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Santrauka 
I 2008–2012 m. pasaulinės finansų ir ekonomikos bei euro zonos valstybių skolų krizės 
turėjo ilgalaikį poveikį ES augimui ir fiskaliniam stabilumui. Jų poveikis sustiprėjo dėl 
ES finansų sistemos trūkumų, nepakankamų politikos priemonių, sukurtos priežiūros ir 
reglamentavimo aplinkos, taip pat dėl neužbaigtos euro zonos institucinės struktūros. 

II ES įgijo patirties per šias krizes ir į jas reagavo. Nuo netikėtos jų pradžios Europos 
Audito Rūmai paskelbė keletą specialiųjų ataskaitų, susijusių su šia sritimi. Šioje 
peržiūroje, kuri nėra auditas, aprašome pastarojo dešimtmečio pokyčius ir likusius 
uždavinius, galimą riziką ar politikos spragas. Remiamės savo ankstesniais auditais ir 
kitomis peržiūromis, kurias atliko ES institucijos arba įstaigos ir kitos atitinkamos 
tarptautinės organizacijos. Mūsų peržiūroje pateikiama savalaikė vykstančių diskusijų, 
kaip reaguoti į ateities iššūkius, apžvalga. 

III Aprašome finansines ir institucines reformas. ES sugriežtino bankų priežiūrą ir 
reguliavimą, taip pat sukūrė jų tvarkingo pertvarkymo sistemą. Buvo įsteigtos Europos 
priežiūros institucijos ir patobulintos bankams ir jų priežiūros institucijoms taikomos 
mikroprudencinės ir makroprudencinės taisyklės. Ji taip pat sukūrė naujas institucijas ir 
parengė sunkumų patiriančių valstybių narių ES ekonominio koordinavimo ir paramos 
joms teikimo atsakomąsias politikos priemones. 

IV Šiomis reguliavimo ir institucinėmis priemonėmis, taip pat didele finansine ir 
ekonomine parama, teikiama sunkumų patiriantiems bankams ir valstybėms narėms, 
buvo sukurta atsparesnė ES ekonomika. Bankai buvo įpareigoti pagerinti savo kapitalo 
rezervų ir rizikos bei likvidumo valdymą. Jie ėmėsi mažinti neveiksnių paskolų lygį. 

V Atkreipiame dėmesį į vis dar neišspręstas problemas. Pavyzdžiui, finansų 
sektoriuje tai – mažas pelningumas, mažėjančio, bet vis dar aukšto, neveiksnių paskolų 
lygio išlikimas kai kuriose valstybėse narėse, bankų pertvarkymo galimybė ir būtinybė 
užbaigti kurti bankų sąjungą ir sukurti kapitalo rinkų sąjungą. 

VI Valstybės pagalbos priemonės, kuriomis remiami bankai, ir fiskalinės paskatos 
padėjo stabilizuoti ekonomiką ankstyvuoju krizės etapu, tačiau dėl jų susikaupė gana 
didelė valstybės skola. Tai, o kartu ir rinkos abejonės dėl euro zonos institucinės 
struktūros, turėjo didelį poveikį kai kurių valstybių narių valstybės obligacijų 
pajamingumui ir kredito reitingams, o valstybės skolos krizė išplito atgal į 
bankininkystės sektorių ir visą ekonomiką. 
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VII ES ėmėsi svarbių veiksmų, kuriais siekiama nutraukti bankų ir vyriausybės 
ryšius (taip pat vadinamus „užburtu ratu“), mažindama bankų priklausomybę nuo 
viešųjų lėšų jiems susidūrus su žlugimo rizika ir parengdama būtinas jų tvarkingo 
pertvarkymo priemones. ES valstybės narės ėmėsi svarbių fiskalinių ir ekonominių 
priemonių, kad išvengtų perviršio deficito, ir taip pagerino savo fiskalinę padėtį. 

VIII Taikant šias atsako į 2008–2012 m. krizes priemones buvo labiau tikrinama 
finansų sistema ir bankų sistema, turinčios didesnes kapitalo ir likvidumo atsargas ir 
gelbėjimo privačiomis lėšomis galimybes. Pertvarkytos ir naujos mikroprudencinės 
taisyklės buvo naudojamos atskiroms finansų institucijoms stebėti, o makroprudencinė 
politika naudojama sisteminei rizikai stebėti ir šalinti. 

IX Taikant šias atsakomąsias priemones taip pat sustiprėjo valstybių narių fiskalinės 
ir ekonominės politikos stebėsena ir koordinavimas. 2010 m. įgyvendintas Europos 
semestras yra ekonominės politikos koordinavimo visoje ES sistema, o mūsų šioje 
srityje atlikti auditai pasižymėjo gera analizės kokybe ir juos atlikus buvo parengtos 
tinkamos rekomendacijos. Tačiau žemas visiško arba reikšmingos dalies jų 
įgyvendinimo lygis tebėra neišspręstas uždavinys. 

X Šios krizės taip pat neigiamai paveikė kitus sektorius, visų pirma draudimo, pensijų 
ir ne bankų finansinio tarpininkavimo. Siekiant sumažinti riziką, kuri galėjo kilti dėl šių 
sektorių, buvo parengtos atsakomosios politikos priemonės. ES sukūrė stipresnę ES 
reguliavimo sistemą, skirtą draudimo ir pensijų sektoriams, ir nustatė naujas taisykles, 
skirtas ne bankų finansinių tarpininkų, išvestinių finansinių priemonių ir vertybinių 
popierių įsigijimo finansavimo sandorių viešajai priežiūrai reguliuoti ir stiprinti. Nors 
dėta daug pastangų siekiant skatinti nuoseklią ir visapusišką priežiūrą visose valstybėse 
narėse, reguliuojamasis arbitražas tebėra tikrovė ir priežiūros konvergencija tebėra 
svarbus uždavinys. 

XI Nuo jų nustatymo didesnės galios buvo suteiktos ES lygmens priežiūros 
institucijoms, tačiau dauguma svarbiausių sprendimų vis dar priimama valstybės 
narės lygmeniu. Atliekant mūsų auditus buvo nustatyta susikertančių nacionalinių ir ES 
interesų valdymo trūkumų, kurie iki šiol nėra pašalinti. Be to, daugiau išteklių 
planuojama skirti Europos priežiūros institucijoms, remiantis metiniais biudžeto 
patvirtinimais artimiausiais metais. 

