavvee  bbeeeenn  tthheeoorreettiiccaallllyy  aanndd  pprraaccttiiccaallllyy  pprroovveedd  nnoonnssoolluuttiioonnss  oorr  mmuucchh  lleessss  
eeffffiicciieenntt  ssoolluuttiioonnss  tthhaann  tthhoossee  bbaasseedd  oonn  pprriivvaattee  pprrooppeerrttyy  rriigghhttss..  HHoowweevveerr,,  aass  aannaallyyzzeedd  aabboovvee,,  tthhee  
bblluueepprriinntt  ffoorr  LLiitthhuuaanniiaa''ss  eeccoonnoommiicc  iinnddeeppeennddeennccee  wwaass  nnoott  ffrreeee  ffrroomm  tthhee  rreemmnnaannttss  ooff  llaabboorr  
oowwnneerrsshhiipp,,  tthheerreebbyy  pprroovviiddiinngg  aa  tthheeoorreettiiccaall  uunnddeerrppiinnnniinngg  ffoorr  tthhee  ppoossttccoommmmuunniisstt  ggoovveerrnnmmeenntt''ss  
ppoolliicciieess  [[SSaammoonniiss  11999900aa;;  eett  aall..]]..  WWhhiillee  3300%%  ooff  tthhee  sshhaarreess  ssoolldd  uunnddeerr  tthhiiss  llaaww  aarree  ttoo  bbee  rreegguullaarr,,  
2200%%  aarree  ttoo  bbee  wwiitthh  nnoo  vvoottiinngg  rriigghhttss..  SSuucchh  aa  pprroovviissiioonn  wwiillll  mmaakkee  iitt  mmoorree  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ccrreeaattee  cclleeaarrllyy  
ddeeffiinneedd,,  ssttrroonngg  pprrooppeerrttyy  rriigghhttss  tthheerreebbyy  uunnddeerrmmiinniinngg  eeffffeeccttiivvee  ccoorrppoorraattee  ggoovveerrnnaannccee..  GGiivveenn  tthhaatt  
tthheerree  aarree  rreeppoorrttss  oonn  iinnffoorrmmaall  aanndd//oorr  ffoorrmmaall  pprroohhiibbiittiioonn  ttoo  rreesseellll  ssuucchh  sshhaarreess  ttoo  oouuttssiiddeerrss,,  iitt  sseeeemmss  
tthhaatt  llaabboorr  oowwnneerrsshhiipp  iiss  lliittttllee  mmoorree  tthhaann  aa  ggiimmmmiicckk  ddeessiiggnneedd  ttoo  ccoonnssoolliiddaattee  tthhee  ppoowweerr  ooff  
mmoonnooppoolliissttiicc  aaccttiioonn  bbyy  nnoommeennkkllaattuurraa..  EEvviiddeennccee  ooff  tthhee  mmoonnooppoollyy  ppoowweerr  aabbuussee  iiss  pplleennttiiffuull  iinn  
LLiitthhuuaanniiaa,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhee  iinntteerraaccttiioonn  ooff  mmoonnooppoolliissttiicc  ffoooodd  pprroocceessssiinngg  eenntteerrpprriisseess  wwiitthh  ffaarrmmeerrss  
[[IIMMFF  11999933,,11999944;;  SSiimmeennaass  11999933,,11999944;;  VVaallaattkkaa  11999933;;  PPeelleecckkiiss  11999933;;  AAbbiissaallaa  11999955;;  eett  aall..]]..  

SSttiillll  aannootthheerr  ffeeaattuurree  ooff  tthhee  cchhaannggeedd  pprriivvaattiizzaattiioonn  aarree  ssuubbssttaannttiiaallllyy  eennhhaanncceedd  ooppppoorrttuunniittiieess  
ffoorr  iinnssiiddeerr  bbuuyyoouuttss  //bbootthh  MMBBOO  aanndd  LLBBOO//  uussiinngg  iinnffllaatteedd  eenntteerrpprriissee  pprrooffiittss,,  aa  mmeecchhaanniissmm  aalllloowweedd  
bbyy  tthhee  11999900  EEnntteerrpprriissee  LLaaww..  SSiinnccee  tthhee  vvaalluuee  ooff  eenntteerrpprriissee  aasssseettss  hhaass  nnoott  bbeeeenn  aaddeeqquuaatteellyy  iinnddeexxeedd  
ttoo  iinnffllaattiioonn  aanndd  ccaappiittaall  mmaarrkkeettss  aarree  aatt    rraatthheerr  eemmbbrryyoonniicc  ssttaaggee,,  tthhiiss  pprroovviiddeess  aa  vveerryy  eeffffeeccttiivvee  
mmeecchhaanniissmm  ffoorr  ttrraannssffeerrrriinngg  pprrooppeerrttyy  rriigghhttss  iinnttoo  tthhee  hhaannddss  ooff  tthhee  nnoommeennkkllaattuurraa..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  aatt  
lleeaasstt  ssoommee  lleeggaall  iinntteerrpprreettaattiioonnss,,  tthhee  11999911  PPrriimmaarryy  PPrriivvaattiizzaattiioonn  LLaaww  mmaaddee  ppaarrtt  ooff  tthhee  11999900  SSttaattee  
EEnntteerrpprriissee  LLaaww  nnuullll  aanndd  vvooiidd,,  tthheerreebbyy  rreennddeerriinngg  tthhiiss  mmeecchhaanniissmm  iilllleeggaall,,  eessppeecciiaallllyy  iiff  aasssseettss  aarree  
nnoott  aaddeeqquuaatteellyy  iinnddeexxeedd  ttoo  iinnffllaattiioonn  aanndd  tthhee  ccoommppeettiittiioonn  iiss  eexxcclluuddeedd..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  SSttaattee  
CCoommppttrroolllleerr  ooff  LLiitthhuuaanniiaa,,  aallll  iinn  aallll  oovveerr  LLTTLL22..55  bbiilllliioonn  ooff  ssttaattee  aasssseettss  hhaavvee  bbeeeenn  iilllleeggaallllyy  
pprriivvaattiizzeedd  bbyy  11999944..  SSoommee  ooff  tthhee  ooppppoossiittiioonn  ffoorrcceess,,  lliikkee  tthhee  CCoonnsseerrvvaattiivvee  PPaarrttyy  ooff  LLiitthhuuaanniiaa,,  
ccaammppaaiiggnneedd  aaggaaiinnsstt  tthhee    ppoossttccoommmmuunniisstt  ggoovveerrnnmmeenntt''ss    ppoolliicciieess,,  aallbbeeiitt  iinn  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ffrroomm  
rraatthheerr  ppooppuulliisstt  ppoossiittiioonnss..  TThhee  AAuugguusstt  11999944  rreeffeerreenndduumm  oonn  tthhiiss  aanndd  rreellaatteedd  iissssuueess  pprroodduucceedd  aa  
ttuurrnnoouutt  wwhhiicchh  ffeellll  sshhoorrtt  ooff  aa  hhiigghh  ssttaannddaarrdd  //5500%%  ++  11//  rreeqquuiirreedd  ttoo  ccaarrrryy  tthhee  mmoottiioonn  ttoo  ssttoopp  oorr  
rreevveerrssee  tthhee  iilllleeggaall  pprriivvaattiizzaattiioonn..  TThhee  pprriimmaarryy  //vvoouucchheerr--ttyyppee//  pprriivvaattiizzaattiioonn  eennddss  iinn  JJuunnee  11999955  aanndd  
tthhee  sseeccoonndd  ssttaaggee  //ffoorr  lliittaass  oorr  ccoonnvveerrttiibbllee  ccuurrrreenncciieess//  bbeeggiinnss  [[IIMMFF  11999944;;  PPrriippaazziinnttaass  ......11999944;;  
OOMMRRII  11999955;;  eett  aall..]]  ..              

LLaasstt  bbuutt  nnoott  lleeaasstt,,  tthhee  ppoossttccoommmmuunniisstt  ggoovveerrnnmmeenntt  ""dduusstteedd  ooffff""  ssoommee  ooff  tthhee  oolldd  
bbuurreeaauuccrraattiicc  nnoonnssoolluuttiioonnss..  TThhee  nnuummbbeerr  ooff  mmiinniissttrriieess  iinnccrreeaasseedd  ffrroomm  1177  ttoo  2200,,  aanndd  tthhaatt  ooff  vvaarriioouuss  
ggoovveerrnnmmeennttaall  aaggeenncciieess,,  ccoommmmiitttteeeess,,  eettcc..,,  wwaass  ffiirrmmllyy  oonn  tthhee  iinnccrreeaassee  dduurriinngg  11999933--9944..  TThhiiss  nnoott  
oonnllyy  iinnccrreeaasseedd  tthhee  ccoosstt  ooff  rruunnnniinngg  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  bbuutt,,  mmoorree  iimmppoorrttaannttllyy,,    ddiissttoorrtteedd  ssoommee  ooff  tthhee  
ddeessiirraabbllee  ssyysstteemmiicc  cchhaannggee  wwhhiicchh  ttooookk  ppllaaccee  bbeeffoorree..  TThheessee  tteennddeenncciieess  ffiinndd  tthheeiirr  mmaanniiffeessttaattiioonn  iinn  
tthhee  iinnccrreeaassiinngg  ttaaxx  bbuurrddeennss  oonn  tthhee  ssoocciieettyy  aanndd  tthhee  bbuurreeaauuccrraattiicc  mmeeddddlliinngg  iinn  bbuussiinneessss  aaffffaaiirrss  //ooff  
mmiixxeedd  ccaappiittaall  ccoommmmeerrcciiaall  bbaannkkss,,  ffoorr  eexxaammppllee//  wwhhiicchh  hhaavvee  tthhee  eeffffeecctt  ooff  iimmppaarrttiinngg  tthhee  sshhoorrtt--tteerrmm  
tthhiinnkkiinngg  oonn  bbootthh  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  bbuussiinneessss..  IInn  ppaarrttiiccuullaarr,,  ssuucchh  aa  tthhiinnkkiinngg  iiss  ddeettrriimmeennttaall  ttoo  
ssaavviinnggss  aanndd  iinnvveessttmmeennttss  wwhhiicchh  aarree  tthhee  bbaassee  oonn  wwhhiicchh  ssuussttaaiinnaabbllee  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh  rreessttss  
[[NNaauusseeddaa  11999955;;  AAnnttaannaavviicciiuuss  11999955;;  SSaammoonniiss  11999955bb;;  eett  aall..]]..  IInn  ggeenneerraall,,  bbyy  bblluurrrriinngg  bboouunnddaarriieess  
bbeettwweeeenn  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  bbuussiinneessss,,  tthhee  rriissiinngg  ggoovveerrnnmmeenntt  iinntteerrvveennttiioonniissmm  ffoorrmmss  aa  ffeerrttiillee  ggrroouunndd  
ffoorr  rreenntt--sseeeekkiinngg  aaccttiivviittiieess  bbyy  tthhee  oolldd  nnoommeennkkllaattuurraa  aass  wweellll  aass  tthhee  nneeww  bbuurreeaauuccrraaccyy  aanndd  mmaaffiiaa..  OOnn  
tthhee  ppoossiittiivvee  ssiiddee,,  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  ccoonnssoolliiddaatteedd  ttaaxx  bbuurrddeenn  aatt  ssoommee  3300%%  ooff  tthhee  GGDDPP  iiss  ssttiillll  eeqquuaall  
ttoo  oorr  lloowweerr  tthhaann  iinn  mmaannyy  ootthheerr  ppoossttccoommmmuunniisstt  eeccoonnoommiieess,,  ee..gg..  EEssttoonniiaa  //3333%%//,,  HHuunnggaarryy  //5544%%//,,  
tthhee  CCzzeecchh  RReeppuubblliicc  //4499%%//..  AAllssoo,,  tthhee  pprroocceessss  ooff  tthhee  mmooddeerrnn    ttaaxx  ssttrruuccttuurree  ffoorrmmaattiioonn  //VVAATT,,  
iinnccoommee  ttaaxx,,  eettcc..//  wwaass  llaarrggeellyy  ccoommpplleetteedd  bbyy  tthhee  eenndd  ooff  11999944..  EEvveenn  tthhoouugghh  ttaaxx  eevvaassiioonn  iiss  ssttiillll  
wwiiddeesspprreeaadd,,    ttaaxx  ccoolllleeccttiioonn  iiss  bbeeiinngg  ssttrreennggtthheenneedd,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  vvaarriioouuss  LLiitthhuuaanniiaann  ggoovveerrnnmmeennttaall  
ssoouurrcceess  aanndd  TThhee  EEuurrooppeeaann  BBaannkk  ffoorr  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  [[KKnniiuukkssttaa  11999955;;  NNaavviikkaass  
11999955;;  eett  aall..]]..      
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66..33..22..  MMiixxeedd  SSttaabbiilliizzaattiioonn  PPoolliicciieess  
BBeeffoorree  11999933,,  LLiitthhuuaanniiaann  ffiissccaall  aanndd  iinnccoommee  ppoolliicciieess  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  ppoossttccoommmmuunniisstt  

