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KAPITALIZACIJOS NORMOS KITIMO TYRIMAS 

Jūratė Vitkutė 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 
El. paštas: vitkute.jurate@gmail.com  

Santrauka. Nagrinėjamas kapitalizacijos normos (toliau – KN) kitimas 2005–2009 metais Vilniaus miesto centrinėje dalyje. 
Atskirai analizuojama KN ir komercinės paskirties nekilnojamojo turto panaudojimo būdo (biurų ir prekybinių patalpų) bei 
aukšto (pirmas, kiti) priklausomybė. Pateikta KN kitimo tyrimo diagramos. Apžvelgta KN ir LR iždo vekselių, išleistų auk-
ciono būdu palūkanų normos, palūkanų normos juridiniams asmenins, infliacijos, vakansijos, pelningumo priklausomybė. At-
likta daugiakriterinė regresinė analizė, siekiant įrodyti KN ir infliacijos, pelningumo bei vakansijos priklausomybę. Remiantis 
daugiakriterinės analizės duomenimis, dalinai patvirtinti kitų autorių eksperimentų rezultatai, kad komercinės paskirties ne-
kilnojamasis turtas kompensuoja neigiamus infliacijos padarinius. Ištirta, kad tarp KN ir vakansijos egzistuoja pastebima pri-
klausomybė, tarp KN ir pelningumo – stipri priklausomybė, o tarp KN ir infliacijos egzistuoja stipri atvirkštinė 
priklausomybė. 
Reikšminiai žodžiai: KN, infliacija, vakansija, pelningumas, LR valstybės iždo vekseliai, palūkanos juridiniams asmenims. 

Įvadas  
Kapitalizacijos normos – tai bet koks daliklis (pa-

prastai išreikštas procentais), naudojamas pajamas pa-
versti į dabartinę vertę (Galinienė 2004). 

KN (matematine prasme) – tai rodiklis, naudojamas 
pajamas paversti verte (Galinienė 2004). 

KN (nacionaliniai turto ir verslo vertinimo 
standartai) – koeficientas (daliklis) (paprastai išreikštas 
procentais), naudojamas pajamas paversti verte (Lietuvos 
turto vertintojų asociacija et al.). 

Kokią KN reikia paimti kapitalizuojant grynąsias 
pajamas, atsižvelgiama į vertinimo momentu 
vyraujančius santykius vietinėje nekilnojamojo turto 
rinkoje. Be to, ypatingą reikšmę čia turi pasiūlos ir 
paklausos santykis. Nekilnojamajam turtui lemianti yra 
KN, kuri reguliariai nukrypsta nuo esamų palūkanų 
kapitalo rinkoje. Į skirtingus KN dydžius atsižvelgiama 
pagal pastatų rūšį ir jų likusią naudojimo trukmę. 

Naudojimo pajamų vertės metode daroma prielaida, 
kad pajamos kiekvienais metais nekinta. Tačiau 
praktiškai jos visada kinta ir jų kintamumą galima 
įvertinti multiplikatoriumi pagal formulę: 
M= 1- ((1+p)/q))n/(r-p);   (1) 

p – grynųjų pajamų didėjimo procentas. 
Grynųjų pajamų augimas padidina multipikatorių, 

kartu ir naudojimo pajamų vertę. 
Infliacijos įtaka įvertinama taip: 

M= 1- (1/ q (1+i))n/(q-(1/1+i)); (2) 
i – infliacijos procentas. 

Infliacija sumažina multiplikatorių, taip pat ir 
naudojimo pajamų vertę. 

Kai nuomos mokestis auga kartu su infliacijos pro-
centu, multiplikatorius apskaičiuojamas pagal formulę: 
M= 1- (1/ q (1+i))n/ (q- (1+p)/(1+i)); (3) 

Pajamų augimas didina, o infliacija mažina multip-
likatorių. Pagal tai, kuris procentas didesnis, multiplikato-
rius padidėja arba sumažėja (Raslanas 2000). 

Skaičiuojant turto vertę, KN dydis atlieka lemiamą 
vaidmenį. Kuo mažesnė KN, tuo didesnis multiplikato-
rius ir taip pat naudojimo vertė. Ir priešingai, kuo didesnė 
KN, tuo mažesnis multiplikatorius ir kartu naudojimo 
vertė (Raslanas 2000; Kapitalizacijos normos skaičiavimo 
metodai 2007). 