XII COVID-19 pandemija bus svarbus išbandymas siekiant įvertinti ES ekonomikos 
ir finansų struktūros atsparumą. Šios pandemijos poveikis yra daug didesnis nei 2008–
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2012 m. finansų krizių, tiek pagal ekonominio poveikio dydį, tiek pagal viešojo atsako 
mastą, kaip matyti iš rengiamų fiskalinių ir intervencinių priemonių. 

XIII ES veikė imdamasi keleto priemonių. Laikinos valstybės pagalbos taisyklių 
išimtys ir bendrosios nukrypti leidžiančios išlygos panaudojimas sudarė sąlygas 
valstybėms narėms iškart įgyvendinti paramą verslui ir fiskalinę politiką. Tačiau 
valstybės narės fiskalinė būklė prieš COVID-19 krizę turi didelės įtakos gebėjimui 
įgyvendinti politikas, taigi ir pandemijos ekonominiam poveikiui. Reikės įgyvendinti 
laipsniškas reformas, visų pirma valstybėse narėse, kurių ekonomikos augimo 
potencialas yra mažas ir (arba) įsiskolinimas yra didelis. Dėl COVID-19 krizės kyla 
ekonominių skirtumų ES didėjimo rizika.  
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Įvadas 

Pagrindiniai faktai 

01 Nuo 2008 m. pasaulinės finansų krizės praėjo daugiau kaip 10 metų, tačiau jos 
poveikis Europos ekonomikai buvo reikšmingas. Iki 2010 m. Europa buvo bankų ir euro 
zonos valstybių skolos krizės gniaužtuose, patyrė didelių viešųjų išlaidų ir kentėjo nuo 
didžiausio nuo pat ES įkūrimo nuosmukio. Šios krizės turėjo ilgalaikį poveikį daugelio 
valstybių narių ekonomikai. 

02 Šios krizės turėjo struktūrinių pasekmių. Iš 2016 m. Komisijos ekonomikos rudens 
prognozės1 matyti, kad potencialus augimas euro zonoje sumažėjo nuo 1,9 % 2000–
2008 m. iki 0,5 % 2009–2014 m. Iš jų taip pat matyti, kad nuo 2008 iki 2013 m. bendros 
investicijos ES sumažėjo apie 20 % ir kad nepaisant atsigavimo ir naujo ES investicijų 
plano Europai, investicijos kaip BVP dalis vis dar nepasiekė ikikrizinio lygio. ES 
bendras valstybės skolos lygis, kuris jau buvo aukštas iki krizės (60–70 % BVP), per 
dešimtmetį po krizės nesumažėjo iki mažesnio nei 80 %. 

03 Atsakas į krizę apėmė institucijų kūrimą ES arba tarpvyriausybiniu lygmeniu: 
Europos finansų priežiūros institucijų sistemos, bankų sąjungos, laikino Europos 
finansinio stabilumo fondo, Europos stabilumo mechanizmo ir Europos fiskalinės 
valdybos. 

04 Šis atsakas taip pat apėmė intensyvią ES griežtesnio reguliavimo, priežiūros, 
tvarkingo pertvarkymo, ekonominio koordinavimo ir paramos teikimo sunkumų 
patiriančioms valstybėms narėms reformų darbotvarkę. Ji taip pat apėmė patobulintas 
bankams ir jų priežiūros institucijoms taikomas mikroprudencines ir makroprudencines 
taisykles, žlungantiems arba galintiems žlugti bankams skirtą naują krizių valdymo 
sistemą, kapitalo rinkų sąjungos veiksmų planą, laikiną Europos finansinės padėties 
stabilizavimo mechanizmą, Stabilumo ir augimo pakto reformas, geresnį ekonominį 
koordinavimą pagal Europos semestrą, makroekonominio disbalanso procedūrą, 
Europos stabilumo mechanizmą (sukurtą kaip tarpvyriausybinę instituciją) ir Europos 
centrinio banko atliekamus vienakrypčius pinigų politikos sandorius. 

                                                      
1 Komisija, „2016 m. rudens ekonominė prognozė: Kuklus augimas sunkiais laikais“, p. 64, 

2016 m. lapkričio mėn. 
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05 Dėl COVID-19 pandemijos kilo ekonominis sukrėtimas, kuris vis dar tęsiasi. 
„Patikimas“ gaivinimas priklausys nuo to, ar bus pasimokyta iš patirties, įgytos per 
paskutinę krizę, ir nustatytų trūkumų žinojimo. Be sunkumų, kurie vis dar jaučiami 
nuo paskutinės krizės, dėl COVID-19 kilo daug naujų sunkumų. 

Peržiūros apimtis ir metodas  

06 Ši peržiūra nėra auditas. Susitikome ir konsultavomės su atitinkamomis 
pagrindinėmis ES lygmens institucijomis ir įstaigomis (Komisijos ECFIN ir FISMA GD, 
ECB, ESRV, BPV, EBI, ESMA ir EIOPA) ir peržiūrėjome daugybę naujų taisyklių, gairių ir 
tyrimų, paskelbtų per dešimtmetį nuo krizių. Šioje peržiūroje taip pat apibendrinami 
nustatyti faktai, paimti iš su šia sritimi susijusių specialiųjų ataskaitų, paskelbtų nuo šių 
krizių.  

07 Ši peržiūra buvo laikoma svarbia siekiant kritiškai įvertinti ES atsakomuosius 
veiksmus praėjus dešimtmečiui nuo šių krizių. Atliekant šią peržiūrą, dėl COVID-19 
krizės šis darbas darėsi vis aktualesnis ir šioje peržiūroje pateikiama savalaikė 
vykstančių diskusijų, kaip reaguoti į ateities iššūkius, apžvalga. Pateikiame pagrindinių 
priemonių, kurių ES ėmėsi reaguodama į krizes, jos padarytos pažangos, likusių iššūkių, 
galimos rizikos arba politikos spragų ir informacijos apie pirmuosius atsakomuosius 
veiksmus į COVID-19 krizę, santrauką, papildydami kitą tuo pačiu metu mūsų atliekamą 
darbą šiuo klausimu2. 