ssttaabbiilliizzaattiioonn  wweerree  aammoonngg  tthhee  mmoosstt  ccoonnsseerrvvaattiivvee  aanndd  ssoouunndd  iinn  tthhee  wwhhoollee  wwoorrlldd;;  iinnvvaarriiaabbllyy,,  
LLiitthhuuaanniiaa  rreeccoorrddeedd  bbuuddggeett  ssuurrpplluusseess,,  sseeee  TTaabbllee  22..  IInn  11999933--9944,,  hhoowweevveerr,,  tthhee  ppiiccttuurree  oonn  tthhee  
ssttaabbiilliizzaattiioonn  ffrroonntt  wwaass  mmiixxeedd,,  wwhhiillee  ssttiillll  nnoott  bbaadd  ccoommppaarreedd  ttoo  ootthheerr  ppoossttccoommmmuunniisstt  ccoouunnttrriieess..  
TThhee  nneeww  ppoossttccoommmmuunniisstt  ggoovveerrnnmmeenntt  qquuiicckkllyy  rreessoorrtteedd  ttoo  oolldd  bbaadd  hhaabbiittss  ooff  iinnffllaattiioonnaarryy  wwaaggee  
iinnccrreeaasseess,,  rreevveerrssiinngg  ssoommee  ooff  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  tthhee  eeaarrlliieerr  iinnccoommee  ppoolliicciieess..  AAllssoo,,  iitt  rreessoorrtteedd  ttoo  tthhee  
bbuuddggeettaarryy  ssuubbssiiddiizzaattiioonn  ooff  llaarrggee  ssttaattee  aanndd  ccoolllleeccttiivvee  eenntteerrpprriisseess,,  ssttaarrttiinngg  wwiitthh  aaggrriiccuullttuurree  iinn  tthhee  
SSpprriinngg  ooff  11999933..  IInn  ppaarrttiiccuullaarr,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt''ss  DDeeccrreeee  NNoo..  114477  ffrreeeedd  114477  llaarrggee  ssttaattee  eenntteerrpprriisseess  
ffrroomm  ppaayymmeenntt  ooff  ttaaxxeess  aanndd  llaattee  ppeennaallttiieess  ttoo  tthhee  bbuuddggeett  iinn  11999933;;  4499  eenntteerrpprriisseess  ffrroomm  tthhiiss  nnuummbbeerr  
wweerree  ffrreeeedd  ffrroomm  ttaaxx  ppaayyiinngg  ttoo  tthhee  bbuuddggeett  uupp  uunnttiill  tthhee  eenndd  ooff  11999955,,  1144  --  uupp  uunnttiill  tthhee  eenndd  ooff  11999966!!  
EEvveenn  iiff  tthheerree  iiss  ssoommee  ddoouubbtt  aabboouutt  tthhee  aaccccoouunnttiinngg  ooff  ttaaxxeess  ppaayyaabbllee  bbyy  eenntteerrpprriisseess,,  ssuucchh  aa  
ggrraaddaattiioonn  ooff  ttaaxx  ccoonncceessssiioonnss  hhaass  aatt  tthhee  vveerryy  lleeaasstt  sseerrvveedd  ttoo  uunnnneecceessssaarriillyy  ppoolliittiicciizzee  tthhee  wwhhoollee  
pprroocceessss  ooff  eeccoonnoommiicc  ttrraannssffoorrmmaattiioonn..  TThheerree  aarree  aatttteemmppttss  ttoo  ccoovveerr  ppaarrtt  ooff  tthhee  rreessuullttiinngg  bbuuddggeett  
ddeeffiicciitt  iinn  aa  nnoonniinnffllaattiioonnaarryy  wwaayy  bbyy  iissssuuiinngg  oobblliiggaattiioonnss  wwhhiicchh  ccaann  bbee  ppuurrcchhaasseedd  bbyy  tthhee  
ccoommmmeerrcciiaall  bbaannkkss;;  tthheerree  wweerree  tteenn  eemmiissssiioonnss  bbyy  11999944  aanndd  tthhiiss  ttrreenndd  iiss  oonn  tthhee  iinnccrreeaassee..  HHoowweevveerr,,  
ggiivveenn  uunnddeerrddeevveellooppeedd  ffiinnaanncciiaall  mmaarrkkeettss,,  llooww  ssaavviinnggss,,  aanndd  tthhee  ggrroowwiinngg  ddiissttrruusstt  ooff  tthhee    
ppoossttccoommmmuunniisstt  ggoovveerrnnmmeenntt  ppoolliicciieess,,  tthhiiss  iiss  aa  sshhaallllooww  ssoouurrccee  ooff  ffuunnddss..  MMoorreeoovveerr,,  tthhiiss  wwaayy  ooff  
ffiinnaanncciinngg  ggoovveerrnnmmeenntt  aappppeettiitteess  iiss  bboouunndd  ttoo  ccrroowwdd  oouutt  pprriivvaattee  bboorrrroowwiinngg  ffoorr  iinnvveessttmmeenntt  ppuurrppoosseess  
aanndd  tthheerreebbyy  ssllooww  ddoowwnn  tthhee  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh..  AAllssoo,,    tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  rreessoorrtteedd  ttoo  pprrootteeccttiioonniisstt  
ppoolliicciieess  bbyy  rraaiissiinngg  iimmppoorrtt  dduuttiieess,,  eessppeecciiaallllyy  oonn  aaggrriiccuullttuurraall  iimmppoorrttss..  TThhiiss  ggeenneerraatteedd  mmoorree  
iinnffllaattiioonnaarryy  pprreessssuurreess  oonn  ttoopp  ooff  oonneess  iinndduucceedd  bbyy  tthhee  tteemmppoorraarryy  pprriivvaattiizzaattiioonn  ssttoopp  aanndd  ootthheerr  
ffaaccttoorrss  [[IIMMFF  11999933;;  WWoorrlldd  BBaannkk  11999933;;  VVyyrriiaauussyybbee......11999944;;  SSaammoonniiss  11999944;;  NNaauusseeddaa  11999955;;  AAbbiissaallaa  
11999955;;  eett  aall..]]..    

TThhee  mmaaccrrooeeccoonnoommiicc  ssttaabbiilliizzaattiioonn  ppiiccttuurree  ccoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  wwoorrssee  iiff  nnoott  ffoorr  tthhee  mmoonneettaarryy  
ppoolliiccyy..  TThhee  BBaannkk  ooff  LLiitthhuuaanniiaa  //BB  ooff  LL//  iiss  iinnddeeppeennddeenntt  ffrroomm  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  TThhee  lloonngg  aawwaaiitteedd  
ppeerrmmaanneenntt  nnaattiioonnaall  ccuurrrreennccyy,,  lliittaass,,  wwaass    ssuucccceessssffuullllyy  iinnttrroodduucceedd  iinn  JJuunnee  11999933..  IItt  wwaass  mmaaddee  
ccoonnvveerrttiibbllee  oonn  ccuurrrreenntt  aaccccoouunntt  aanndd,,  wwiitthh  ssoommee  rreessttrriiccttiioonnss,,  oonn  tthhee  ccaappiittaall  aaccccoouunntt  aass  wweellll..  TThhee  
iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  ccoonnvveerrttiibbllee  lliittaass  hhaadd  aa  ssttrroonngg  ddeepprreessssiinngg  eeffffeecctt  oonn  ssuubbsseeqquueenntt  iinnffllaattiioonn  rraatteess..  MMrr..  
RRoommuuaallddaass  VViissookkaavviicciiuuss,,  tthhee  nneewwllyy  aappppooiinntteedd  BB  ooff  LL  ggoovveerrnnoorr,,  aaddoopptteedd  aa  ttiigghhtt  mmoonneettaarryy  ppoolliiccyy  
aaiimmeedd  aatt  bbrriinnggiinngg  iinnffllaattiioonn    ffuurrtthheerr  ddoowwnn  aanndd  ssaaffeegguuaarrddiinngg  tthhee  vvaalluuee  ooff  tthhee  lliittaass..  AAllssoo,,  hhee  
iinnssiisstteedd  oonn  pprriivvaattiizzaattiioonn  ooff  ccoommmmeerrcciiaall  bbaannkkss  ttoo  iinndduuccee  nneeeeddeedd  cchhaannggeess  iinn  tthheeiirr  bbeehhaavviioorr..  
HHoowweevveerr,,  hhee  wwaass  ffiirreedd  ffoorr  aann  aalllleeggeedd  ccrriimmiinnaall  mmiissccoonndduucctt  aafftteerr  aabboouutt  hhaallff  aa  yyeeaarr  iinn  tthhee  ooffffiiccee  
aanndd  ddiidd  nnoott  rreettuurrnn  ttoo  iitt  aafftteerr  tthhee  ccoouurrtt  ooff  llaaww  ffoouunndd  tthhee  aalllleeggaattiioonnss  eennttiirreellyy  ffaabbrriiccaatteedd..    
PPrreeddiiccttaabbllyy,,  hhiiss  ppoolliicciieess  ppuutt  hhiimm  oonn  aa  ppoolliittiiccaall  ccoolllliissiioonn  ccoouurrssee  wwiitthh  tthhee  DDLLPP  ddoommiinnaatteedd  
ppaarrlliiaammeenntt  aanndd  ggoovveerrnnmmeenntt  pprreeffeerrrriinngg  ""eeaassyy  mmoonneeyy""  ppoolliicciieess  ffaacciilliittaattiinngg  vvaarriioouuss  rreenntt--sseeeekkiinngg  
aaccttiivviittiieess  bbyy  tthhee  nnoommeennkkllaattuurraa..  AAss  aa  rreessuulltt,,  iinn  llaattee  11999933  tthhee  mmoonneeyy  eemmiissssiioonn  aanndd  iinnffllaattiioonn  wwaass  oonn  
tthhee  rriissee,,  eevveenn  tthhoouugghh  tthhee  mmeeaassuurreedd  oouuttppuutt  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  ffaallll  aatt  oonnllyy  sslliigghhttllyy  sslloowweerr  rraatteess..  AAfftteerr  
ssoommee    ttiigghhtteenniinngg  ooff  tthhee  mmoonneettaarryy  ppoolliiccyy  iinn  tthhee  ffiirrsstt  qquuaarrtteerr  ooff  11999944,,  iinnffllaattiioonn  ssuubbssiiddeedd..  AAss  
tteennssiioonnss  wweerree  bbuuiillddiinngg  iinn  tthhee  ssttaattee  bbuuddggeett  aanndd  tthhee  mmoonneettaarryy  ppoolliiccyy  cchhaannggeedd,,  iinnffllaattiioonn  wwaass  oonn  tthhee  
rriissee  aaggaaiinn  iinn  11999944,,  ssttiillll  nnoott  ccoonnqquueerreedd  bbyy  tthhee  aaddmmiissssiioonn  ooff  tthhee  PPrreessiiddeenntt  hhiimmsseellff  [[AAllggiirrddaass  
BBrraazzaauusskkaass......11999944;;  IIMMFF  11999944;;  MMaatteerriiaallss  ......11999933;;  LLaaiinneellaa  &&  SSuutteellaa  11999944;;  eett  aall..]]    