KN ir nekilnojamojo turto rinkos sąlygos. Kokią KN 
reikia paimti kapitalizuojant grynąsias pajamas, atsižvel-
giama į vertinimo momentu vyraujančius santykius vieti-
nėje nekilnojamojo turto rinkoje. Jei paklausa labai 
didelė, tai KN dydžius reikia sumažinti. Ir priešingai, 
sunkiai parduodamo nekilnojamojo turto KN turi būti 
padidintos. Vienbučiai gyvenamieji namai turi mažiausią 
KN. Tokie pastatai tikrąja prasme nėra pelno objektai, bet 
pirmiausia yra šeimos namai. Dvibučių gyvenamųjų na-
mų KN didesnė nei vienbučių, bet ji vis dar mažesnė už 
nuomojamų gyvenamųjų patalpų. Didžiausią KN turi 
verslui skirtas nekilnojamasis turtas (Raslanas 2000; 
Kapitalizacijos normos skaičiavimo metodai 2007). 

Apskritai galioja principas – kuo didesnė kapitalo 
investavimo į nekilnojamąjį turtą rizika, tuo didesnė turi 
būti imama KN (Raslanas 2000; Kapitalizacijos normos 
skaičiavimo metodai 2007). 
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KN išeities dydžiu galėtų būti įprastos rinkai fiksuo-
tos vertybinių popierių palūkanų normos. Jei nekilnoja-
mojo turto KN norima taikyti vertybinių popierių 
nekintamą procentą (obligacijas), pirmiausia reikėtų jį 
padidinti mažinant vertę. O tai yra: 

- priedas pastatui nusidėvint. 
- priedas pastatui išlaikyti. 
- priedas dėl sunkesnio pardavimo vėliau (rizikos 

priedas) (Raslanas 2000). 
Taip pat šį procentą reikia sumažinti dėl infliacijos, 

nes nekilnojamasis turtas, priešingai investicijoms, pinigų 
rinkoje yra gerai apsaugotas nuo infliacijos. Savininkai 
infliacijos įtaką gali mažinti pakeldami nuomos mokes-
čius arba žemės kainas (Raslanas 2000). 

Priedai dėl objektų nusidėvėjimo ir pastatų išlaiky-
mo kompensuojami kylant statybos kainoms (vertės pa-
didėjimas). Pagaliau lieka tik du priešingi komponentai: 

1. Rizikos priedas. 
2. Nuolaida dėl apsaugojimo nuo infliacijos. 
Apskritai nuolaida gali būti didesnė už rizikos prie-

dą. Dėl to KN privalėtų būti žemesnė už kapitalo rinkos 
palūkanas (Raslanas 2000). 

 

1 pav. Priešingi komponentai, veikiantys nekilnojamąjį turtą  
Fig. 1. Opposing components of the capitalization rate akting 

Nors dažniausiai nekilnojamojo turto kainų augimas 
yra didesnis už bendrą kainų augimą, šie santykiniai kai-
nų pakitimai nebūtinai būdingi visoms nekilnojamojo 
turto rūšims. Iš esmės nekilnojamojo turto kainų kilimas 
ateityje bus naudingas tik tuo atveju, jei santykinės nekil-
nojamojo turto kainos viršija tikėtiną bendro kainų lygio 
kitimą. Todėl tol, kol nekilnojamojo turto vertė auga 
didesniais nei tikėtasi tempais, nekilnojamasis turtas 
įgauna dar vieną labai svarbią visiems investuotojams 

savybę – priedangą (apsaugą) nuo infliacijos (Kapitaliza-
cijos normos skaičiavomo metodai 2007).  

Šio darbo tikslas – ištirti KN kitimą centrinėje 
Vilniaus miesto dalyje 2005–2009 metais, išanalizuoti 
KN ryšį su infliacija, vakansija, pelningumu, LR iždo 
vekselių palūkanų normomis, bei palūkanų normomis 
juridiniams asminims. 

KN kitimas 2005–2009 metais 
KN nustatyta pardavimų palyginimų metodu, kuris 

turto vertintojų pripažįstamas geriausiu. Jis yra svarbiau-
sias ir korektiškiausias iš visų metodų, taikomų bendrajai 
KN nustatyti. 