08 Mūsų peržiūroje nurodomos pagrindinės paskutinės finansų krizės priežastys ir 
veiksniai, dėl kurių euro zonoje ir ES kilo valstybės skolų ir ekonominė krizė. 
Apžvelgiame: 

1) ES institucinį ir politinį atsaką į finansų krizę ir iššūkius, su kuriais vis dar susiduria 
reguliavimo ir priežiūros institucijos ir ekonominės veiklos vykdytojai įvairiuose 
sistemos sektoriuose; 

2) ES institucinį ir politinį atsaką į valstybės skolos krizę, įskaitant pagrindines sritis, 
kuriose buvo padaryta pažanga, ir išbandymus, su kuriais vis dar susiduriama; 

                                                      
2 Su COVID-19 susijęs EAR darbas apima: Europos Audito Rūmų nuomonę Nr. 3/2020 dėl ES 

reglamento dėl Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšų naudojimo reaguojant į COVID-
19 protrūkį dalinio keitimo; atliekamą peržiūrą dėl ES indėlio į visuomenės sveikatos srities 
atsaką į COVID-19; atliekamą peržiūrą dėl ekonominės politikos atsako į COVID-19: 
priemonės ir uždaviniai vykstant ES ekonominiam koordinavimui. 
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3) pradinį COVID-19 krizės poveikį, kuris buvo matomas atliekant peržiūrą, pirmą ES 
atsaką į jį ir dabartinius uždavinius. 
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Pagrindinės ES finansų ir euro zonos 
valstybių skolų krizių priežastys 

Pagrindinės 2008 m. ES finansų krizės priežastys 

09 2008 m. pasaulinė finansų krizė prasidėjo JAV nekilnojamojo turto rinkoje sprogus 
antrinės būsto paskolų rinkos burbului. Dėl jos bankai patyrė didžiulių nuotolių ir 
2008 m. krizė išplito į ES, daugiausia per vertybiniais popieriais pakeistas paskolas. Be 
to, kad krizę sustiprino esami ES finansų sistemos trūkumai, ji taip pat atskleidė ES ir 
jos valstybių narių priežiūros sistemų, politikos priemonių ir reglamentavimo aplinkos 
trūkumus. 

10 Dėl krizės pradžioje ES valstybėse narėse susiklosčiusių skirtingų ekonominių ir 
finansinių aplinkybių ir taikytų politikų buvo patirtas skirtingas poveikis. Tačiau kai 
kurios krizės priežastys buvo bendros visai ES finansų sistemai, pavyzdžiui, reguliavimo 
ir priežiūros sistema ir ekonomikos valdymo tvarka (žr. 1 lentelę). 

1 lentelė. Pagrindinių ES finansų krizės priežasčių apžvalga 

Sritis Pagrindinės priežastys 

Finansų 
sistema 

o Silpnas įmonių valdymas ir rizikos valdymas, kai rizika buvo 
nepakankamai stebima ir netinkamai kontroliuojama viduje, 
visų pirma prašymų suteikti paskolas ir paskolų suteikimo 
procesas (paskolos išdavimo procesas), konkretaus turto 
pozicijų koncentracija (pavyzdžiui, nekilnojamojo turto 
pozicijų kai kuriose valstybėse narėse) ir sudėtingos finansinės 
priemonės, kurios tuo metu didžiąja dalimi nepateko į jokio 
reguliavimo taikymo sritį; 

o menkos kapitalo ir likvidumo atsargos, palyginti su 
patiriamos rizikos dydžiu, kai daug svarbių institucijų turėjo 
nuosavo kapitalo bazę, kuri krizės laikotarpiu sudarė mažiau 
kaip 3 % jų balansų; 

o dėl didelių bankų, kurie buvo „per dideli, kad jiems būtų 
leista žlugti“ (pavyzdžiui, banko Lehman Brothers JAV), 
žlugimo arba didelių bankų žlugimo ES rizikos visas 
bankininkystės sektorius turėjo patirti sisteminę įtampą. 
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Reguliavimo ir 
priežiūros 
sistema 

o Nepakankama vidaus rizikos valdymo kokybės bei kapitalo ir 
likvidumo pakankamumo mikrolygio rizikos ribojimo 
priežiūra; 

o vidaus rinkoje taikomos skirtingos valstybių narių taisyklės ir 
silpnas didelių finansų įstaigų, veikiančių tarpvalstybiniu 
mastu ir rinkose, veiksmų koordinavimas ES lygmeniu; 

o nėra finansų įstaigų pertvarkymo ir tinkamo likvidavimo 
mechanizmų ir nėra ES sistemos, pagal kurią būtų sprendžiami 
tarpvyriausybiniu mastu veikiančių finansų įstaigų žlugimo 
klausimai. 

Ekonomikos 
valdymas 

o Prieš krizę buvusios mažos palūkanų normos prisidėjo prie 
nekilnojamojo turto burbulų susidarymo; 

o liko didžia dalimi neišspręstas makroekonominio disbalanso 
klausimas, taip pat nėra veikiančios ES sisteminės rizikos 
makroprudencinės sistemos; 

o prieš krizę arba dėl jos finansų įstaigose ir visoje ekonomikoje 
susikaupė didelės skolos, esant nesubalansuotam augimui kai 
kuriose euro zonos valstybėse narėse. Tai turėjo poveikį 
valstybės obligacijų pajamingumui, sukėlė finansinį 
nestabilumą ir dėl to tapo sunku gauti finansavimą iš kapitalo 
rinkų, todėl prasidėjus krizei buvo reikalinga pagalba. 

Šaltinis: Europos Audito Rūmai (EAR). 

Pagrindinės euro zonos valstybių skolos krizės priežastys 

11 Iki krizės kai kuriose valstybėse narėse viešųjų finansų stebėsena ir kontrolė 
buvo silpnos, o fiskaliniai rezervai – maži. Ekonominės politikos koordinavimas ES 
lygmeniu taip pat buvo silpnas, pavyzdžiui, buvo leidžiama nukrypti ekonomikos 
pagrindams; konkurencingumo praradimas, nelanksčios darbo rinkos ir produktų 
rinkos. Be to, patikimos viršvalstybinės bankų priežiūros ir pertvarkymo sistemos 
nebuvimas taip pat reiškė fragmentaciją ir bankų bei vyriausybės ryšių užburto rato 
atsiradimo riziką. 

