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„Bankų pertvarkymas – užduotis pradėta vykdyti, bet dar 
daug reikia nuveikti“, – teigia ES auditoriai 
Remiantis nauja Europos Audito Rūmų ataskaita, „didelė dalis darbo“, susijusio su Bendra 
pertvarkymo valdyba (BPV), kuri buvo įsteigta tam, kad užtikrintų ES bankų pertvarkymą, „yra 
tebevykdoma“. Pertvarkymas – tai žlungančio banko restruktūrizavimas siekiant apsaugoti 
finansų stabilumą ir viešuosius interesus užtikrinant mažiausias sąnaudas mokesčių 
mokėtojams. Auditoriai BPV, kuri per labai trumpą laikotarpį turėjo prisiimti labai didelę 
atsakomybę, parengtuose bankų pertvarkymo nenumatytų atvejų planuose nustatė trūkumų.  

BPV yra vienas pagrindinių Europos bankų sąjungos elementų. BPV, kuri buvo įsteigta po 2008 m. 
finansų krizės, misija – pertvarkyti žlungančius bankus, kuo mažiau paveikiant euro zonos 
valstybių narių ir kitų subjektų finansų stabilumą ir realiąją ekonomiką.  

Auditoriai nustatė visų bankų pertvarkymo susitarimų, kurių gali prireikti, rengimo trūkumų. 
Auditoriai teigia, kad nors BPV ilgai ir labai stengėsi užtikrinti, kad būtų parengtos bent 
preliminarios daugumos bankų pertvarkymo planų versijos, patvirtinti planai dar neatitinka 
nustatytų standartų.  

„BPV sukūrimas nuo nulio buvo labai didelis uždavinys, – teigė už ataskaitą atsakingas Europos 
Audito Rūmų narys Kevin Cardiff. – Nors vertinant jos trūkumus reikia atsižvelgti į tai, kad 
tebesama pradiniame etape, dar laukia ilgas kelias“. 

Auditoriai teikia keletą rekomendacijų, susijusių su pertvarkymo planų taisyklėmis ir gairės bei jų 
rengimu. Jie taip pat nagrinėja su darbuotojais ir BPV teisine sistema susijusius klausimus. 

Auditoriai teigia, kad BPV pirmiausia turėtų nustatyti, kada turi būti parengtas pirmas taisyklių 
sąvado reikalavimus atitinkantis kiekvieno banko pertvarkymo planas. Ji turėtų juos suskirstyti 
pirmumo tvarka pagal žlugimo riziką. Kiekviename plane turi būti vertinamos atitinkamo banko 
pertvarkymo galimybės, įskaitant esminių kliūčių nustatymą, taip pat pasirinktų pertvarkymo 
strategijų įgyvendinamumas ir įtikinamumas. 

Siekiant užtikrinti, kad bankų sektorius turėtų pakankamai galimybių padengti nuostolius, BPV 
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taip pat turi galutinai parengti pertvarkymo planavimo taisyklių ir gairių, įskaitant minimalių 
bankų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimų nustatymo politiką, sistemą. 
Atitinkamai reikia parengti arba atnaujinti aiškinamąsias pastabas ir pertvarkymo planavimo 
vadovą. 

Auditoriai teigia, kad tai, kad vėluota įdarbinti darbuotojus, turėjo neigiamą poveikį visoms BPV 
veiklos sritims, nors jos darbuotojai buvo atsidavę ir motyvuoti. BPV turi paspartinti įdarbinimą ir 
savo žmogiškųjų išteklių skyriui skirti pakankamų išteklių, visų pirma kalbant apie daugiau 
specializacijos reikalaujančias ir aukštesnes pareigas. Jeigu nepavyks įdarbinti tiek darbuotojų, 
kiek reikia, arba jeigu prireiks laikinųjų priemonių, BPV turėtų apsvarstyti alternatyvius 
sprendimus.  

Vis dar neaišku, kaip nacionalinėms institucijoms ir BPV paskirstomos darbo užduotys, įskaitant 
atsakomybės pasidalijimą, o vidinėms pertvarkymo grupėms tebetrūksta darbuotojų. Auditoriai 
teigia, kad BPV turėtų skubiai spręsti šiuos klausimus.  

Pastabos leidėjams 

Siekdama neleisti pasikartoti 2008 m. finansų krizei ir užtikrinti saugesnį finansų sektorių, ES 
sukūrė naujas institucines struktūras. Tai Bendras priežiūros mechanizmas (BPM) ir Bendras 
pertvarkymo mechanizmas (BPeM). Šioje ataskaitoje dėmesys sutelkiamas į Bendrą pertvarkymo 
valdybą (BPV), kuri kartu su euro zonos nacionalinėmis pertvarkymo institucijomis sudaro BPeM. Į 
BPV kompetencijos sritį patenka apie 140 bankų. 

Priežiūros institucijos yra atsakingos už nuolatinę prudencinę bankų priežiūrą tiek, kiek tai 
patenka į jų kompetencijos sritį. Jeigu gaivinimo arba intervencijos priemonės yra neveiksmingos, 
bankas vertinamas kaip žlungantis arba galintis žlugti, ir tada veiksmų imasi pertvarkymo 
institucijos. BPV, padedama nacionalinių pertvarkymo institucijų, yra atsakinga už visų svarbių 
euro zonos bankų ir tarpvalstybinių mažesnės svarbos bankų pertvarkymo nenumatytų atvejų 
planavimą. 

Pertvarkymas vyksta tada, kai institucijos nustato, kad bankas yra žlungantis arba galintis žlugti ir 
kai nevykdoma jokia kita priežiūros arba privataus sektoriaus intervencija, skirta užkirsti kelią 
šiam žlugimui. Jei yra viešasis interesas, bankas yra pertvarkomas, kitais atvejais taikomos 
nacionalinės nemokumo procedūros. Pertvarkymas turėtų užtikrinti banko ypatingos svarbos 
funkcijų tęstinumą ir išsaugoti finansinį stabilumą. Siekiama ateityje išvengti bankų gelbėjimo 
valstybės lėšomis ir taip sumažinti mokesčių mokėtojams tenkančias sąnaudas. 

Specialioji ataskaita Nr. 23/2017: „Bendra pertvarkymo valdyba – sudėtinga bankų sąjungos 
užduotis pradėta vykdyti, bet dar daug reikia nuveikti“ paskelbta Europos Audito Rūmų interneto 
svetainėje (eca.europa.eu) 23 ES kalbomis. 
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