FFaacceedd  wwiitthh  ccoonnsseeqquueenncceess  ooff  iittss  oowwnn  ""eeaassyy  mmoonneeyy""  ffiissccaall  aanndd  iinntteerrvveennttiioonniisstt  ppoolliicciieess  //ssttaattee  
eenntteerrpprriissee  ssuubbssiiddiieess,,  iimmppoorrtt  bbaarrrriieerrss,,  bbuurreeaauuccrraattiizzaattiioonn,,  eettcc..//,,  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  ppoossttccoommmmuunniisstt--
ddoommiinnaatteedd  ppaarrlliiaammeenntt  aanndd  ggoovveerrnnmmeenntt  mmaaddee  aa  pprreettttyy  ssuuddddeenn,,  hhaassttyy  mmoovvee  ttoo  cchhaannggee  tthhee  mmoonneettaarryy  
ppoolliiccyy  iinnssttiittuuttiioonnss..  TThhee  ssoo  ccaalllleedd  LLaaww  oonn  LLiittaass  CCrreeddiibbiilliittyy  wwaass  ppaasssseedd  iinn  MMaarrcchh  11999944,,  pprroovviinngg  
tthhaatt  tthhee  oolldd  SSoovviieett  hhaabbiitt  ooff  lleeggiissllaattiinngg  eevveerryytthhiinngg  //rreeccaallll::  ppllaann  uusseedd  ttoo  bbee  tthhee  hhiigghheesstt  llaaww  iinn  tthhee  
SSoovviieett  rrhheettoorriicc//  ddiieess  vveerryy  hhaarrdd  iinnddeeeedd!!..  BBuutt  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  mmaaddee  oonnee  rreeaall,,  aass  ooppppoosseedd  ttoo  jjuusstt  aa  
ffoorrmmaall--lleeggaall,,  mmoovvee  aass  wweellll..  AAddvviisseedd  bbyy  oonnee  WWeesstteerrnn  eenntthhuussiiaassttiicc  ""oonnee  ssoolluuttiioonn  eeccoonnoommiisstt"",,  iitt  
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iinnttrroodduucceedd  tthhee  ccuurrrreennccyy  bbooaarrdd  //CCBB//  kknnoowwnn  aass  tthhee  aalltteerrnnaattiivvee  ttoo  tthhee  cceennttrraall  bbaannkk  aanndd  tthhee  
mmoonneettaarryy  ppoolliiccyy  iinn  ggeenneerraall..  FFuullllyy  bbaacckkeedd  bbyy  rreesseerrvveess  ooff  tthhee  cchhoosseenn  aanncchhoorr  ccuurrrreennccyy,,    CCBB  iiss  
nnootthhiinngg  mmoorree  tthhaann  aa  bbuurreeaauu  eexxcchhaannggiinngg  ddoommeessttiicc  ccuurrrreennccyy  ffoorr  tthhee  aanncchhoorr  ccuurrrreennccyy,,  aanndd  vviiccee  
vveerrssaa,,  aatt  tthhee  ffiixxeedd  nnoommiinnaall  rraattee..  TThhee  cchhoosseenn  rraattee  ooff  44  LLTTLL  ttoo  11  UUSSDD  uuddeerrvvaalluueedd  tthhee  ffoorrmmeerr  ffrroomm  
ssoommee  33..  CCBB  wwaass  ttoo  bbee  aaddmmiinniisstteerreedd  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iittsseellff  ssttaarrttiinngg  AApprriill  11,,  11999944..  LLaarrggeellyy  
ppoolliittiiccaallllyy  mmoottiivvaatteedd,,  tthhee  mmoovvee  eeffffeeccttiivveellyy  ttrraannssffeerrrreedd  ssoommee  ooff  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  
ffuunnccttiioonnss  ooff  tthhee  BBaannkk  ooff  LLiitthhuuaanniiaa  //BB  ooff  LL//  ttoo  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  wwhhiicchh,,  bbyy  tthhee  wwaayy,,  ccaauusseedd  
iinnffllaattiioonnaarryy  pprreessssuurreess  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ppllaaccee..  HHoowweevveerr,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ssttiillll  pprroobbaabbllyy  wwaanntteedd  ttoo  ttaakkee  
ccrreeddiitt  ffoorr  tthhee  ggoooodd  mmoonneettaarryy  ppoolliiccyy  ooff  BB  ooff  LL  uunnddeerr  tthhee  GGoovveerrnnoorr  RR..  VViissookkaavviicciiuuss..  SSeevveerraall  
mmoonntthhss  llaatteerr,,  tthhee  mmoovvee  wwaass  ppaarrttiiaallllyy  rreevveerrsseedd  qquuiieetteellyy  ttoo  ssaavvee  oonn  eemmbbaarraassssmmeenntt  sstteemmmmiinngg  nnoott  
oonnllyy  ffrroomm  tthhee  vviioollaattiioonn  ooff  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  ccoonnssttiittuuttiioonn..  TThhee  ssaaiidd  aaddvviisseerr  ssoooonn  ccoonnddeemmnneedd  hhiiss  
bbrraaiinncchhiilldd  iinn  LLiitthhuuaanniiaa,,  aanndd  ootthheerr  ccoouunnttrriieess,,  aass  ""uunnddeessiirraabbllee""  bbeeccaauussee  iitt  wwaass  nnoott  ppuurree  eennoouugghh  
[[HHaannkkee  11999944aa&&bb]]..  II  hhaavvee  aallwwaayyss  tteennddeedd  ttoo  bbrrooaaddllyy  aaggrreeee  wwiitthh  hhiiss  cchhaannggeedd  ooppiinniioonn  iinn  tthhiiss  
mmaatttteerr..  HHeerree  iiss  wwhhyy  [[SSaammoonniiss  11999944aa,,  11999955aa]]..            

  TThheeoorreettiiccaallllyy,,  CCBB  iiss  aa  ssttrroonngg  mmeeddiicciinnee  aaggaaiinnsstt  ppooppuulliisstt  pprreessssuurreess  iinn  mmaarrkkeett  eeccoonnoommiieess  
[[HHaannkkee,,  JJoonnuunngg  &&  SScchhuulleerr  11999933;;  eett  aall..]]..  AAllssoo,,  iitt  iiss  pprroobbaabbllyy  aaddvviissaabbllee  ttoo  iinnttrroodduuccee  CCBB  ssoolluuttiioonnss  
iinn  ccoouunnttrriieess  bbeesseett  bbyy  pprroottrraacctteedd  ddiiffffiiccuullttiieess  ttoo  eemmeerrggee  ffrroomm  tthhee  ffiirrsstt  pphhaassee  ooff  tthhee  ppoossttccoommmmuunniisstt  
ssttaabbiilliizzaattiioonn  //ee..gg..UUkkrraaiinnee,,  BBeellaarruuss,,  RRuussssiiaa//  [[SSaammoonniiss  11999944aa&&bb,,  11999955aa]]..  HHoowweevveerr,,  II  ddoouubbtt  tthhaatt  
tthheerree  iiss  aa  ssttrroonngg  ccaassee  ffoorr  CCBB  iinn  ccoouunnttrriieess  wwhhiicchh  eenntteerreedd  tthhee  sseeccoonndd  ssttaabbiilliizzaattiioonn  pphhaassee,,  lliikkee  
LLiitthhuuaanniiaa..  IIff  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  ggoovveerrnnmmeenntt  ccoonnttiinnuueess  iinn  iittss  bbaadd  ffiissccaall  aanndd  iinntteerrvveennttiioonniisstt  wwaayyss,,  nnoo  
CCBB  iiss  ppoossssiibbllee  iinn  rreeaalliittyy  aannyywwaayy..  IIff  iitt  aaddooppttss  aa  ffiissccaall  rreessttrraaiinntt  aass  ssoommee  ooff  tthhee  rrhheettoorriicc  aanndd  mmoovveess  
iinnddiiccaattee,,  tthhiiss  iiss  mmuucchh  aaddoo  aabboouutt  nnootthhiinngg  ssiinnccee  nnoo  CCBB  iiss  nneecceessssaarryy,,  eessppeecciiaallllyy  iiff  oonnee  ccoonnssiiddeerrss  tthhee  
LLiitthhuuaanniiaann  lliittaass  rreeccoorrdd  uunnddeerr  tthhee  cceennttrraall  bbaannkk..  EEuurrooppee''ss  ssttrroonnggeesstt  oorr  sseeccoonndd--ssttrroonnggeesstt  ccuurrrreennccyy  iinn  
tthhee  iinntteerrwwaarr  ppeerriioodd  ooff  iinnddeeppeennddeennccee,,  lliittaass  wwaass  aapppprreecciiaattiinngg    aaggaaiinnsstt  WWeesstteerrnn  ccuurrrreenncciieess  oonn  tthhee  
iinntteerrbbaannkk  mmaarrkkeett  //LLIICCEE//  iinn  tthhee  lloonnggeerr  tteerrmm  ssiinnccee  iittss  rreeiinnttrroodduuccttiioonn  iinn  JJuunnee  11999933..  AAss  aa  rreessuulltt,,  tthhee  
LLiitthhuuaanniiaann  ccoorrrreeccttiivvee  iinnffllaattiioonn  ffeellll  ffrroomm  iittss  11999922  ppeeaakk  ooff  oovveerr  11110000%%  ttoo  ssoommee  441100%%  oorr  lleessss  iinn  
11999933,,  wwiitthh  aa  ssttrroonngg  lliittaass--iinnttrroodduucceedd  ddoowwnnwwaarrdd  mmoommeennttuumm  ssttiillll  nnoott  eexxhhaauusstteedd  bbyy  ffaarr,,  sseeee  TTaabbllee  
11..  AA  hhaassttiillyy  iinnttrroodduucceedd  CCBB  iiss  tthheerreeffoorree  aa  ccuurree  iinn  sseeaarrcchh  ffoorr  aann  iillllnneessss  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  LLiitthhuuaanniiaa  
wwhhiicchh  wwaass  wweellll  oonn  tthhee  wwaayy  ttoo  rreelleeaarrnniinngg  aa  nnoonnttrriivviiaall  aarrtt  ooff  tthhee  cceennttrraall  bbaannkk  mmoonneettaarryy  ppoolliiccyy..  
FFuurrtthheerrmmoorree,,  CCBB  eeffffeeccttiivveenneessss  aanndd  ssiiddee  eeffffeeccttss  wwiitthhiinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  ttrraannssiittiioonn  ffrroomm  ppllaann  ttoo  
mmaarrkkeett  aanndd  tthhee  EEaasstt--WWeesstt  EEuurrooppeeaann  eeccoonnoommiicc  rreeiinntteeggrraattiioonn  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  aaddeeqquuaatteellyy  
rreesseeaarrcchheedd;;  WWeesstt  EEuurrooppeeaann  ccoouunnttrriieess  ooppeerraattee  cceennttrraall  bbaannkkss  nnoott  ccuurrrreennccyy  bbooaarrddss..  IInn  tthhee  
ppoossttccoommmmuunniisstt  wwoorrlldd,,  tthhee  oonnllyy  eexxiissttiinngg  //ssiinnccee  11999922//  ccaassee  ooff  EEssttoonniiaa  iiss  ssoommeewwhhaatt  ooff  aa  ffoorrmmaall--
tteecchhnniiccaall  ssuucccceessss  dduuee  ttoo  rraatthheerr  ppeeccuulliiaarr  cciirrccuummssttaanncceess  //ee..gg..  llaarrggee  rreeggaaiinneedd  ggoolldd  rreesseerrvveess,,  
ddeevvaalluuaattiioonn  ooff  DDMM,,  tthhee  aanncchhoorr  ccuurrrreennccyy//..  HHoowweevveerr,,  iitt    wwaass  iinnttrroodduucceedd  rraatthheerr  bbyy  aacccciiddeenntt  aanndd,,  aass  
aann  iinnssttrruummeenntt  iinnssuurriinngg  aa  bboolldd,,  ddiirreecctt  mmoovvee  ffrroomm  tthhee  rroouubbllee  ttoo  tthhee  ppeerrmmaanneenntt  nnaattiioonnaall  ccuurrrreennccyy,,  iiss  
lliikkeellyy  ttoo  bbee  ttrraannssiittiioonnaall  oonnllyy..  AAnnyywwaayy,,  iitt  sseeeemmss  ttoo  aammoouunntt  ttoo  nnoo  bbiigg  ddeeaall..  FFoorr  eexxaammppllee,,  EEssttoonniiaann  
iinnffllaattiioonn  aanndd  oouuttppuutt  ddeecclliinnee  lleevveellss  wweerree  hhiigghheerr  tthhaann  tthhoossee  ooff  LLiitthhuuaanniiaa  iinn  tthhee  ffiirrsstt  hhaallff  ooff  11999944,,  
wwhheenn  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  CCBB  wwaass  iinnttrroodduucceedd..  AAtt  tthhee  vveerryy  lleeaasstt,,  ccllaaiimmss  ooff  CCBB  eenntthhuussiiaassttss  //lliikkee  PPrrooff..  
SStteevvee  HHaannkkee  bbeeffoorree//  tthhaatt  iinn  ccoonnttrraasstt  ttoo  tthhee  cceennttrraall  bbaannkk  iitt  ccaann  iimmmmeeddiiaatteellyy  iinnttrroodduuccee  ssttaabbiilliittyy  
iinnttoo  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  eeccoonnoommyy  oorr  tthhaatt  tthhee  ttrraannssiittiioonn  ffrroomm  BB  ooff  LL  ttoo  CCBB,,  oorr  aabboolliittiioonn  ooff  tthhee  ffoorrmmeerr,,  
iiss  ooff  ccrruucciiaall  iimmppoorrttaannccee  aass  tthhee  gguuaarraannttyy  ooff  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  iinnddeeppeennddeennccee  sshhoouulldd  rraatthheerr  bbee  ppuutt  
aammoonngg  sscciieennccee  ffiiccttiioonn..  IIff  aannyytthhiinngg,,  mmoonneeyy  ssuuppppllyy  aanndd  iinnffllaattiioonn  ffoorr  tthhee  rreemmaaiinnddeerr  ooff  11999944  wwaass  
ffiirrmmllyy  oonn  tthhee  rriissee  aafftteerr  tthhee  CCBB  wwaass  iinnttrroodduucceedd  iinn  LLiitthhuuaanniiaa  oonn  AApprriill  11,,  ddeessppiittee  //oorr  rraatthheerr  bbeeccaauussee  
ooff//  tthhee  ffiixxeedd  nnoommiinnaall  eexxcchhaannggee  rraattee..  IIff  eexxppoorrttss  ccoonnttiinnuuee  ttoo  oouuttssttrriipp  ddoommeessttiicc  aaccttiivviittyy  bbeeyyoonndd  tthhee  
iinniittiiaall  lliittaass  uunnddeerrvvaalluuaattiioonn  eeffffeecctt,,  CCBB  mmaayy  ttuurrnn  iinnttoo  aann  iinnffllaattiioonn--  ssuussttaaiinniinngg  iinnssttiittuuttiioonn..  TThhiiss  mmaayy  
wweellll  hhaappppeenn  iinn  aa  ssmmaallll,,  ttrraaddee--ddeeppeennddeenntt  EEuurrooppeeaann  ccoouunnttrryy  aass  iitt  mmaakkeess  pprrooggrreessss  iinn  rreemmoovviinngg  
SSoovviieett  iimmppoosseedd  ddiissttoorrttiioonnss  iinn  iittss  eeccoonnoommyy  [[HHaannkkee  11999944aa&&bb;;  BBeennnneetttt  11999933;;  BBaarreeiissiiss  11999944;;  KKiizzaass  
11999944;;  LLaaiinneellaa  11999933;;  LLaaiinneellaa  aanndd  SSuutteellaa  11999944;;  IIMMFF  11999933,,11999944;;  SSaammoonniiss  11999955;;  eett  aall..]]..              