12 Dėl finansų krizės bankų sektoriuje patirta didelių nuostolių. Dėl po to vykusio 
bankų gelbėjimo viešosiomis lėšomis kilo įtampa valstybės skolos vertybinių popierių 
rinkose, kurią sustiprino investuotojai, abejojantys euro zonos struktūros atsparumu ir 
valstybės skolos lygio tvarumu, todėl krizė išplito į ekonomiką. Nors valstybės pagalba 
bankams, mokestiniai nuostoliai ir kitos automatinės stabilizavimo priemonės, taip pat 
kitos fiskalinių paskatų priemonės padėjo stabilizuoti ekonomiką ankstyvuoju krizės 
etapu, dėl jų taip pat pastebimai susikaupė jau ir taip didelė valstybės skola. 
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13 Nuo 2009 m. valstybės skolos didėjimas turėjo poveikį kai kurių valstybių narių 
valstybės obligacijų pajamingumui ir kredito reitingams ir net paskatino investuotojus 
nuogąstauti, kad euro zona gali subyrėti. Valstybes nares krizė užklupo skirtingomis 
fiskalinėmis ir makroekonominėmis aplinkybėmis, o kapitalo nutekėjimą iš kai kurių 
šalių sustiprino ikikrizinis makroekonominis disbalansas. 

14 2010 m. ES finansinės pagalbos Graikijai ir Airijai programos, pagrįstos ECB 
ypatingomis piniginėmis intervencinėmis priemonėmis, buvo skirtos pagrindinėms 
fiskalinėms problemoms spręsti, pinigų politikai perduoti ir plintančiam neigiamam 
poveikiui išvengti. Vėliau finansinės pagalbos taip pat prireikė Portugalijoje (2011 m.), 
Ispanijoje (2012 m.) ir Kipre (2013 m.). 

15 „Užburtu ratu“ vadinamos situacijos, kai su bankų trūkumais ir valstybių 
įsiskolinimu susijusios rizikos viena kitą abipusiai sustiprina. Kai kuriose valstybėse 
būtinas bankų gelbėjimas viešosiomis lėšomis lėmė aukštą valstybės skolos lygį. 
Atitinkamai bankų, kurie laikė dideles „vidaus“ valstybės skolas, turto kokybė sumažėjo 
ir bankų sistema susilpnėjo. Kitose valstybėse narėse dėl aukšto skolų lygio bankai 
susidūrė su sunkumais. 2012 ir 2013 m. daug euro zonos šalių taip pat registravo 
neigiamus BVP augimo rodiklius (atitinkamai devynios ir aštuonios šalys). 

16 Nuo 2012 m. institucinis ir reguliavimo srities atsakas euro zonoje padėjo 
stabilizuoti padėtį bankų sektoriuje (pradėjo veikti bankų sąjunga, naujos Europos 
Centrinio Banko (ECB) intervencinės priemonės, Europos stabilumo mechanizmas 
ir kt.). Tačiau nuosmukis smogė bankų sektoriui aukštu neveiksnių paskolų (NP) lygiu, 
kuris sumažėjo atsigavimo laikotarpiu (2014–2019 m.), tačiau kai kuriose euro zonos 
šalyse vis dar yra atidžiai prižiūrimas. 

17 2014 m. Komisija savo krizės peržiūroje pranešė, kad finansinė integracija taip pat 
gali kelti finansinio stabilumo riziką, visų pirma bendros valiutos zonoje, jei nebūtų 
paremta atitinkama ES lygmens institucine sistema ir ekonominės politikos 
koordinavimu3. 

  

                                                      
3 Europos Komisijos tarnybų darbinis dokumentas: „Ekonominė finansinio reglamentavimo 

darbotvarkės peržiūra“, 1–4 skyriai, SWD(2014) 158 final, p. 36. 
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ES atsakomieji veiksmai į finansų krizę 

Apžvalga 

18 Nuo 2009 m. buvo imtasi keleto priemonių, siekiant padidinti ES ir euro zonos 
finansų sistemos atsparumą. Jas galima sugrupuoti į (žr. 1 diagramą): 

o institucines atsakomąsias priemones: 

— Europos finansų priežiūros institucijų sistemą (EFPIS), apimančią Europos 
sisteminės rizikos valdybą (ESRV), tris Europos priežiūros institucijas (EPI) ir 
EPI jungtinį komitetą, taip pat nacionalines kompetentingas ir priežiūros 
institucijas; 

— bankų sąjungą (BU), skirtą euro zonai, taip pat kitoms valstybėms narėms, 
kurios nusprendžia dalyvauti. Bankų sąjungą šiuo metu sudaro Bendras 
priežiūros mechanizmas (BPM), kuris yra pavaldus ECB, bendras bankų 
pertvarkymo mechanizmas (BPeM) kartu su savo Bendra pertvarkymo 
valdyba (BPV) ir Bendru pertvarkymo fondu (BPeF). Taip pat esama 
pasiūlymų dėl Europos indėlių garantijų sistemos (EIGS) sukūrimo; 

o atsakomąsias reguliavimo ir politikos priemones: 

— patobulintas bankams ir jų priežiūros institucijoms taikomas 
mikroprudencines ir makroprudencines taisykles; 

— žlungantiems arba galintiems žlugti bankams skirtą naują krizių valdymo 
sistemą, kurią šiuo metu sudaro Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyva4 ir 
bendro bankų pertvarkymo mechanizmo reglamentas5; 

— stipresnę reguliavimo sistemą, skirtą ne bankų sektoriui, t. y. skirtą 
draudimo, profesinių pensijų, ne bankų finansinių tarpininkų ir rinkos 
infrastruktūros sektoriams; 

                                                      
4 Direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir 

pertvarkymo sistema, 2014 m. gegužės 15 d. 

5 Reglamentas (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių 
įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru 
pertvarkymo mechanizmu ir Bendru bankų pertvarkymo fondu, 2014 m. liepos 15 d. 
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— kapitalo rinkų sąjungą (KRS), įskaitant Komisijos veiksmų planą6, kuriuo 
siekiama padidinti dėmesį darbui, reikalingam siekiant sukurti vieną bendrą 
kapitalo ir investicinių paslaugų rinką. 

1 diagrama. ES krizinis atsakas į finansų krizę 

 
Šaltinis: EAR. 

Institucinis atsakas į finansų krizę 

Pagrindiniai pokyčiai 
Europos finansų priežiūros institucijų sistema (EFPIS) 

19 2010 m., remiantis finansinės priežiūros aukšto lygio grupės ataskaitos 
(vadinamosios Larosière ataskaitos)7 išvadomis, ES sukūrė EFPIS, kaip naują priežiūros 
sistemą, taikomą reaguojant į krizę. 

                                                      
6 Europos Komisija, „Kapitalo rinkų sąjungos kūrimo veiksmų planas“, COM(2015) 468 final, 

2015 m. rugsėjo 30 d. 