Turintis informacijos, racionalus investuotojas atsi-
žvelgia į visas nekilnojamojo turto pirkimo pasekmes. 
Kaina, kurią moka investuotojas, parodo jo reikalavimus 
ekonominiams rodikliams to objekto, į kurį yra investuo-
jama. 

Tarp šių reikalavimų yra ir KN. Galima daug spėlio-
ti, kas gali atsitikti su įsigyjamu nekilnojamuoju turtu per 
prognozuojamą laikotarpį. KN išlaisvina iš šio proceso, 
tik reikia patikimos ir išsamios informacijos apie dabarti-
nius ir buvusius lyginamųjų objektų pardavimus ir nuo-
mos kainas (Raslanas 2000; Kapitalizacijos normos 
skaičiavimo metodai 2007). 

Būtina sąlyga – išsivysčiusi ir informatyvi rinka.  
Manoma, kad bendros KN dydis, korektiškai nusta-

tytas pagal rinkos duomenis, pakankamai tiksliai atspindi 
rinkos įtaką tam tikram nuosavybės tipui ir yra tęstinis 
kriterijus, taikomas kituose metoduose, padedančiuose 
nustatyti KN (Cliford et al. 1980). 

Šio metodo patikimumą sąlygoja tai, kad vertinamas 
objektas turi būti maksimaliai sutapatinamas su palygi-
namais objektais. Turi būti įmanomai lygintini šie kriteri-
jai: 

− identiška vertinamo objekto ir lyginamų objektų 
vietovė; 

− lyginami objektai turi būti panašūs savo kokybi-
niais parametrais ir įranga; 

− objektų valdymo kokybė atitinka reikalaujamą 
lygį; 

− parinktas vienodas pajamų ir išlaidų nustatymo 
pagrindas; 

− atitinka reversijos dydis; 
− maksimaliai panašios objektų finansavimo sąly-
gos; 

− parinktas ar gali būti parinktas panašus geriausias 
ir efektingiausias naudojimo būdas (Lietuvos 
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turto vertintojų asociacija et al.; Raslanas 2000; 
Cliford et al. 1980).   

KN = grynosios pajamos/pirkimo kaina. 
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2 pav. KN kitimas 2005–2009 metais Vilniaus miesto centrinėje 
dalyje  
Fig. 2. Variation of the capitalisation rate in the central part of 
the city of Vilnius between 2005 and 2009 

Kaip matome iš diagramos, nuo 2005 m. I ketv. iki 
2006 metų IV ketv. ryškių KN kitimo tendencijų nebuvo, 
nuo 2006 metų IV ketv. iki 2007 m. II ketv. KN krito, 
2007 m. III–2008 m. III ketv. išliko stabili, nuo 2008 IV 
ketv. pradėjo kilti ir nuo 2009 m. II ketv. išliko stabili 
(Rinkos apžvalga a; b; rinkos tyrimai a; b; c; d; e; f; UAB 
Korporacija „Matininkai“ duomenų bazė 2005–2009). 
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palūkanų
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.a., proc  

3 pav. LR iždo vekselių palūkanų normos, pelningumo, 
palūkanų normų juridiniams asmenims, infliacijos kitimas 
2005–2009 metais  
Fig. 3. Variation of the Republic’s of Lithuania treasury 
auctioned bills interest rate, yeald rate, juridical persons’ 
interest rate, inflation between 2005 and 2009 

Mažiausia KN tiriamuoju laikotarpiu buvo biuro pa-
talpų, esančių pirmajame aukšte, didžiausia prekybinių 
patalpų, esančių ne pirmame aukšte. 