TTrraannssffoorrmmiinngg  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  EEccoonnoommyy  

  --  2211  --  CCAASSEE  FFoouunnddaattiioonn  

77..  FFIIVVEE  YYEEAARRSS  DDOOWWNN  TTHHEE  RROOAADD::  TTHHEE  SSIITTUUAATTIIOONN  
AATT  TTHHEE  EENNDD  OOFF  11999944  

BBeellooww  iiss  aann  aatttteemmpptt  aatt  ssttoocckkttaakkiinngg  aafftteerr  aabboouutt  ffiivvee  yyeeaarrss  hhaavvee  eellaappsseedd  ssiinnccee  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  
ooff  tthhee  bblluueepprriinntt  ffoorr  LLiitthhuuaanniiaa''ss  eeccoonnoommiicc  iinnddeeppeennddeennccee  aanndd  tthhee  ffiirrsstt  mmoovveess  ttoo  iimmpplleemmeenntt  iitt..  IItt  
ggiivveess  aann  iiddeeaa  wwhheerree  LLiitthhuuaanniiaa  iiss  ffiivvee  yyeeaarrss  ddoowwnn  tthhee  rrooaadd  ffrroomm  MMoossccooww  ttoo  VViillnniiuuss  aanndd  ffrroomm  
ppllaann  ttoo  mmaarrkkeett,,  sseeee  TTaabblleess  11,,22,,33,,aanndd  44..      

77..11..  TThhee  MMaaccrroo  LLeevveell  
CCoommppaarreedd  ttoo  ootthheerr  FFSSUU  rreeppuubblliiccss  oorr  eevveenn  CCeennttrraall  EEuurrooppee,,  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  

wwaass  ssttiillll  pprrooggrreessssiinngg  aatt  qquuiittee  rreessppeeccttaabbllee  rraatteess  aatt  tthhee  eenndd  ooff  11999944,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  lliimmiittaattiioonnss  aanndd  
wwaarrnniinnggss  aass  ddeessccrriibbeedd  aabboovvee..  HHoowweevveerr,,  tthhiiss  iiss  llaarrggeellyy  dduuee  ttoo  aa  ssttrroonngg  mmoommeennttuumm  ccrreeaatteedd  bbyy  tthhee  
rraaddiiccaall  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ssttrraatteeggyy  ooff  tthhee  pprree--11999933  ggoovveerrnnmmeennttss  aanndd  TThhee  BBaannkk  ooff  LLiitthhuuaanniiaa;;  tthhee  
eeffffeeccttss  ooff  ggoovveerrnnmmeennttaall  ppoolliicciieess  iinn  ttrraannssiittiioonn  eeccoonnoommiieess  aarree  uussuuaallllyy  ddeellaayyeedd  bbyy  ssoommee  11..55--22  oorr  
eevveenn  mmoorree  yyeeaarrss..  IInn  11999944,,  iinnffllaattiioonn  aavveerraaggeedd  aatt    jjuusstt  oovveerr  33%%  aa  mmoonntthh  aanndd  iitt  wwaass  tthhee  ffiirrsstt  yyeeaarr  ooff  
aa  rreeaall  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh,,  aa  rraatthheerr  rreessppeeccttaabbllee  33%%  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  aauutthhoorriittiieess,,  sseeee  
TTaabbllee  11..  TThhee  ooffffiicciiaall  uunneemmppllooyymmeenntt  rraattee  ooff  aarroouunndd  44%%  iiss  ssttiillll  llooww  dduuee  iinn  ppaarrtt  ttoo  aa  llaarrggee  ddeecclliinnee  
iinn  rreeaall  wwaaggeess..  AAllssoo,,    tthhiiss  ssuuggggeessttss  ssoommee  hhiiddddeenn  uunneemmppllooyymmeenntt  //uunnppaaiidd  lleeaavveess,,  sshhoorrtteerr  
wwoorrkkwweeeekk,,  eettcc..//  aanndd//oorr  aa  ssuubbssttaannttiiaall  eemmppllooyymmeenntt  iinn  tthhee  iinnffoorrmmaall  sseeccttoorr  wwhhiicchh  iiss  vveerryy  hhaarrdd  ttoo  
eessttiimmaattee..  SSuucchh  pphheennoommeennaa  aarree  nnoott  uunniiqquuee  ttoo  LLiitthhuuaanniiaa;;  tthheeyy  aarree  nnoott  tthhaatt  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  tthhoossee  
oobbsseerrvveedd  iinn  ootthheerr  ttrraannssiittiioonn  eeccoonnoommiieess,,  FFSSUU  oorr  eevveenn  CCeennttrraall  EEuurrooppee  //ee..gg..  tthhee  CCzzeecchh  eeccoonnoommyy//..  
TThhee  IIMMFF,,  hhoowweevveerr,,    ccrriittiicciizzeedd  ddiiffffeerreenntt  aassppeeccttss  ooff  ppoolliicciieess  bbyy  tthhee  ppoossttccoommmmuunniisstt  ggoovveerrnnmmeenntt  
//tthhee  pprriivvaattiizzaattiioonn  pprroocceessss,,  iinnaaddeeqquuaattee  bbaannkkiinngg  rreeffoorrmmss,,  uunnddeerrddeevveellooppeedd  ttaaxx  aanndd  ssttaattiissttiiccaall  
ssyysstteemmss,,  bbuuddggeett  ssttrraaiinniinngg  ppoolliiccyy  mmoovveess,,  ssoocciiaall  ppoolliicciieess,,  eettcc..//..  IItt  rreemmaaiinnss  ttoo  bbee  sseeeenn  wwhheetthheerr  tthhee  
mmeemmoorraanndduumm  wwiitthh  tthhee  IIMMFF  ffoorr  11999955--9977  aacchhiieevveess  iittss  ggooaallss  [[FFrroomm  tthhee  EExxeeccuuttiivvee......11999944;;  eett  aall..]]..    

77..11..11..  TThhee  EExxtteerrnnaall  SSeeccttoorr  
WWiitthh  tthhee  eexxppoorrttss--ttoo--GGDDPP  rraattiioo  aatt  tthhee  lleevveell  ooff  aarroouunndd  6600%%,,  LLiitthhuuaanniiaa  iiss  aa  ssttrroonnggllyy  oouuttwwaarrdd--

llooookkiinngg  eeccoonnoommyy  bbyy  tthhee  eenndd  ooff  11999944..  IIttss    ffoorreeiiggnn  ttrraaddee  iiss  lliibbeerraalliizzeedd  aanndd  rreegguullaatteedd  llaarrggeellyy  vviiaa  
mmaarrkkeett  eeccoonnoommyy  iinnssttrruummeennttss  kknnoowwnn  iinn  tthhee  WWeesstt;;  tthhee  eeaarrlliieerr  lliicceenncciinngg  aanndd  ffoorreeiiggnn  eexxcchhaannggee  
ssuurrrreennddeerr  rreeqquuiirreemmeennttss  hhaavvee  bbeeeenn  rreeppeeaalleedd..  SSoommee  ttwwoo  tthhiirrddss  ooff  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  iimmppoorrttss  eenntteerr  dduuttyy  
ffrreeee;;    tthhee  rreesstt  ffaaccee  55  ttoo  1155%%  dduuttiieess  bbeeccoommiinngg  mmoorree  aanndd  mmoorree  uunniiffoorrmm..  1100  ttoo  5500%%  eexxppoorrtt  dduuttiieess  
aarree  aapppplliieedd  ttoo  rraaww  mmaatteerriiaallss  ooff  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  oorriiggiinn  oonnllyy  bbuutt  tthhee  ggooaall  iiss  ttoo  rreeppeeaall  tthheemm..  IInn  11999944,,  
LLiitthhuuaanniiaa  mmaaiinnttaaiinneedd  eeccoonnoommiicc  rreellaattiioonnss  wwiitthh  oovveerr  116600  ccoouunnttrriieess  bbuutt,,  wwiitthh  oovveerr  oonnee  tthhiirrdd  ooff  
ttrraaddee  ttuurrnnoovveerr,,  RRuussssiiaa  rreemmaaiinnss  tthhee  mmaaiinn  ppaarrttnneerr..  TThhee  ppoossttccoommmmuunniissttss''  bbrraaggggeedd  aabboouutt  ccoonnttaaccttss  
hhaavvee  ccoouunntteedd  ffoorr  nnootthhiinngg  iinn  tthhee  nneeww,,  iinn  sseevveerraall  rreessppeeccttss  rraappiiddllyy  cchhaannggiinngg  MMoossccooww..  IItt  kkeepptt  
ddeemmaannddiinngg  wwoorrlldd  pprriicceess  ffoorr  ooiill  aanndd  ssllaappppeedd  aa  ddoouubbllee  iimmppoorrtt  ttaarriiffff  oonn  iimmppoorrttss  ffrroomm  LLiitthhuuaanniiaa,,  
ppeennddiinngg    ppeerrmmiissssiioonn  ffoorr  mmiilliittaarryy  ttrraannssiitt  ttoo  KKaalliinniinnggrraadd  oonn  ccoonncceessssiioonnaarryy  ccoonnddiittiioonnss  //ggrraanntteedd  iinn  
JJaannuuaarryy  11999955//..  PPaarrtt  ooff  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  oouuttppuutt  ddeecclliinnee  wwaass  dduuee  ttoo  ttoooo  ssllooww  rreeoorriieennttaattiioonn  ooff  ttrraaddee  
aawwaayy  ffrroomm  tthhee  FFSSUU  aanndd  ttoowwaarrddss  tthhee  WWeesstt..  FFoorreeiiggnn  ddiirreecctt  iinnvveessttmmeenntt  iiss  rraatthheerr  mmooddeesstt  dduuee  ttoo  tthhiiss  
aanndd  rreellaatteedd  ffaaccttoorrss  hhaavviinngg  ttoo  ddoo  wwiitthh  iinnssttaabbiilliittyy  iinn  RRuussssiiaa..  TThhiiss  iiss  iinnddiirreeccttllyy  ccoorrrroobboorraatteedd  bbyy  tthhee  
eexxppeerriieenncceess  ooff  ccoouunnttrriieess  iinn  ssiimmiillaarr  ssiittuuaattiioonnss,,  ee..gg..  EEssttoonniiaa,,  BBuullggaarriiaa  [[TThhee  LLiittttllee......11999944;;  IIMMFF  
11999944;;  BBaacckkggrroouunndd  ......11999944;;  eett  aall..]]..        