7 Finansinės priežiūros aukšto lygio grupės ataskaita, 2009 m. vasario mėn. 
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20 EFPIS – daugiasluoksnė mikroprudencinės ir makroprudencinės priežiūros 
institucijų sistema, kuria siekiama užtikrinti nuoseklią ir darnią ES finansų priežiūrą. Ją 
sudaro ESRV, EPI, nacionalinės ir priežiūros kompetentingos institucijos ir EPI jungtinis 
komitetas, per kurį valdomas trijų priežiūros institucijų koordinavimas (žr. 2 diagramą). 

2 diagrama. Europos finansų priežiūros institucijų sistema (EFPIS) 

 
Šaltinis: EAR. 

21 Sisteminė rizika – nesklandumų rizika finansų sistemoje, dėl kurios gali atsirasti 
didelių neigiamų pasekmių ES arba vienos ar daugiau jos valstybių narių realiajai 
ekonomikai ir vidaus rinkos veikimui. Finansiniai tarpininkai, rinkos ir infrastruktūra, 
priklausomai nuo jų dydžio, jų ryšio su kitomis finansų sistemos dalimis ir poveikio 
sistemai dydžio, jei jie žlugtų, gali būti sisteminės svarbos. ESRV, įsteigta 2010 m.8, 
atlieka priežiūros funkciją, kad nustatytų sisteminę riziką ES ir rekomenduotų šios 
rizikos prevencijos arba mažinimo priemones. Ji tai daro šiais būdais: 

o nustato sisteminę riziką ir suklasifikuoja ją pagal prioritetus; 

                                                      
8 Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos 

ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo, 2010 m. lapkričio 24 d. 

+ +
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o skelbia įspėjimus ir rekomendacijas bei stebi, kaip valstybės narės, nacionalinės 
institucijos, Komisija ir ES finansų priežiūros institucijos atsižvelgia į jos 
rekomendacijas, pasinaudodamos mechanizmu „veikti arba paaiškinti“; 

o prieš ES valstybėms narėms arba ECB patvirtinant tam tikras makroprudencinės 
politikos priemones teikia nuomones dėl jų tinkamumo9; 

o bendradarbiaudama su EPI inicijuoja ir koordinuoja ES masto testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis. 

22 Trys EPI (Europos bankininkystės institucija (EBI), Europos draudimo ir profesinių 
pensijų institucija (EDPPI) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA), 
kurios buvo įsteigtos 2011 m.10, bendrai naudoja panašią pagal valdymą, tikslus ir 
funkcijas struktūrą savo atitinkamiems sektoriams (žr. I priedą). Pagrindinis jų 
vaidmuo – užtikrinti, kad nacionalinės kompetentingos institucijos (NKI) nuosekliai 
taikytų taisykles visoje ES ir bendradarbiautų su Komisija rengiant išsamius antrinės 
teisės aktus dėl finansinių paslaugų reglamentų ir direktyvų įgyvendinimo: 

o EBI yra bankų reguliavimo institucija. Ji užtikrina veiksmingą ir nuoseklų prudencinį 
reguliavimą ir priežiūrą bei apsaugo bankų sektoriaus vientisumą, efektyvumą ir 
sklandų veikimą. Pagrindinės jos užduotys – padėti sukurti ir tobulinti bankams 
skirtą bendrą Europos taisyklių sąvadą, skatinti priežiūros konvergenciją ir stebėti 
riziką ES bankininkystės sektoriuje (įskaitant bankų testavimą nepalankiausiomis 
sąlygomis). Nuo 2020 m. EBI taip pat dalyvavo koordinuojant kovos su pinigų 
plovimu priežiūrą; 

o EIOPA yra draudimo ir profesinių pensijų paslaugų teikėjų reguliavimo institucija. 
Jos užduotys apima tarpvalstybinių draudimo grupių priežiūrą, vartotojų apsaugą, 
užtikrinant aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo ir priežiūros lygį, ir 
pasitikėjimo finansų sistema atkūrimą; 

o ESMA yra finansų rinkų reguliavimo institucija. Ji užtikrina ES finansų sistemos 
stabilumą stiprindama investuotojų apsaugą ir skatindama finansų rinkų stabilumą 
ir tinkamą veikimą. Jos užduotys apima politinį darbą, tiesioginę kredito reitingų 
agentūrų (KRA) priežiūrą, sandorių duomenų saugyklas, pakeitimo vertybiniais 
popieriais duomenų saugyklas, sprendimus dėl pripažinimo ir trečiųjų šalių 

                                                      
9 Kapitalo reikalavimų direktyvos (KRD IV) 133 straipsniu ir Kapitalo reikalavimų reglamento 

(KRR) 458 straipsniu ESRV suteikiami įgaliojimai priimti šias nuomones. 

10 Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama EBI, Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, 
kuriuo įsteigiama ESMA, ir Reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama EIOPA, 
2010 m. lapkričio 24 d. 
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pagrindinių sandorio šalių (PSŠ) atitikties stebėjimą, rizikos analizę, ES teisės 
pažeidimų nustatymą ir darbą siekiant didinti priežiūros konvergenciją. 

23 Trys EPI bendradarbiauja jungtiniame EPI komitete – forume, kuriame keičiasi 
informacija su ESRV, koordinuoja savo priežiūros veiklą ir įvairius sektorius apimantį 
bendradarbiavimą mikroprudencinės priežiūros, įvairius sektorius apimančių pokyčių, 
rizikos ir pažeidžiamumo, keliančių pavojų finansiniam stabilumui, mažmeninių 
investicinių produktų, finansinių konglomeratų priežiūros, apskaitos ir audito srityse. 

Bankų sąjunga (BS) 

24 BS siekiama užtikrinti, kad bankai būtų patikimi ir pajėgūs atlaikyti būsimas 
finansų krizes, užkirsti kelią situacijoms, kai mokesčių mokėtojų pinigai naudojami 
žlungantiems bankams gelbėti, sumažinti rinkos susiskaidymą suderinant finansų 
sektoriaus taisykles ir sustiprinti finansinį stabilumą euro zonoje ir visoje ES.  