Kaip matome iš diagramų, ryški priklausomybė ti-
riamuoju laikotarpiu pastebima tarp KN ir prekybinių bei 
biuro patalpų pelningumo. Nuo 2007 iki 2009 metų tiek 
KN, tiek pelningumo rodiklis buvo mažiausias. LR iždo 
vekselių palūkanų normos ir palūkanos juridiniams as-

menims taip pat koreliuoja tarpusavyje, tačiau šis dėsnin-
gumas nėra toks ryškus. Infliacija per 2005–2009 metus 
kito itin stipriai. 2005 metų I ketv. ji siekė 3,2 proc, 2008 
metų II ketv. pakilo iki 12,1 proc., o 2009 metų IV ketv. 
buvo 1,4 proc. Tokį staigų infliacijos augimą įtakojo 
kylančios kainos ir „besipučianti“ ekonomika bei nekil-
nojamojo turto rinka (Rinkos tyrmai a; b; c; d; e; f; Vals-
tybės iždo palūkanų normos; Suteiktos naujos paskolos 
nefinansinėms korporacijoms ir namų ūkiams ir jų palū-
kanų normos; ketvirtiniai vartotojų kainų pokyčiai; 2005–
2009). 
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4 pav. KN ir infliacijos kitimas 2005–2009 metais 
Fig. 4. Variation of the capitalization rate and inflation between 
2005 2009 

Remiantis diagramos duomenimis, galime išskirti 
aukštos ir žemos infliacijos periodus. Žemos infliacijos 
periodai nuo 2005 m. I ketv. iki 2007 m. III ketv. ir nuo 
2009 m. II ktv. Iki 2009 m. IV ketv. Aukštos infliacijos 
periodas – nuo 2007 m. IV ketv. iki 2009 m. I ketv. 

Išanalizavus KN kitimą, galime daryti išvadą, kad 
aukštos KN periodai yra nuo 2005 m. I ketv. Iki 2007 m. 
II ketv., žemos KN periodas yra nuo 2007 m. III ketv. Iki 
2009 m. I ketv. Infliacijos augimą sąlygoja kylančios 
prekių bei paslaugų kainos, KN kritimą – kylančios par-
davimo kainos, todėl galima teigti, kad atvirkštinis šių 
dydžių ryšys yra logiškas. Mažėjanti KN lemia nekilno-
jamojo turto vertės augimą, vadinasi, tuo pat metu kylanti 
infliacija neturi neigiamos įtakos komercinės paskirties 
nekilnojamojo turto vertei ir grynosioms pajamoms, o 
išaugusios grynosios pajamos kompensuoja praradimus 
dėl infliacijos. 

Analizuojant turtą atskirai pagal grupes, galima da-
ryti išvadą, kad labiausiai nuo neigiamo infliacijos povei-
kio apsaugotos biuro patalpos, esančios pirmame aukšte, 
mažiausiai – prekybinės patalpos, esančios kituose aukš-
tuose. 
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Remiantis tyrimų duomenimis, galime daryti išvadą, 
kad KN ir infliacija turi atvirkštinę priklausomybę, todėl 
galima iškelti hipotezę, kad komercinės paskirties nekil-
nojamasis turtas apsaugo nuo neigiamo infliacijos povei-
kio komercinės paskirties nekilnojamojo turto savininkus. 

Analizuojant grynąjį komercinės paskirties nekilno-
jamojo turto pelną, reikšmingą įtaką turi vakansijos ro-
diklis. Kuo jis mažesnis, kitiems veiksniams nekintant, 
tuo daugiau grynųjų pajamų gaunama. Šį rodiklį galima 
naudoti kaip pasiūlos ir paklausos santykio išraišką. Ti-
riant, kaip komercinės paskirties nekilnojamasis turtas 
apsaugo infliacijos poveikio, reikia išanalizuoti ir vakan-
sijos bei infliacijos priklausomybę (Gordon 2003; Sivita-
nides 1997) 
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5 pav. Vakansijos ir infliacijos kitimas 2005–2009 metais 
Fig. 5.  Variation of the vacancy and inflation 

Infliacija nebuvo vienintelis dydis, kuris stipriai kei-
tėsi tiriamuoju laikotarpiu. Dinamiškas buvo ir vakansijos 
rodiklio kitimas, ypač ryškus biurų vakansijos rodiklio 
kitimas, prekybinių patalpų užimtumas taip stipriai neki-
to. 