DDeessppiittee  aa  llaarrggee,,  ccoommppeettiittiivveenneessss--bboooossttiinngg  ddrroopp  iinn  rreeaall  wwaaggeess,,  tthhee  ccuurrrreenntt  aaccccoouunntt  ppoossiittiioonn  
ooff  LLiitthhuuaanniiaa  ddeetteerriioorraatteedd  iinnttoo  tthhee  nneeggaattiivvee,,  sseeee  TTaabbllee  33..  TThhee  ssuurrpplluuss  oonn  tthhee  ccaappiittaall  aaccccoouunntt  
pprriimmaarriillyy  rreefflleeccttss  qquuiittee  ssuubbssttaannttiiaall  ddiissbbuurrsseemmeennttss  ooff  tthhee  ooffffiicciiaall  aassssiissttaannccee  ssiinnccee  tthhee  ccoouunnttrryy  
jjooiinneedd    iinntteerrnnaattiioonnaall  ffiinnaanncciiaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  //IIMMFF,,  WWBB,,  EEBBRRDD,,  eettcc..//  iinn  11999922..  TThheerree  sseeeemmss  ttoo  bbee  aa  
ttrreenndd  ttoo  ggoo  ddeeeeppeerr  aanndd  ddeeeeppeerr  iinnttoo  iinntteerrnnaall  aanndd  eexxtteerrnnaall  ddeebbtt..  TThhee  eexxtteerrnnaall  ddeebbtt  aammoouunntteedd  ttoo  
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ssoommee  UUSSDD660000mm  aatt  tthhee  eenndd  ooff  11999944,,  rreeaacchhiinngg  tthhee  lleevveell  ooff  LLiitthhuuaanniiaa''ss  hhaarrdd  ccuurrrreennccyy  rreesseerrvveess..  AA  
hhaarrdd  ttoo  eessttiimmaattee  bbuutt  rraatthheerr  ssuubbssttaannttiiaall  ppaarrtt  ooff  iitt  iiss  aaiimmeedd  aatt  pprrooppppiinngg  uupp  ccoonnssuummppttiioonn  lleevveellss  iinn  tthhee  
kknnoowwnn  ppooppuulliisstt  ttrraaddiittiioonn  [[EELLTTAA  11999933;;  IIMMFF  11999933;;  RRaaiinnyyss  11999944;;  AAllggiirrddaass  BBrraazzaauusskkaass......11999944;;  
NNuuoo--iikkii......11999944;;  NNaauusseeddaa  11999955;;  TTaalloocckkaa  11999955;;    eett  aall..]]..    

  

  

77..22..  TThhee  MMiiccrroo  LLeevveell  
77..22..11..TThhee  EEnntteerrpprriissee  SSeeccttoorr  

AAtt  tthhee  eenndd  ooff  11999944,,  rroouugghhllyy  ttwwoo  tthhiirrddss  ooff  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  llaabboorr  ffoorrccee  aanndd  ssoommee  6600%%  ooff  tthhee  
LLiitthhuuaanniiaann  eeccoonnoommyy  //GGDDPP,,  aasssseett  vvaalluuee//  wwaass  iinn  pprriivvaattee  hhaannddss  iinn  aa  ffoorrmmaall--lleeggaall  sseennssee,,  sseeee  TTaabbllee  
44..  EEvveenn  tthhoouugghh  tthheessee  mmeeaassuurreess  aarree  ffaarr  ffrroomm  pprreecciissee  dduuee  ttoo  ssttiillll  uunnddeerrddeevveellooppeedd  ssttaattiissttiiccaall  
ssyysstteemmss,,  oonnee  ccaann  ccoonncclluuddee  tthhaatt  tthhiiss  iiss  rreessppeeccttaabbllee  bbyy  aannyy  ssttaannddaarrddss  iinn  tthhee  ppoossttccoommmmuunniisstt  wwoorrlldd..  
TThhee  aavveerraaggee  eenntteerrpprriissee  ccaappaacciittyy  uuttiilliizzaattiioonn  rraattiioo  iiss  eessttiimmaatteedd  aatt  ssoommee  5500%%,,  wwiitthh  oonnee  qquuaarrtteerr  ooff  
eenntteerrpprriisseess  uuttiilliizziinngg  tthheeiirr  ccaappaacciittiieess  bbeellooww  3300%%  aanndd  oonnllyy  1122%%  aabboovvee  8800%%..  TThhiiss  sshhoowwss  tthhaatt  tthhee  
ppootteennttiiaall  ffoorr  eexxiitt  ooff  iinneeffffiicciieenntt  eenntteerrpprriisseess  ffrroomm  tthhee  eeccoonnoommiicc  ssyysstteemm  ooff  LLiitthhuuaanniiaa  iiss  hhiigghheerr  tthhaann  
tthhee  aaccttuuaall  iinntteennssiittyy  ooff  tthhiiss  pprroocceessss  [[BBaallcceerroowwiicczz  11999944aa;;  SSaammoonniiss  11999944bb;;  eett  aall..]]..  EEvveenn  tthhoouugghh  tthhee  
nnoommiinnaall  pprrooffiittaabbiilliittyy  ooff  iinndduussttrriiaall  eenntteerrpprriisseess  iiss  ccoommppaarraattiivveellyy  hhiigghh  //2288%%//,,  eenntteerrpprriisseess  hhaavvee  
ssiizzaabbllee  oouuttssttaannddiinngg  lliiaabbiilliittiieess  //aarrrreeaarrss//  ttoo  tthheeiirr  ssuupppplliieerrss  aanndd  ccoonnttrraaccttoorrss,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ddoommeessttiicc  
oonneess..  TThheessee  lliiaabbiilliittiieess  aarree    eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  rroouugghhllyy  oonnee  tthhiirrdd  ooff  tthheeiirr  ccaappiittaall  aanndd  ssoommee  oonnee  tteenntthh  ooff  
tthhee  GGDDPP..  OOnn  JJuullyy  11,,  11999944,,  LLiitthhuuaanniiaann  eenntteerrpprriisseess  hhaadd  ccllaaiimmss  oonn  ootthheerr  eenntteerrpprriisseess  ttoottaalllliinngg    oovveerr  
LLIITT11..55bbnn,,  ooff  tthhiiss  ssoommee  LLTTLL550000mmnn  //oorr  3344%%//  iinn  ffoorreeiiggnn  ccoouunnttrriieess;;  tthhee  lliiaabbiilliittiieess  ooff  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  
eenntteerrpprriisseess  aammoouunntteedd  ttoo  LLTTLL11..11bbnn,,  ooff  tthhiiss  ssoommee  LLTTLL330000mmnn    //oorr  2277%%//  ttoo  ffoorreeiiggnn  ppaarrttnneerrss..  
EExxcceepptt  ffoorr  LLaattvviiaa  aanndd  TTaajjiikkiissttaann,,  LLiitthhuuaanniiaa''ss  ccllaaiimmss  eexxcceeeeddeedd  iittss  lliiaabbiilliittiieess    wwiitthh  tthhee  FFSSUU..  TThhee  
aabboovvee  ffiigguurreess  pprreesseenntt  aa  ppiiccttuurree  wwhhiicchh  iiss  nnoott  aallll  tthhaatt  ddiissttuurrbbiinngg  bbuutt  ddooeess  ssuuggggeesstt  ssoommee  ppeerrvveerrssee  
rreeaaccttiioonn  ooff  eenntteerrpprriisseess  ttoo  tthhee  mmaaccrrooeeccoonnoommiicc  lliibbeerraalliizzaattiioonn  aanndd  ssttaabbiilliizzaattiioonn..  TThhee  aannaallyyssiiss  ooff  
pprroobblleemmss  ooff  iinnddiivviidduuaall  eenntteerrpprriisseess  sshhoowwss  aa  bbuuiilldd--uupp  ooff  aaccccoouunnttss  rreecceeiivvaabbllee  wwhhiicchh  mmiirrrroorrss  aa  bbuulldd--
uupp  ooff  aaccccoouunnttss  ppaayyaabbllee,,  eeffffeeccttiivveellyy  ddrraaiinniinngg  lliiqquuiiddiittyy  oouutt  ooff  tthhee  eenntteerrpprriissee  sseeccttoorr..  AAss  ppaarrtt  ooff  
iinneerrttiiaa  sstteemmmmiinngg  ffrroomm  tthhee    SSoovviieett  ppeerriioodd,,  eenntteerrpprriisseess  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  sshhiipp  ggooooddss  oorr  ppeerrffoorrmm  sseerrvviicceess  
iinn  eexxppeeccttaattiioonn  tthhaatt  tthheeyy  wwiillll  bbee  ppaaiidd..  TThhiiss  wwaass  iinn  vvaaiinn  iinn  mmaannyy  ccaasseess  aanndd  ssuuggggeessttss  tthhaatt  cchhaannggeess  iinn  
tthhee  eenntteerrpprriissee  bbeehhaavviioouurr  aarree  rraatthheerr  ssllooww  ttoo  mmaatteerriiaalliizzee..    

OOnn  aa  rreellaatteedd  nnoottee,,  tthheerree  iiss  ssoommee  pprrooggrreessss  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  eexxiitt  ooff  iinneeffffiicciieenntt  eenntteerrpprriisseess  
ffrroomm  tthhee  eeccoonnoommiicc  ssyysstteemm  ooff  LLiitthhuuaanniiaa..  DDeessppiittee    tthhee  aabboovvee  ddeessccrriibbeedd  ggoovveerrnnmmeenntt  ppoolliicciieess    
wwhhiicchh  aaiimm  aatt  ssoommee  aaccccoommmmooddaattiioonn  ooff  iinntteerrnnaall  //tthhaatt  iiss  ttrraannssffoorrmmaattiioonn--iinndduucceedd//  aanndd  eexxtteerrnnaall    
//ttrraaddee  ddiissrruuppttiioonn//  sshhoocckkss  ttoo  eenntteerrpprriisseess,,  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  aa  rraatthheerr  ssuubbssttaannttiiaall  ddoowwnnssiizziinngg  ooff  
aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  ssttaattee  sseeccttoorr..  HHoowweevveerr,,    tthhiiss  uunnccoonnvveennttiioonnaall  eexxiitt  iiss  vveerryy  hhaarrdd  ttoo  mmeeaassuurree  bbeeccaauussee,,  
aammoonngg  ootthheerr  rreeaassoonnss,,  llaarrggee  cchhuunnkkss  ooff  eenntteerrpprriissee  aaccttiivviittyy  aarree  iinn  tthhee  iinnffoorrmmaall  sseeccttoorr..  DDoowwnnssiizziinngg  
hhaass  bbeeeenn  ooccccuurrrriinngg  iinn  aa  mmuuddddlleedd  aanndd  rraatthheerr  uunniiffoorrmm  wwaayy  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  eeccoonnoommyy,,  wwiitthh  nnoo  cclleeaarr,,  
ssttrroonngg  lliinnkkss  ttoo  tthhee  eeffffiicciieennccyy  ooff  iinnddiivviidduuaall  eenntteerrpprriisseess;;  tthhiiss  mmaayy  bbee  cchhaannggiinngg,,  hhoowweevveerr  [[SSaammoonniiss  
11999944bb;;  eett  aall..]]..  AAss  ffaarr  aass  tthhee  ccoonnvveennttiioonnaall  eexxiitt  iiss  ccoonncceerrnneedd,,  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  wweellll  oovveerr  aa  ddoozzeenn  
bbaannkkrruuppttcciieess  iinniittiiaatteedd  uussuuaallllyy  bbyy  nnoonnbbaannkk  ccrreeddiittoorrss  bbyy  tthhee  eenndd  ooff  11999944  aanndd  tthhee  mmoommeennttuumm  iiss  
ggrroowwiinngg  rraappiiddllyy..  TThhee  ppootteennttiiaall  ffoorr  bbaannkkrruuppttcciieess  hhaass  bbeeeenn  mmuucchh  hhiigghheerr  tthhaann  tthhee  aaccttuuaall  iinntteennssiittyy  ooff  
tthheemm  dduuee  ttoo  aa  nnuummbbeerr  ooff  ffaaccttoorrss..  TThheeyy  iinncclluuddee  tthhee  sshhoorrttaaggee  ooff  eexxppeerriieenncceedd  llaawwyyeerrss,,  jjuuddggeess,,  aanndd  
aaddmmiinniissttrraattoorrss  iinn  bbaannkkrruuppttccyy  pprroocceedduurreess  aass  wweellll  aass  iinnaaddeeqquuaacciieess  ooff  ootthheerr  eelleemmeennttss  ooff  eexxiitt  
pprroocceessssiinngg  ccaappaacciittiieess..  AAllssoo,,  tthheeyy  sstteemm  ffrroomm  vvaarriioouuss  iinnccoonnssiisstteenncciieess  iinn  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  llaaww,,  lliikkee  
tthhee  ccoonnttrraaddiiccttiioonnss  bbeettwweeeenn  ssoommee  ssttiippuullaattiioonnss  ooff  tthhee  llaabboouurr  llaaww  //ee..gg..  oonn  ccoolllleeccttiivvee  aaggrreeeemmeennttss,,  
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sseevveerraannccee  ppaayy,,  eettcc..//  aanndd  tthhee  pprroovviissiioonnss  aanndd  pprroocceedduurreess  ooff  tthhee  bbaannkkrruuppttccyy  llaaww..  TThhee  ssaammee  ggooeess  ffoorr  
tthhee  pprriivvaattiizzaattiioonn  llaaww  wwhhiicchh  pprroohhiibbiittss  tthhee  ssaallee  ooff  aasssseettss  ffoorr  pprriicceess  bbeellooww  tthhee  bbooookk  vvaalluuee..  
AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  LLaaww  oonn  EEnntteerrpprriissee  BBaannkkrruuppttccyy,,  tthhee  bbaannkk  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  aa  pprriioorriittyy  ccrreeddiittoorr,,  iiff  
ssoommee  aasssseettss  ooff  tthhee  eenntteerrpprriissee  aarree  ttaakkeenn  uupp  aass    aa  ccoollllaatteerraall..  HHoowweevveerr,,  bbaannkkss  hhaavvee  bbeeeenn  rreelluuccttaanntt  ttoo  
ttrriiggggeerr  iinnssoollvveenntt  eenntteerrpprriissee  bbaannkkrruuppttccyy  pprroocceeeeddiinnggss  dduuee  ttoo  aa  nnuummbbeerr  ooff  ffaaccttoorrss  wwhhiicchh  bbooiill  ddoowwnn  
ttoo  iinnaaddeeqquuaattee  iinncceennttiivveess  uunnddeerr  wwhhiicchh  tthheeyy  ooppeerraattee..  IInn  ggeenneerraall,,  ccoommmmeerrcciiaall  bbaannkkss  aavvooiidd  
ttrriiggggeerriinngg  bbaannkkrruuppttccyy  bbyy  pprroolloonnggiinngg    tthhee  tteerrmmss  ooff  llooaannss..  HHoowweevveerr,,  wwiitthh  tthhee  nneeww  ssttrriicctteerr  
rreegguullaattiioonnss  iitt  wwoouulldd  bbee  iimmppoossssiibbllee  ffoorr  bbaannkkss  ttoo  pprroolloonngg  iitt  mmoorree  tthhaann  118800  ddaayyss,,  aafftteerrwwaarrddss  aa  llooaann  
iiss  ttoo  bbee  jjuuddggeedd  aass  aa  bbaadd  llooaann..  EEnntteerrpprriisseess  pprraaccttiiccee  ssuucchh  ttrriicckkss  aass  llooaannss  ttaakkeenn  uupp  bbyy  aannootthheerr  
//uussuuaallllyy  ffiiccttiioonnaall//  eenntteerrpprriissee..  AA  ccoommmmoonn  pprraaccttiiccee  iiss  tthhee  rreenneeggoottiiaattiioonn  aanndd  rroollll--oovveerr  ooff  ccrreeddiittss..  
TThhee  mmoosstt  ccrreeddiittwwoorrtthhyy  bboorrrroowweerrss  oobbttaaiinn  tthhrreeee--mmoonntthh  llooaannss  oonn  aa  rroollll--oovveerr  bbaassiiss  dduuee  ttoo    bbootthh    
bbaannkkss''  aanndd  bboorrrroowweerrss''  iinnaabbiilliittyy  ttoo  uunnddeerrttaakkee  lloonnggeerr--tteerrmm  ccoommmmiittmmeennttss  iinn  tthhee  eexxcceeppttiioonnaallllyy  rriisskkyy  
eennvviirroonnmmeenntt..  TThhee  CCoonnssuullttiinngg  AAggeennccyy  ffoorr  EEnntteerrpprriissee  RReessttrruuccttuurriinngg  hhaass  bbeeeenn  wwoorrkkiinngg  ssiinnccee  
DDeecceemmbbeerr  11999933..  TThhee  aaiimm  ooff  tthhiiss  AAggeennccyy  iiss  ttoo  pprroovviiddee  ccoonnssuullttaattiioonnss  ttoo  llaarrggee--ssccaallee  ssttaattee  
eenntteerrpprriisseess,,  pprrooppoossee  tthheeiirr  rreessttrruuccttuurriinngg  aanndd  pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  pprriivvaattiizzaattiioonn..  TThhee  AAggeennccyy  iiss  
eessttaabblliisshheedd  uunnddeerr  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  IInndduussttrryy  aanndd  TTrraaddee  aanndd  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  tthhee  EEuurrooppeeaann  BBaannkk  ffoorr  
RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  //EEBBRRDD//..  HHoowweevveerr,,  aass  aa  ccoonnssuullttiinngg  iinnssttiittuuttiioonn,,  tthhee  AAggeennccyy  wwiillll  
nnoott  pprroovviiddee  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  [[MMaallddeeiikkiiss  11999944;;  SSaammoonniiss  11999944bb;;  IIMMFF  11999944;;  eett  aall..]]..  