25 BS turėtų sudaryti trys ramsčiai (žr. 3 diagramą): 

o BPM, sukurtas 2013 m.11, kurį šiuo metu sudaro ECB ir 19 NKI, kurios yra tiesiogiai 
atsakingos už mažiau svarbių bankų priežiūrą: 

— BPM yra atsakingas už tiesioginę daugumos kitų svarbių bankų 
mikroprudencinę priežiūrą per ECB ir vykdant netiesioginę visų kitų euro 
zonos bankų priežiūrą (kitos valstybės narės taip pat gali pradėti glaudžiai 
bendradarbiauti); 

o BPeM, sukurtas 2015 m.12, kurį sudaro BPV ir nacionalinės pertvarkymo 
institucijos (NPI): 

— BPeM šiuo metu sudaro 20 NPI 19-oje valstybių narių; NPI yra tiesiogiai 
atsakingos už visus bankus, kurie nepriklauso BPV tiesioginei kompetencijai; 

— BPV yra centrinė pertvarkymo institucija, esanti BS sudėtyje, kuri yra 
atsakinga už tvarkingą žlungančių arba galinčių žlugti bankų pertvarkymą 
minimaliomis sąnaudomis. Ji atsakinga už pertvarkymo planavimą, MREL 
nustatymą, sėkmingo bankų pertvarkymo galimybės vertinimą ir prireikus 
esminių sėkmingo pertvarkymo kliūčių šalinimą, pasirengimą bet kokiai 

                                                      
11 ES Taryba, Reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami 

specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika, 
2013 m. spalio 15 d. 

12 Reglamentas (ES) Nr. 806/2014 (BPeMR). 



 18 

 

bankų, kuriuos tiesiogiai prižiūri BPM arba tarpvalstybiniai bankai, 
pertvarkymo schemai ir Bendro pertvarkymo fondo valdymą. Tam tikromis 
sąlygomis BPeM gali BPeF lėšas naudoti žlungančių arba galinčių žlugti bankų 
pertvarkymui finansuoti; 

— BPeF finansuojamas bankų sektoriaus įnašais. 

o Pasiūlymas dėl EIGS13, kurį pateikė Komisija ir kuriuo siekiama užbaigti kurti BS 
sukuriant bendrą indėlių garantijų schemų sistemą14. Šis klausimas 
tebesvarstomas. 

3 diagrama. Trys siūlomos bankų sąjungos (BS) ramsčiai 

 
Šaltinis: Europos Komisija. 

Pažanga ir pagrindinės problemos 
Europos finansų priežiūros institucijų sistema (EFPIS) 

26 ESRV skelbia savo rekomendacijas ir stebi, kaip valstybės narės ir kitos 
nacionalinės ir ES priežiūros institucijos atsižvelgia į jas, pasinaudodamos mechanizmu 
„veikti arba paaiškinti“. Nuo 2011 m. ji skelbė rekomendacijas valstybėms narėms ir 
                                                      
13 Pasiūlymas dėl Reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 806/2014 

siekiant sukurti Europos indėlių garantijų sistemą, 2015 m. lapkričio 24 d. 

14 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/49/ES dėl indėlių 
garantijų sistemų buvo suderintos nacionalinės sistemos, tačiau jos nepakanka identiškam 
pasitikėjimui sukurti visoje bendrojoje rinkoje. 
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atitinkamoms institucijoms. 2016 ir 2019 m. ji paskelbė įspėjimus ir rekomendacijas dėl 
vidutinės trukmės grėsmių gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto sektoriuje. 
2019 m. ESRV išreiškė nuomonę, kad kai kurios nacionalinės institucijos nesiėmė 

pakankamų veiksmų dėl grėsmių gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto 

sektoriuje ir nepaskelbė rekomendacijų, kuriose būtų konkrečios gairės dėl priežiūros 
intervencinių priemonių15. 

27 Siekdama skatinti nuoseklų makroprudencinių priemonių taikymą ES, ESRV 
parengė makroprudencinės politikos dokumentų rinkinį.16 Iki šiol dauguma priemonių 
taikomos bankų sektoriui. Kitiems sektoriams skirta makroprudencinė sistema yra 

mažiau išplėtota ir toliau aptariama ES lygmeniu. 

28 Komisija bandė pagerinti EPI įgaliojimus, valdymą ir finansavimą siūlydama jų 
steigimo reglamentų pakeitimus17. Tačiau priimtais reglamentais vargu ar buvo 
sprendžiamas susikertančių nacionalinių ir ES interesų valdymo trūkumų, kurie buvo 

pabrėžti atliekant mūsų auditus, klausimas: 

o pavyzdžiui, savo specialiojoje ataskaitoje dėl EBI testavimo nepalankiausiomis 
sąlygomis18 nustatėme, kad EBI valdymo struktūra buvo pagrįsta aktyviu 

nacionalinių institucijų dalyvavimu, nes jos Priežiūros tarybą sudaro nacionalinių 
priežiūros institucijų atstovai, kurių paskyrimui nereikia jokio ES institucijų 
patvirtinimo. Todėl gali kilti įtampa, nes tarybos nariai gali būti palankūs tik 
nacionaliniams interesams, o ne platesniems Europos interesams; 

                                                       
15  ESRV pranešimas spaudai, 2019 m. rugsėjo 23 d.: 

https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2019/html/ 
esrb.pr190 923~75f4b1856d.en.html. 

16  Žr. ESRV strategijos dokumentą, jos pavyzdinę ataskaitą dėl makroprudencinės politikos 
bankų atžvilgiu, jos makroprudencinės priežiūros institucijoms skirtą vadovą ir kitas 
politikos gaires ir sprendimus: 
https://www.esrb.europa.eu/mppa/framework/html/index.en.html. 

17  Žr. Komisijos komunikatą „Priežiūros integracijos gilinimas siekiant kintančioje aplinkoje 
sustiprinti kapitalo rinkų sąjungą ir finansinę integraciją“; 2017 m. rugsėjo 20 d.: 
https://ec.europa.eu/info/publications/170 920‐esas‐review_en. 

18  EAR, Specialioji ataskaita Nr. 10/2019: „ES masto bankų testavimas nepalankiausiomis 
sąlygomis. Teikiama kaip niekad daug informacijos apie bankus, bet reikia gerinti 
koordinavimą ir daugiau dėmesio skirti rizikoms“, 8 dalis. 
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o dėl tos pačios priežasties savo specialiojoje ataskaitoje dėl EIOPA19 pastebėjome, 
kad tai, jog Priežiūros taryba tvirtina EIOPA priežiūros strategiją, gali pakenkti 
EIOPA nepriklausomumui ir gali jai neleisti pasiekti savo tikslų, nes kai kurios 
EIOPA priemonės (pavyzdžiui, tarpusavio vertinimas) yra skirtos konstruktyviai, 
tačiau kritiškai grįžtamajai informacijai apie NKI darbą teikti. 