Išanalizavus duomenis, negalime teigti, kad aukštos 
infliacijos periodu, vakansijos rodiklis būtų pasiekęs 
minimumą. Tačiau nuo 2005 m. I ketv. didėjant 
infliacijai, vakansijos rodiklis mažėja, o nuo 2008 m. II 
ketv. pradėjus mažėti infliacijai, vakansijos rodiklis 
pradėjo sparčiai augti. Galime teigti, kad infliacijos ir 
vakansijos priklausomybė yra atvirkštinė, o kaip stipriai 
šie dydžiai priklauso vienas nuo kito, galima ištirti atlikus 
koreliacinę analizę. Remiantis šiuo pastebėjimu, galime 
daryti išvadą, kad auganti infliacija neįtakoja vakansijos 
augimo, o tuo pačiu ir komercinio nekilnojamojo turto 
grynųjų pajamų sumažėjimo. 

Komercinės paskirties nekilnojamasis turtas kaip 
apsauga nuo infliacijos. Regresinė ir koreliacinė 
analizė 

Regresinė analizė leidžia apibrėžti santykį tarp dvie-
jų vienas nuo kito priklausomų veiksnių taip, kad vieno 
veiksnio reikšmė, žinant kito veiksnio reikšmę, gali būti 
nustatyta su tam tikra tikimybe. 

Nagrinėjant įvairių veiksnių ryšį, taikoma tiesinė 
lygtis: 
x = a + bx (arba x = ax + b);  (4) 

Kai yra tiriama rezultato priklausomybė nuo keleto 
veiksnių, tada statistinis modelis gali būti išreikštas regre-
sijos palyginimu su keliomis kintamomis reikšmėmis. 
Tokia regresija vadinama daugybine. Tuomet tiesinė 
regresija turi tokią išraišką: 

nni xaxaxaxaay *...*** 3322110 +++++= ; (5) 
Koreliacinė analizė pateikia informaciją apie dviejų 

tam tikru santykiu esančių dydžių priklausomybės laipsnį 
(jis išreiškiamas koreliacijos koeficientu) ir parodo, kaip 
vieno dydžio pokytis veikia kito dydžio pokytį. 

Jei duomenų skaičius mažesnis nei 30, tuomet tai-
komas ne normalinis, bet Stjudento t pasiskirstymas. 
Pagal pasirinktą tikimybę ir laisvumo laipsnių skaičių (n-
1) gali būti nustatyti kvantiliai t.  

Duomenų tyrimui naudojant regresinę analizę, duo-
menų visumoje reikia surasti tiesę, kuri koordinačių ašyje 
per taškų debesį praeitų taip, kad vidutiniai atstumai nuo 
visų taškų iki tiesės būtų kiek galima mažesni. Tiesė, kuri 
atitinka šiuos reikalavimus, vadinama regresijos tiese. 

Manoma, kad tam tikros paskirties nekilnojamasis 
turtas turi savybę apsisaugoti nuo neigiamo infliacijos 
poveikio. Į tokio turto kategoriją patenka komercinės 
paskirties nekilnojamasis turtas. Turto veiksmingumas 
apsisaugant nuo infliacijos yra matuojamas gebėjimu 
sumažinti arba kompensuoti praradimus, patirtus dėl nei-
giamo infliacijos poveikio. Investavimas į komercinės 
paskirties turtą ilgai buvo laikomas vienu iš geriausių 
apsisaugojimo nuo infliacijos poveikio būdų (Wurtzebach 
et al. 1991; Sivitanides et al. 2003; Hartzell et al. 1987).  

Įvairūs analitikai analizavo ryšį tarp infliacijos ir 
komercinės paskirties nekilnojamojo turto bendrųjų pa-
jamų. Tai paskatino atlikti tyrimą pasitelkiant daugiakri-
terinę analizę ir išanalizuoti šių rodiklių tarpusavio ryšį. 
Šiam tyrimui naudojami rinkos duomenys, apsiribojant 
biuro patalpomis, esančiomis pirmame aukšte, Vilniaus 
miesto centrinėje dalyje (Sivitanides 2003; Wang et al. 
1990; Chandrashekaran et al. 2000; Corcoran et al. 2003; 
Sivitanidou 2002; Kaiser 2003; Hartzell et al. 1987).  
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Koreliacijos koeficientas apskaičiuojamas panaudojus 
EXCEL statistinę funkciją „CORREL“, t statist apskai-
čiuotas pagal formulę:  
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6 pav. KN ir pelningumo priklausomybė 
Fig. 6. Capitalization rates’ and profitability’s’ dependence 