77..22..22..  TThhee  FFiinnaanncciiaall  SSeeccttoorr  
TThhee  BBaannkk  ooff  LLiitthhuuaanniiaa  //BB  ooff  LL//  ccrreeddiitt  ppoolliiccyy  wwaass  hhiigghhllyy  rreessttrriiccttiivvee  ssiinnccee  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  

tthhee  ggeennuuiinnee  LLiitthhuuaanniiaann  cceennttrraall  bbaannkkiinngg..  DDuurriinngg  tthhee  ffiirrsstt  hhaallff  ooff  11999933,,  ccoommmmeerrcciiaall  bbaannkkss  ffaacceedd  
iinnddiivviidduuaalliizzeedd  bbuutt  ttrraaddaabbllee  qquuaarrtteerrllyy  ccrreeddiitt  cceeiilliinnggss  iimmppoosseedd  bbyy  BB  ooff  LL..  TThhiiss  ccaauusseedd  aa  sshhoorrtt--tteerrmm  
//oonnee  mmoonntthh//  nneeeedd  ttoo  ddeeppaarrtt  ffrroomm  tthhee  BB  ooff  LL''ss  ffuunnddaammeennttaall  ppoossiittiioonn  ttoo  eesscchheeww  iinntteerreesstt  rraattee  
ccoonnttrroollss  aanndd  aallllooww  mmaarrkkeett  ddeetteerrmmiinneedd  rraatteess..  SSiinnccee  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  tthhee  ccuurrrreennccyy  bbooaarrdd  oonn  
AApprriill  11,,  11999944,,  tthhee  BB  ooff  LL  ppoolliiccyy  iiss  ttoo  rreeffrraaiinn  ffrroomm  nneeww  lleennddiinngg  ttoo  ccoommmmeerrcciiaall  bbaannkkss  iinn  oorrddeerr  ttoo  
pprreesseerrvvee  aa  rruuddiimmeennttaarryy  aabbiilliittyy  ttoo  aacctt  aass  aa  lleennddeerr  ooff  llaasstt  rreessoorrtt..  PPrruuddeennttiiaall  rreegguullaattiioonn  ooff  
ccoommmmeerrcciiaall  bbaannkkss  wwaass  eexxeeccuutteedd  uuttiilliizziinngg  ssttaannddaarrdd  WWeesstteerrnn  bbaannkk  ccaappiittaall  aaddeeqquuaaccyy  ccaallccuullaattiioonnss  
//BBaassllee  CCoommmmiitttteeee//,,  lleennddiinngg  rriisskk  ccrriitteerriiaa,,  aanndd  rreesseerrvvee  rreeqquuiirreemmeenntt  ppoolliicciieess..  FFoorr  eexxaammppllee,,  rreesseerrvvee  
rreeqquuiirreemmeennttss  wweerree  iinnccrreeaasseedd  ffrroomm  88  ttoo  1122%%  iinn  oorrddeerr  ttoo  rreessttrriicctt  ccrreeddiitt  [[LLaawwss  ......11999944;;  
MMaatteerriiaallss......11999933;;  IIMMFF  11999944;;  BBeennnneett  11999933;;  LLaaiinneellaa  aanndd  SSuutteellaa  11999944;;  eett  aall..]]..    

BByy  tthhee  eenndd  11999944,,  tthhee  ccoommmmeerrcciiaall  bbaannkkiinngg  sseeccttoorr  iiss  llaarrggeellyy  pprriivvaattiizzeedd,,  ccoonnssiissttiinngg  ooff  oovveerr  
ttwwoo  ddoozzeenn  bbaannkkss..  SSttaattee  rroollee  aanndd  ccoonnttrrooll  wwaass  ssttrreennggtthheenneedd  iinn  sseevveerraall  ccoommmmeerrcciiaall  bbaannkkss  wwiitthh  aa  
ssttiillll  mmiixxeedd,,  ssttaattee--pprriivvaattee  ccaappiittaall  oovveerr  11999933--9944  [[NNaauusseeddaa  11999955;;  eett  aall..]]..  IInn  ggeenneerraall,,  tthhee  bbaannkkiinngg  
sseeccttoorr''ss  eexxppoossuurree  ttoo  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  iiss  ggrroowwiinngg,,  hhoowweevveerr..    FFiirrsstt  ffoorreeiiggnn  bbaannkkss  //PPoollsskkaa  KKaassaa  
OOppiieekkii  SS..AA..,,  RRooyyaall  BBaannkk  ooff  SSccoottllaanndd,,  ssoommee  GGeerrmmaann  bbaannkkss,,  eettcc..//  hhaavvee  bbeeeenn  ooppeenniinngg  tthheeiirr  ooffffiicceess  
iinn  LLiitthhuuaanniiaa  ssiinnccee  11999944..  CCoonnsseeqquueennttllyy,,  tthheerree  iiss  ssoommee  ggrroowwiinngg  eevveenn  iiff  ssttiillll  iinnaaddeeqquuaattee  
ccoommppeettiittiioonn  iinn  tthhee  bbaannkkiinngg  sseeccttoorr..  SSttiillll  uunnccoonnqquueerreedd  iinnffllaattiioonn  ccaauusseedd  hhiigghh  nnoommiinnaall  iinntteerreesstt  rraatteess  
wwhhiicchh  aarree    mmaarrkkeett--ddeetteerrmmiinneedd  aanndd  hhaavvee  aa  cclleeaarr  lloonnggeerr--tteerrmm  tteennddeennccyy  ttoo  ggoo  ddoowwnn,,  hhoowweevveerr..  AAss  aa  
rreessuulltt  ooff  tthhee  vvaarriiaabbllee  iinnffllaattiioonn  rraattee,,  rreeaall  iinntteerreesstt  rraatteess  hhaavvee  bbeeeenn  fflluuccttuuaattiinngg  bbeettwweeeenn  nneeggaattiivvee  aanndd  
ppoossiittiivvee..  AAss  eexxeemmpplliiffiieedd  aabboovvee  bbyy  tthheeiirr  rreelluuccttaannccee  ttoo  iinniittiiaattee  eenntteerrpprriissee  bbaannkkrruuppttcciieess,,  bbaannkkss  aacctt  
iinn  aa  rraatthheerr  ppaassssiivvee  mmaannnneerr,,  rreefflleeccttiinngg  lleeggaacciieess  ooff  tthhee  ppaasstt  iinncclluuddiinngg  tthhee  pprrooppeerrttyy  rriigghhttss..  TThheeyy  ddoo  
nnoott  aacctt  aaggggrreessssiivveellyy  aass  aaggeennttss  ffoorr  eenntteerrpprriissee  rreessttrruuccttuurriinngg..  BByy  11999933,,  tthhee  rreessttrruuccttuurriinngg  pprroocceessss  ooff  
tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  bbaannkkiinngg  sseeccttoorr  iittsseellff  hhaass  bbeeeenn  ccoommpplliiccaatteedd  bbyy  iittss  oovveerraallll  nneett  ddeebbttoorr  ppoossiittiioonn  wwiitthh  
rreeggaarrdd  ttoo  bbootthh  hhoouusshhoollddss  aanndd  eenntteerrpprriisseess  aass  wweellll  aass  bbyy  iittss  ssiizzaabbllee  ccllaaiimmss  ooff  ddoouubbttffuull  vvaalluuee  oonn  
eexxttiinncctt  ffiinnaanncciiaall  iinnssttiittuuttiioonnss  ooff  tthhee  FFSSUU..  SSeevveerraall  bbaannkkss  wweenntt  bbaannkkrruupptt  bbyy  tthhee  eenndd  ooff  11999944..    
HHoowweevveerr,,  ggeenneerraallllyy  tthhee  sshhoorrttaaggee  ooff  aacccceeppttaabbllee  rriisskk  aanndd  pprrooffiittaabbllee  iinnvveessttmmeenntt  ooppppoorrttuunniittiieess  
sseeeemmss  ttoo  bbee  mmoorree  ooff  aa  pprroobblleemm  tthhaann  tthhee  sshhoorrttaaggee  ooff  lliiqquuiiddiittyy  aass    eevviiddeenncceedd  bbyy  uunnuusseedd  ccrreeddiitt  
rreessoouurrcceess  aanndd  iinntteennssiivvee  bbuuyyiinngg  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  ddeebbtt  iinnssttrruummeennttss  [[LLaaiinneellaa  &&  SSuutteellaa  11999944;;  WWoorrlldd  
BBaannkk  11999933;;  BBaacckkggrroouunndd......11999944;;  NNaauusseeddaa  11999955;;  eett  aall..]]..    
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TThhee  rroollee  ooff  nnoonnbbaannkk  ffiinnaanncciiaall  mmaarrkkeettss  iiss  ssttiillll  rraatthheerr  wweeaakk..  EEvveenn  tthhoouugghh  tthheeoorreettiiccaallllyy  tthhee  
vvoouucchheerr--ttyyppee  pprriivvaattiizzaattiioonn  hhaass  pprroovviiddeedd  aa  bboooosstt  ttoo  ssttoocckk  ttrraaddiinngg,,  tthheerree  iiss  nnoott  mmuucchh  eevviiddeennccee  ooff  
tthhiiss  oonn  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaalliizzeedd  mmaarrkkeett..    WWhhiillee  aa  rreellaattiivveellyy  llaarrggee  nnuummbbeerr  //oovveerr  110000//  ooff  ffiirrmmss  iiss  lliisstteedd  
oonn  tthhee  wweellll  oorrggaanniizzeedd  NNaattiioonnaall  SSttoocckk  EExxcchhaannggee  ooff  LLiitthhuuaanniiaa  //NNSSEELL//  mmooddeelllleedd  aafftteerr  tthhee  PPaarriiss  
BBoouurrssee,,  ttrraaddiinngg  iiss  rraatthheerr  llooww  aanndd  ssuuffffeerrss  ffrroomm  tthhee  sshhoorrttaaggee  ooff  lliiqquuiiddiittyy,,  aa  ccoonnddiittiioonn  aaffffeeccttiinngg  
mmoosstt  ssttoocckk  eexxcchhaannggeess  iinn  tthhee  ppoossttccoommmmuunniisstt  eeccoonnoommiieess..  OOvveerraallll,,  LLiitthhuuaanniiaann  ffiinnaanncciiaall  mmaarrkkeettss  
aarree  nnoott  uunnddeerrddeevveellooppeedd  bbyy  tthhee  FFSSUU  oorr  eevveenn  CCeennttrraall  EEuurrooppeeaann  ssttaannddaarrddss  [[HHaannssssoonn  11999944;;  SSeemmeettaa  
11999944;;  SSiieemmeett  11999955;;  eett  aall..]]..    