29 Siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi EPI gairių ir reglamentavimo reikalavimų, 
EPI gali imtis veiksmų pagal principo „laikykis taisyklių arba paaiškink“ ir „Sąjungos 
teisės pažeidimo“ procedūras. Tačiau nustatėme, kad veiksmai, kurių EPI gali imtis, iš 
esmės apribojami tik neatitikties atvejų stebėjimu ir pranešimu apie juos, o ne 
sankcijų taikymu. Be to, nors ir pasitvirtino, kad principo „laikykis taisyklių arba 
paaiškink“ ir „Sąjungos teisės pažeidimo“ procedūros yra veiksmingos, jomis nevisiškai 
užtikrinamas skaidrumas išorės suinteresuotiesiems subjektams ir vartotojams (kaip 
matyti iš riboto informacijos apie procedūras atnaujinimų skaičiaus ir ilgų informacijos 
neperdavimo laikotarpių). Žr., pavyzdžiui, mūsų nustatytus faktus šiuo aspektu 2018 m. 
audito ataskaitoje dėl EIOPA20. 

30 Mūsų auditų metu taip pat nustatyta, kad ištekliai riboti, todėl EPI negalėjo 
atlikti visų jai pavestų pareigų ir priežiūros funkcijų. Pavyzdžiui, savo specialiojoje 
ataskaitoje dėl EBI testavimo nepalankiausiomis sąlygomis21 pastebėjome, kad 
tikrinant, kaip bankai įgyvendina testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metodiką, dėl 
išteklių trūkumo EBI rėmėsi kompetencijomis institucijomis. Mūsų KRA audito22 metu 
nustatyta, kad panaudojant ESMA išteklius sunku vykdyti visus griežtus 
reglamentavimo reikalavimus. 

31 Skirtingai nei bankų sektorius, turintis BPM, ES draudimo sektorius neturi 
centrinės priežiūros institucijos. EIOPA neatlieka tiesioginių priežiūros funkcijų 
operatorių23, kuriuos prižiūri NKI, atžvilgiu. EAR pastebėjo, kad priežiūros institucijų 
priežiūros ir bendradarbiavimo kokybė gerokai skiriasi. Savo specialiojoje ataskaitoje 
dėl EIOPA pabrėžėme, kad nors EIOPA ir dėjo dideles pastangas siekdama skatinti 

                                                      
19 EAR, Specialioji ataskaita Nr. 29/2018: „EIOPA svariai prisidėjo prie draudimo sektoriaus 

priežiūros ir stabilumo, bet išlieka reikšmingų iššūkių“, 79 dalis. 

20 EAR, Specialioji ataskaita Nr. 29/2018, 81–83 dalys. 

21 EAR, Specialioji ataskaita Nr. 10/2019, 68, 80 ir 83 dalys. 

22 EAR, Specialioji ataskaita Nr. 22/2015: „ES kredito reitingų agentūrų priežiūra – gerai 
parengta, tačiau dar nėra visiškai veiksminga“, 55 dalis. 

23 Reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama EIOPA. 
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nuoseklią, intervencinę ir visapusišką priežiūrą visose valstybėse narėse, 
reguliuojamasis arbitražas tebėra tikrovė ir priežiūros konvergencija tebėra svarbus 
uždavinys – tai visų pirma teisinga tokiose srityse kaip vidaus modeliai. Kai kurios 
priežiūros institucijos, taikydamos mažesnio kapitalo reikalavimus, bandė apsaugoti 
vietos draudikus, o kitos taikė didesnę priežiūrą ir didesnius kapitalo reikalavimus. EAR 
taip pat pažymėjo, kad NKI neteikė EIOPA būtinų duomenų apie vidaus modelius, 
reikalingų tinkamai priežiūrai vykdyti24. 

32 Apskritai EPI turėjo menkus vykdymo užtikrinimo įgaliojimus. Taip iš dalies buvo 
dėl valdybų struktūros ir sudėties ir iš dalies dėl turimų ribotų teisinių priemonių. 
Komisija atliko išsamius išteklių, reikalingų didesnės priežiūros darbui atlikti, 
skaičiavimus visoms trims EPI (2020–2027 m. laikotarpiui etato ekvivalentais: EBI – 22, 
EIOPA – 36 ir ESMA – 75)25. Artimiausiais metais šiems papildomiems ištekliams reikia 
gauti metinius biudžeto patvirtinimus. 

Bankų sąjunga (BS) 

33 Savo specialiojoje ataskaitoje dėl BPM pabrėžėme, kad BPM buvo sėkmingai 
sukurtas per trumpą laiką26. Tačiau nustatėme, kad jungtinės priežiūros grupės ir 
patikrinimai vietoje tebėra labai priklausomi nuo NKI paskirtų darbuotojų. Ypač 
atliekant patikrinimus vietoje ECB vykdo tik ribotą grupių darbuotojų kontrolę. Taip pat 
atkreipėme dėmesį į nepakankamą darbuotojų skaičių27. ECB nurodo, kad jis kol kas 
ėmėsi tolesnių veiksmų dėl ataskaitoje nurodytų nustatytų faktų imdamasis kelių 
priemonių. 2019 m. BPV metinėje ataskaitoje pranešta apie jos žmogiškųjų išteklių 
padidėjimą pastaraisiais metais, pasiekus 87,5 % 2019 m. pabaigoje planuotų 400 
darbuotojų28. Mūsų tebevykdomo BPeM audito metu šie pokyčiai vertinami išsamiau. 

                                                      
24 EAR, Specialioji ataskaita Nr. 29/2018, 26–27, 41–42, 50, 96–97 dalys ir 3 langelis. 

25 Komisijos sprendimo dėl Komisijos tarnyboms skirtų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 
(Europos Komisijos skirsnio) vykdymo vidaus taisyklių 7 priedas, Finansinė teisės akto 
pasiūlymo pažyma „Agentūros“, 2019 m. balandžio 21 d. 

26 EAR, Specialioji ataskaita Nr. 29/2016, 184 dalis. 

27 EAR, Specialioji ataskaita Nr. 29/2016, 190–191 dalys. 

28 2019 m. BPV metinė ataskaita, p. 39. 
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34 2020 m. birželio mėn. BPeF finansavimas padidėjo maždaug iki 42 milijardų 
eurų29. Iki 2023 m. pabaigos planuojama pasiekti bent 1 % visų BS priklausančių kredito 
įstaigų apdraustųjų indėlių tikslinį lygį (apytikriai 70 milijardų eurų 2019 m.). 