Apskaičiavus koreliacijos koeficientą, rasta, kad r = 
0.8318. Todėl tarp x (KN) ir x1 (pelningumo) šiuo atveju 
yra tiesioginė priklausomybė – egzistuoja stipri koreliaci-
ja. Tačiau norint padaryti tikslesnes išvadas, reikia įver-
tinti pagrindinio lygties ryšio parametro – koreliacijos 
koeficiento reikšmingumą. Tai atliekama skaičiuojant 
statistinį t ir jį lyginau su tlent. Jeigu tlent yra mažesnis 
už apskaičiuotus kriterijus – lygybės parametrai yra tipiš-
ki, t.y. pasirinktos funkcijos tipas adekvatus tiriamo reiš-
kinio plėtros tendencijai ir šis modelis gali būti taikomas 
prognozuojant. Kai laisvumo laipsnis n=19, tikimybė 95 
proc., tlent = 2.093. Kadangi t=6,358, vadinasi KN ir 
pelningumo ryšys stiprus, priklausomybė tiesioginė. 

Apskaičiavus koreliacijos koeficientą, rasta, kad 
r=0,676. Todėl tarp x (KN) ir x2 (vakansijos) egzistuoja 
pastebima koreliacija. Kadangi t=3,895, vadinasi KN ir 
vakansijos ryšys pastebimas, priklausomybė tiesioginė. 

 

y = 3,5346x - 20,762
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7 pav. KN ir vakansijos priklausomybė 
Fig. 7. Capitalization rates’ and vacancies’ dependence 

y = -2,7042x + 25,856
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8 pav. KN ir infliacijos priklausomybė 
Fig. 8. Capitalization rates’ and inflations’ dependence 

Išvados 
1. Atliktas KN kitimo tyrimas parodė, kad nuo 2006 

metų trečio ketvirčio prasidėjo nekilnojamojo turto „bur-
bulo“ augimas, nuo 2007 metų vidurio iki 2008 metų 
vidurio komercinės paskirties nekilnojamojo turto rinka 
išgyveno piko laikotarpį, o nuo 2008 metų trečio ketvir-
čio prasidėjo rinkos kritimas. Stabilizavimasis juntamas 
nuo 2009 antro ketvirčio.  

2. Pastebima KN rodiklio koreleacija su vakansijos 
rodikliu: jei klesti rinka ir mažėja KN, vakansija taip pat 
mažėja. 

3. Tiriamuoju laikotarpiu biuro patalpų vakansijos 
rodiklis buvo didesnis nei prekybinių patalpų, vadinasi 
Vilniaus miesto centrinėje dalyje didesnė biuro patalpų 
pasiūla, arba prekybinių patalpų paklausa. 

4. Atlikus regresinę analizę, išsiaiškinta, kad tarp 
KN ir vakansijos egzistuoja pastebima priklausomybė, 
tarp KN ir peliningumo – stipri priklausomybė, o tarp KN 
ir infliacijos − stipri atvirkštinė priklausomybė. 
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STUDY ON VARIATION OF THE CAPITALISATION 
RATE 

J. Vitkutė  

Abstract 
In this article the change of capitalization rate (KN) in 

2005–2009 in the central part of Vilnius is analyzed. A separate 
analysis of capitalization rate and use of commercial real estate 
(offices and commercial premises) also floor (first, others) 
dependence is presented. Capitalization rates’ variation test 
charts are included. Capitalization rate and Republic’s of Lithu-
ania treasury auctioned bills interest rate, juridical persons’ 
interest rate, inflation, vacancies, profitability dependencies are 
overviewed. Multiple criteria correlation analysis is performed 
to prove capitalization rates’ and inflations’, profitability’s’ and 
vacancies’ dependence. On the basis of multiple criteria correla-
tion analysis other authors’ experimental results are partially 
confirmed, that negative inflation after-effects are offset by 
commercial real estate. It was established that notable depend-
ence between capitalization rate and vacancies exists. Mean-
while, there is a strong inverse dependence between 
capitalization rate and profitability also between capitalization 
rate and inflation.  

 
Keywords: capitalization rate, inflation, vacancy, profitability, 
Republic’s of Lithuania treasury bills, juridical persons’ interest 
rate.  