88..  TTOOWWAARRDDSS  TTHHEE  CCOORRPPOORRAATTIISSTT  SSYYSSTTEEMMSS??::  IISS  
TTHHEE  PPOOSSTTCCOOMMMMUUNNIISSTT  CCHHAANNGGEE  ""HHIIJJAACCKKEEDD""??  

AAss  aannaallyyzzeedd  aabboovvee,,  tthhee  bblluueepprriinntt  ffoorr  LLiitthhuuaanniiaa''ss  eeccoonnoommiicc  iinnddeeppeennddeennccee  ccaalllleedd  ffoorr  
bbuuiillddiinngg  tthhee  ttaarrggeett  eeccoonnoommiicc  mmooddeell  ffoorr  tthhee  ccoouunnttrryy..  WWhhiillee  tthhee  ddeebbaattee  oonn  ttaarrggeett  mmooddeellss  ffoorr  
ppoossttccoommmmuunniisstt  eeccoonnoommiieess  hhaass  nnoott  bbeeeenn  rreessoollvveedd,,  tthheerree  iiss  lliittttllee  ddoouubbtt  aammoonngg  tthhee  ggrreeaatt  mmaajjoorriittyy  
ooff  ttrraannssiittiioonn  eeccoonnoommiissttss  tthhaatt  tthhee  ssoo  ccaalllleedd  tthhiirrdd  rrooaadd  ssyysstteemmss  aarree  nnoott  aann  ooppttiimmaall  ssoolluuttiioonn..  GGiivveenn  
tthhee  uunnjjuussttiiffiiaabbllyy  llooww  lleevveell  ooff  LLiitthhuuaanniiaa''ss  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  lliivviinngg  ssttaannddaarrddss  nnootteedd  iinn  
tthhee  bblluueepprriinntt,,  ssuucchh  aann  ooppttiimmaall  ssoolluuttiioonn  wwoouulldd  bbee  aa  pprroo--ggrroowwtthh  ssyysstteemm  bbaasseedd  oonn  ccoommppeettiittiivvee  
mmaarrkkeettss..  IItt  iiss  tthheerreeffoorree  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  tthhee  bblluueepprriinntt  hhaass  nnoott  bbeeeenn  eennttiirreellyy  ffrreeee  ffrroomm  ""tthhiirrdd  
rrooaadd""  tteennddeenncciieess  wwhhiicchh  ssuubbsseeqquueennttllyy  mmaatteerriiaalliizzeedd  iinn    ssoommee  ooff  tthhee  aabboovvee  ddeessccrriibbeedd  ttrraannssiittiioonn  
mmooddiiffiiccaattiioonnss  uunnddeerrttaakkeenn  eessppeecciiaallllyy  ssiinnccee  11999933..  EEvveenn  tthhoouugghh  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  hhaass  
pprroocceeeeddeedd  aatt  rreellaattiivveellyy  ffaasstt  rraatteess  aanndd  hhaass  nnoott  eennttiirreellyy  bbeeeenn  ooffff  ttrraacckk  bbyy  11999944,,  ""tthhiirrdd  rrooaadd""  oorr  
ssiimmiillaarr  ddeettoouurrss  ffrroomm  aa  ddiirreecctt  rrooaadd  ttoo  ccoommppeettiittiivvee  mmaarrkkeettss  aarree  ssttiillll    aa  lliikkeellyy  ppoossssiibbiilliittyy  iinn  tthhaatt  aanndd  
ootthheerr  ccoouunnttrriieess..  TThhee  mmoorree  ssoo,,  tthhaatt  iinntteerrnnaattiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  aaddvviissiinngg  oonn  tthhee    ppoossttccoommmmuunniisstt  
ttrraannssffoorrmmaattiioonn  aanndd  aassssiissttiinngg  iitt  //ee..gg..  IIMMFF,,  WWBB,,  EEBBRRDD//  uussuuaallllyy  ssppeecciiaalliizzee  iinn  aa  rraatthheerr  sshhoorrtt--  ttoo  
mmiidd--tteerrmm  aapppprrooaacchh,,  ppuusshhiinngg  aassiiddee  lloonngg--tteerrmm  aassppeeccttss  ooff  bbuuiillddiinngg  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ttaarrggeett  eeccoonnoommiicc  
aanndd  ppoolliittiiccaall  ssyysstteemmss  wwhhiicchh  ttaasskk  iiss  lleefftt  ttoo  ssoovveerreeiiggnn  nnaattiioonnss  aanndd  tthheeiirr  ggoovveerrnnmmeennttss..    

BBaasseedd  oonn  tthhee  aabboovvee  pprreesseenntteedd  ccoouurrssee  ooff  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  ttrraannssffoorrmmaattiioonn,,  oonnee  ccaann  ddrraaww  tthhee  
ffoolllloowwiinngg  ccoonncclluussiioonnss  iinn  tthhiiss  rreessppeecctt..  GGeenneerraallllyy,,  tthhee  oolldd  nnoommeennkkllaattuurraa  sseeeemmss  ttoo  hhaavvee  vviiggoorroouussllyy  
eennggaaggeedd  iinn  rreenntt--sseeeekkiinngg  aaccttiivviittiieess  mmaaddee  ppoossssiibbllee  bbyy  tthhee  ""aallrreeaaddyy  nnoott  aa  ppllaann  bbuutt  ssttiillll  nnoott  aa  
ccoommppeettiittiivvee  mmaarrkkeett""  ssttaaggee  iinn  LLiitthhuuaanniiaa''ss  ttrraannssffoorrmmaattiioonn..  TThhee  eemmeerrggeennccee  ooff  tthhiiss  rreennttiieerr  ccllaassss  
pprroovviiddiinngg  aa  ssoocciioollooggiiccaall  uunnddeerrppiinnnniinngg  ffoorr  tthhee  ppoossttccoommmmuunniisstt  ppaarrttiieess  wwaass  oobbsseerrvveedd  iinn  ootthheerr  nnoonn--  
oorr  sseemmii--ttrraannssffoorrmmeedd  eeccoonnoommiieess  [[ee..gg..  HHaavvrryyllyysshhyynn  11999933]]..  OOppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  rreenntt--sseeeekkiinngg  
aaccttiivviittiieess  aarree  pprroovviiddeedd  bbyy  ddiiffffeerreenntt  aassppeeccttss  ooff  eeccoonnoommiicc  ssyysstteemmss  iinn  ttrraannssiittiioonn..  FFoorr  eexxaammppllee,,  oonnllyy  
ppaarrttiiaall  lliibbeerraalliizzaattiioonn  ooff  ffoorreeiiggnn  ttrraaddee  aalllloowwss  vvaarriioouuss  ooffffiicciiaallss  ttoo  hhaannddssoommeellyy  pprrooffiitt  bbyy  ttaakkiinngg  
bbrriibbeess  ffoorr  tthhee  iissssuuaannccee  ooff  eexxppoorrtt//iimmppoorrtt  lliicceenncceess,,  ddiissccrreettiioonnaarryy  iimmppoorrtt  dduuttyy  eexxeemmppttiioonnss  oorr  
ccuussttoommss  cclleeaarriinngg  aatt  tthhee  bboorrddeerr..  OOtthheerrss  bbeenneeffiitt  ffrroomm  tthhee  mmoonnoo--  oorr  oolliiggooppoolliissttiicc  ppoossiittiioonn  ooff  tthheeiirr  
eenntteerrpprriisseess  oonn  tthhee  ddoommeessttiicc  mmaarrkkeett..  SSttiillll  ootthheerrss  bbeenneeffiitt  ffrroomm  rreenntt--sseeeekkiinngg  ooppppoorrttuunniittiieess  pprroovviiddeedd  
bbyy  bbuurreeaauuccrraattiizzaattiioonn  aanndd  ssttaattee  iinntteerrvveennttiioonniissmm  iinn  tthhee  eeccoonnoommyy..  TThhiiss  ttrreenndd  mmaayy  lleeaadd  ttoo  tthhee  
eemmeerrggeennccee  ooff  ccoorrppoorraattiisstt  ssyysstteemmss  rraatthheerr  tthhaann  ccoommppeettiittiivvee  mmaarrkkeettss  aass  tthhee  oouuttccoommee  ooff  tthhee  
ppoossttccoommmmuunniisstt  ttrraannssffoorrmmaattiioonn..  CCoorrppoorraattiisstt  ssyysstteemmss  aarree  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  tthhee  bbuurreeaauuccrraattiicc,,  
ppoolliittiicciizzeedd,,  mmoonnoo--  oorr  oolliiggooppoolliissttiicc  ttyyppee  ooff  bbaarrggaaiinniinngg  aammoonngg  tthhee  ffeeww  ddoommiinnaanntt  llaarrggee  ccoorrppoorraattee  
bbooddiieess  aanndd  ggoovveerrnnmmeenntt  ssttrruuccttuurreess..  IInn  tthhee  ccoonntteemmppoorraarryy  wwoorrlldd,,  mmoosstt  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  eeccoonnoommiieess  
tteenndd  ttoo  eexxhhiibbiitt  ssiiggnnss  ooff  ccoorrppoorraattiissmm..    

SSoommee  wwaayyss  ooff  ssuucchh  aa  ""hhiijjaacckkiinngg""  ooff  tthhee  ppoossttccoommmmuunniisstt  cchhaannggee  bbyy  tthhee  oolldd  nnoommeennkkllaattuurraa  iinn  
LLiitthhuuaanniiaa  hhaavvee  bbeeeenn  oouuttlliinneedd  aabboovvee..  AAnnootthheerr  ""hhiijjaacckkeerr"",,  nnoott  nneecceessssaarriillyy  iinnddeeppeennddeenntt  ffrroomm  tthhee  
ffiirrsstt  oonnee,,  iiss  tthhee  nneeww  mmaaffiiaa  //oorrggaanniizzeedd  ccrriimmee//..  TThhee  ssyymmbbiioossiiss  ooff  tthhee  oolldd  nnoommeennkkllaattuurraa,,  nneeww  mmaaffiiaa,,  
aanndd  tthhee  ppoossttccoommmmuunniisstt  ggoovveerrnnmmeenntt  ssttrruuccttuurreess  iiss  bboouunndd  ttoo  lleeaadd  ttoo  ssuucchh  ppaatthhoollooggiiccaall  pphheennoommeennaa  
aass  rraammppaanntt  ccoorrrruuppttiioonn  aanndd  tthhee  eeccoonnoommiicc  ppoollaarriizzaattiioonn  ooff  ppoossttccoommmmuunniisstt  ssoocciieettiieess  iinnttoo  hhaavveess  aanndd  
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hhaavvee  nnoottss,,  aa  ttrreenndd  wwhhiicchh  iiss  aallrreeaaddyy  wweellll  pprroonnoouunncceedd  iinn  LLiitthhuuaanniiaa  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ssoommee  aasssseessssmmeennttss  
[[AAbbiissaallaa  11999955;;  eett  aall..]]..  HHaavvee  nnoottss  wwoouulldd  nnaattuurraallllyy  bbee  eexxcclluuddeedd  ffrroomm  tthhee  eeccoonnoommiicc  pprroocceessss  bbaasseedd  
nnoott  oonn  ccoommppeettiittiioonn  bbuutt  rraatthheerr  oonn  tthhee  ppoolliittiicciizzeedd,,  bbuurreeaauuccrraattiicc,,  mmoonnoo--  oorr  oolliiggooppoolliissttiicc  ttyyppee  ooff  
bbaarrggaaiinniinngg  cchhaarraacctteerriissttiicc  ooff  ccoorrppoorraattiisstt  ssyysstteemmss..  TThhiiss  wwoouulldd  eeffffeeccttiivveellyy  pprreevveenntt  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  
tthhee  mmiiddddllee  ccllaassss  wwhhiicchh  iiss  tthhee  mmaaiinn  ssttaabbiilliizzeerr  ooff  aannyy  sshhiipp  ooff  ssttaattee..  OOnnee  ccaann  hhaarrddllyy  eexxppeecctt  hhiigghh  
lleevveellss  ooff  ssttaabbiilliittyy  aanncchhoorreedd  iinn  ssuussttaaiinneedd  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  ccoouunnttrriieess  wwhhiicchh  ssuuccccuummbb  ttoo  
tthhee  aabboovvee  ttrreennddss..  AAtt  bbeesstt,,  EEaasstteerrnn  EEuurrooppee  bbeeccoommeess  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa,,  nnoott  WWeesstteerrnn  EEuurrooppee  oorr  NNoorrtthh  
AAmmeerriiccaa..            

TThheerree  iiss  aa  ggrroowwiinngg  eevviiddeennccee  ssuuggggeessttiinngg  tthhee  eemmuullaattiioonn  ooff  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  ddeettoouurr  eellsseewwhheerree  
iinn  tthhee  ppoossttccoommmmuunniisstt  wwoorrlldd..  PPaarrlliiaammeennttaarryy  eelleeccttiioonnss  iinn  PPoollaanndd,,  HHuunnggaarryy,,  aanndd  BBuullggaarriiaa  rreessuulltteedd  
iinn  tthhee  rreettuurrnn  ooff  ffoorrmmeerr  ccoommmmuunniissttss  oorr  rreellaatteedd  ffoorrcceess  ttoo  ppoowweerr..  SSttiillll  iinn  ootthheerr  ccoouunnttrriieess  
ccoommmmuunniissttss  oorr  ffoorrmmeerr  ccoommmmuunniissttss  hhaavvee  nneevveerr  rreeaallllyy  lleefftt  ppoowweerr  //ee..gg..  RRoommaanniiaa,,  UUkkrraaiinnee,,  
BBeellaarruuss//..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  rreeppoorrtt  ooff  tthhee  oouuttggooiinngg  SSoolliiddaarriittyy  ggoovveerrnnmmeenntt,,  aafftteerr  ffoouurr  yyeeaarrss  ooff  
ttrraannssiittiioonn  PPoollaanndd  wwaass  ssttiillll  iinn  aa  hhaallff--wwaayy  hhoouussee  aanndd  cchhaannggee  ccoouulldd  ssttiillll  bbee  ""hhiijjaacckkeedd""  bbyy  ssppeecciiaall  
iinntteerreessttss..  SSoommee  mmeeaassuurreess  iinnttrroodduucceedd  bbyy  tthhee  PPoolliisshh  ppoossttccoommmmuunniisstt  ggoovveerrnnmmeenntt  //ccaanncceellllaattiioonn  ooff  
aaddmmiinniissttrraattiivvee  rreeffoorrmmss,,  ccoommmmeerrcciiaalliizzaattiioonn  iinnsstteeaadd  ooff  pprriivvaattiizzaattiioonn,,  ssttaattee  iinntteerrvveennttiioonniissmm,,  
pprrootteeccttiioonniissmm,,  eettcc..//  sseeeemm  ttoo  ccoonnffiirrmm  ssuucchh  ffeeaarrss  [[AAnnddrrzzeejjeewwsskkii  11999955;;  TTaarrnnoowwsskkii  11999933;;  BBaacczzyynnsskkii  
11999933;;  NNoowwyy......11999944;;  SSzzaannoowwnnyy......11999944;;  KKuulleesszzaa  11999944;;    JJaanneecckkii  &&  ZZyybbaallaa  11999955;;  eett  aall..]]..    

AAss  oouuttlliinneedd  aabboovvee,,  aatt  tthhee  vveerryy  lleeaasstt,,  tthhee  LLiitthhuuaanniiaann  pprreecceeddeenntt  ppuuttss  aa  qquueessttiioonn  mmaarrkk  oonn  tthhee  
aabbiilliittyy  aanndd//oorr  wwiilllliinnggnneessss  ooff  tthhee  ppoossttccoommmmuunniisstt  ggoovveerrnnmmeennttss  ttoo  rreessiisstt  ssppeecciiaall  iinntteerreessttss  aanndd  ootthheerr  
ssuucchh  tteemmppttaattiioonnss  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccoonnttiinnuuee  tthhee  rraaddiiccaall  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ttoowwaarrddss  ccoommppeettiittiivvee  mmaarrkkeettss  
bbeenneeffiittttiinngg  tthhee  ssoocciieettyy  aatt  llaarrggee..  SSttiillll,,  tthheerree  iiss  aa  hhooppee  tthhaatt  ggoovveerrnnmmeennttss  aanndd  vvootteerrss  aallll  oovveerr  tthhee  
ffoorrmmeerr  ccoommmmuunniisstt  wwoorrlldd  ccaann  lleeaarrnn  lleessssoonnss  aanndd  ddrraaww  aapppprroopprriiaattee  ccoonncclluussiioonnss  ffrroomm  tthhee  
""ppoossttccoommmmuunniisstt  ddeettoouurr""  oonn  LLiitthhuuaanniiaa''ss  aanndd  ootthheerr  ccoouunnttrriieess''  rrooaadd  ffrroomm  ppllaann  ttoo  mmaarrkkeett..  LLiitthhuuaanniiaa  
wwaass  tthhee  ffiirrsstt  ccoouunnttrryy  ttoo  ttaakkee  ssuucchh  aa  ddeettoouurr;;  iitt  iiss  lliikkeellyy  ttoo  bbee  tthhee  ffiirrsstt  oonnee  ttoo  rreettuurrnn  ffrroomm  iitt..  
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EEnnddnnootteess  
11..    IInn  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  cceennttrraallllyy--ppllaannnneedd  eeccoonnoommyy,,  tthhee  eenntteerrpprriissee    iiss  aassssiiggnneedd  aa  

ggooaall  ffuunnccttiioonn  //ssuucccceessss  iinnddiiccaattoorrss//  aanndd  iinndduucceedd    //bbyy  aaddmmiinniissttrraattiivvee  oorrddeerrss  aanndd  bboonnuusseess//  ttoo  
mmaaxxiimmiizzee  iitt  ssuubbjjeecctt  ttoo  ssoommee  ccoonnssttrraaiinnttss..  UUttiilliizziinngg  aa  CCoobbbb--DDoouuggllaass  pprroodduuccttiioonn  ffuunnccttiioonn,,  tthhiiss  
ccoouulldd  bbee  ffoorrmmaalliizzeedd  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  wwaayy::  

  YY  ==  LLaa  CCbb;;    lliimm  YY  ==  mmaaxx,,  ssuubbjjeecctt  ttoo::  DD  <<  DD'',,  EE  >>  EE''......  ZZ  <<  ZZ''  

  wwhheerree::  

  YY  --  vvaalluuee  ooff  tthhee  oouuttppuutt;;  

  LL  --  llaabboouurr;;  CC  --  ccaappiittaall;;  aa,,bb  --  eellaassttiicciittyy  ccooeeffffiicciieennttss;;  

  DD,,  EE  ......  ZZ  --  eenntteerrpprriissee  ggooaallss  lleefftt  oouuttssiiddee  tthhee  ggooaall  ffuunnccttiioonn;;  

  DD'',,  EE''......  ZZ''  --  ccoonnssttrraaiinnttss  iimmppoosseedd  bbyy  tthhee  eeccoonnoommiicc  cceennttrree;;        

  

22..  OOnnee  ccoonncceeppttuuaall  eexxppllaannaattiioonn  ooff  tthhee  rreellaattiivvee  eeffffiicciieennccyy  ooff  tthheessee  ttwwoo  mmooddeess  ooff  
ttrraannssiittiioonn  ccoouulldd  bbee  bbaasseedd  uuppoonn  tthhee  tthheeoorryy  ooff    ssyynneerrggyy..  IInn  aa  oonnee--ttiimmee  ttrraannssiittiioonn,,  aallll  tthhee  aassppeeccttss  ooff  
cchhaannggee  rreeiinnffoorrccee  eeaacchh  ootthheerr,,  pprroodduucciinngg  tthhee  ttoottaall  eeffffeecctt  wwhhiicchh  iiss  ggrreeaatteerr  tthhaann  tthhee  ssuumm  ooff  ppaarrttiiaall  
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TTaabbllee  11::  LLiitthhuuaanniiaa''ss  DDeevveellooppmmeenntt  iinn  11998899--11999944  

  

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

GDP at current prices 
 
 
GDP real 

12265 m 
roubles1 

 
 

12897 m 
roubles1 

 
 
 

-5%5 

42282 m 
roubles4 

 
 
 

-13%5 

247648 m 
talonas1 
or 3383 
m litas2 

 
-38%5 

11075 m 
litas2 

 
 
 

-16%5 

16540  
m litas2 

 
 
 

+3%1 
Inflation rate, CPI  9%1 380%1 1160%1 410%5 45-50%2 

Unemployment rate   0.3%5 1.3%5 1.6%5 3.7%6 

M1 8087 m 
roubles3 

11471m 
roubles3 

17641 m 
 roubles3 

688 m  
litas4 

1776 m 
litas4 

1300 m 
litas4 

M2 10228 m 
roubles3 

15891 m 
roubles3 

38611 m 
roubles3 

1333 
m litas4 

2721 
m litas4 

5000 
m litas4 

Sources: 

1. The Statistical Yearbook of Lithuania. Vilnius: The Lithuanian Department of Statistics, 1993 

2. Based on data obtained from The Lithuanian Department of Statistics, December 1994 

3. Lithuania: The Transition to a Market Economy. Washington, DC: The World Bank, 1993 

4. Based on The Monthly Bulletin. Vilnius: The Bank of Lithuania, December 1994 

5. Lithuania. Washington, DC: The International Monetary Fund, 1994 

6. Based on data obtained from The Lithuanian Labor Exchange, January 1995 

7. Based on the communication of The President of Lithuania to The World Bank, January 1995 
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TTaabbllee  22::  LLiitthhuuaanniiaa::  CCoonnssoolliiddaatteedd  GGeenneerraall  GGoovveerrnnmmeenntt  OOppeerraattiioonnss  11998899--11999944  mmiilllliioonn  lliittaass  

  

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Budget 

 Revenue 61 58 168 1090 3342 4300 

Expenditure 66 63 140 1083 3314  

Financial + or - -5 -6 27 6 115 -200 

Net lending   8 10 729  

Fiscal+  or  - -5 -6 19 -4 -614  

Financing 4 5 -20 3 614  

 domestic 4 5 -20 -21 -227  

 - net bank credit 4 5 -21 -48 -326  

  -privatization   1 27 99  

 foreign    24 841  

  -grants    24   

  -net borrowing      841  

In % GDP:       

Financial balance -3.8 -4.5 7.2 0.2 0.9 -1.2 

Fiscal balance -3.8 -4.5 5 -0.1 -4.6  

  
Source: Author's calculations based on data from the Government of Lithuania and the IMF 
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TTaabbllee  33::  LLiitthhuuaanniiaa''ss  BBaallaannccee  ooff  PPaayymmeennttss  iinn  11999922--11999944  mmiilllliioonn  UUSSDD  

  

Year 19921 19931 19942 

Trade balance 61 -267 -190 

Exports 1145 1877 2035 

Imports 1084 2144 2225 

Services (net) -9 63 -63 

Current account 
balance 

62 -192 -148 

Capital account 
balance 

195 313 313 

Foreign direct 
investment 

10 83 37 

Medium- and 
long-term loans 

39 137 175 

Memorandum 
items: 

   

Current account 
balance, % GDP 

3 -6 -4 

Total external debt  99 345 600 

Total external 
debt, % GDP 

5 11 15 

Total debt service 2 15 303 

 
Sources: 
 
1. Lithuania. Washington, DC: The International Monetary Fund, 1994 
2. Author's calculations based on 9 months data from the Lithuanian Ministry of Economics 
3. Author's estimate 
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TTaabbllee  44::  PPrriivvaattiizzaattiioonn  iinn  LLiitthhuuaanniiaa  11999911--11999944    

  

 For privatization  Privatized % privatized 

Total    

No.  of  enterprises 6610 5150 78 

Capital  /m litas/ 3850 3100 81 

Vouchers  /m litas, 
nominal/ 

10000 8200 82 

of which for:    

Productive assets  4430 54 

Housing  1640 20 

Other  2130 26 

  
Source: Authors calculations based on data from the Lithuanian Ministry of Economics 
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