35 2019 m. politiniu lygmeniu buvo nuspręsta, kad ESM turėtų suteikti 
atnaujinamąją kredito liniją BPeF kaip finansinio stabilumo stiprinimo priemonę, nes 
BPeF tikslinio lygio gali nepakakti svarbių institucijų pertvarkymo poreikiams 
patenkinti. Šis susitarimas yra įtrauktas į ESM sutarties reformą, kurios pasirašymo ir 
ratifikavimo procesas dar nebaigtas. Kredito linija turėtų būti BPeF dydžiui lygiaverčio 
dydžio. Susitarimas turėtų pradėti veikti tik 2024 m. arba anksčiau, jeigu būtų priimtas 
ankstyvo įgyvendinimo pasiūlymas. Nors pagal finansinio stabilumo stiprinimo 
priemonę finansuojamas BPeF gali suteikti pakankamai išteklių net dideliam 
tarptautiniam bankui arba keliems bankams pertvarkyti, tebėra neaišku, ar 
pertvarkymo atveju jis galėtų užtikrinti pakankamą likvidumą30. Ši galimybė 
vertinama atliekant mūsų dabartinį BPeM auditą. 

36 Nors politiniu lygmeniu tebevyksta diskusijos dėl EIGS31, iki 2020 m. vidurio ji 
nebuvo sukurta. 

                                                      
29 https://srb.europa.eu/en/node/804 ir BPV informacijos apie ex ante įnašus suvestinė. 

30 Europos Parlamentas, „Banking Union: Towards new arrangements for the provision of 
liquidity in resolution?“, 2019 m. liepos mėn. 

31 „Pirmininkaujančios valstybės narės pažangos ataskaita dėl darbo bankų sąjungos 
stiprinimo ad hoc darbo grupėje“, Ataskaita Nr. 9819/18, 2018 m. birželio 12 d.; Euro 
grupės pirmininko Mario Centeno laiškas euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo 
pirmininkui Charles Michel, 2019 m. gruodžio 5 d. 

https://srb.europa.eu/lt/node/804
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Atsakomosios politikos priemonės, kuriomis siekiama padidinti 
finansų sektoriaus atsparumą 

Pagrindiniai pokyčiai 
Patobulintas bankams ir jų priežiūros institucijoms taikomų mikroprudencinių ir 
makroprudencinių taisyklių rinkinys 

37 Po finansų krizės ES peržiūrėjo ES veikiančių bankų mikroprudencinę sistemą 
atsižvelgdama į pasaulio lygmens reformas, išdėstytas susitarime „Bazelis III“32. 
Pagrindinės šios sistemos nuostatos yra: 

o reikalauti geresnio bankų kapitalo pakankamumo rodiklio – nuo krizės pradžios 
buvo reikalaujama, kad bankai pakoreguotų savo kapitalo pakankamumo rodiklius 
užtikrindami pakankamą kapitalą pagal savo įvertintą riziką. Be to, bankai turėjo 
apskaičiuoti, pranešti ir atskleisti savo sverto koeficientą, kuris iki 2021 m. birželio 
pabaigos bus taikomas kaip bendras minimalaus kapitalo reikalavimas bankų turto 
atžvilgiu, neatsižvelgiant į jų rizikos profilį; 

o pagerinti bankų rizikos valdymo kokybę – reikalaujama, kad bankai tiksliau 
nustatytų ir įvertintų savo riziką taikydami standartizuotą metodą arba savo 
vidaus modelius33. Pagal rezultatus nustatomas kapitalo, kurį turi turėti bankai, 
dydis; 

o reikalauti geriau valdyti likvidumą – padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis (LCR) 
buvo pradėtas taikyti kaip naujas reikalavimas didinti trumpalaikį bankų 
atsparumą likvidumo rizikai. 2021 m. grynasis pastovaus finansavimo rodiklis bus 
privalomas reikalavimas mažinti finansavimo riziką ilgesniu laikotarpiu, 
reikalaujant, kad bankai finansuotų savo veiklą iš pakankamai stabilių finansavimo 
šaltinių; 

o gerinti savo turto kokybę ir mažinti NP – dėl įsipareigojimų nevykdančių klientų 
per finansų krizę ir po jos ES bankai turėjo spręsti aukšto neveiksnių paskolų lygio 
problemą. Reikalaujama, kad bankai turėtų nustatyti pakankamą paskolų portfelio 
vertės sumažėjimą, kad būtų galima padengti bet kokius nuostolius, kurie gali būti 
patirti. Siekiant išspręsti esamo susikaupusių NP kiekio problemą ir išvengti NP 

                                                      
32 Bazelis III: Tarptautinė bankų sektoriaus reglamentavimo sistema – 

https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm. 

33 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir 
investicinėms įmonėms (KRR reglamento) 107 straipsnio 1 dalis, 2013 m. birželio 26 d. 

https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm
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kaupimosi ateityje, 2017 m. liepos mėn. buvo priimtas ECOFIN tarybos „Veiksmų 
planas neveiksnių paskolų problemai Europoje spręsti“34, o 2018 m. kovo mėn. 
Komisija papildė prudencinę sistemą priemonių paketu35. 

Naujos žlungantiems ar galintiems žlugti bankams skirtos krizių valdymo sistemos 
sukūrimas 

38 Žlungantiems ar galintiems žlugti bankams skirtos krizių valdymo sistemos 
įgyvendinimas yra finansų sektoriaus atsparumo aspektu svarbus žingsnis. Nors bankų 
žlugimai yra įprasta bet kokios veikiančios rinkos dalis, nesant tinkamos sistemos šiam 
procesui tvarkingai valdyti jie gali turėti didelį trikdomąjį poveikį ekonomikai. Šiai rizikai 
šalinti ES sukūrė išsamią bankams skirtą krizių valdymo sistemą, kurią sudaro Bankų 
gaivinimo ir pertvarkymo direktyva ir Bendro bankų pertvarkymo mechanizmo 
reglamentas.  

39 Bankams skirtą krizių valdymo sistemą sudaro keturi pagrindiniai etapai 
(žr. 4 diagramą). Parengiamajame etape priežiūros institucijos stebi bankus siekdamos 
anksti nustatyti bet kokią krizę. Tuo pat metu pertvarkymo institucijos užtikrina, kad 
visus bankus būtų galima pertvarkyti ir kad pertvarkymo planai būtų atnaujinti. Jeigu 
bankas patiria sunkumų, priežiūros institucijos gali panaudoti ankstyvosios 
intervencijos priemones. Jeigu padėtis vis vien blogėja, priežiūros arba pertvarkymo 
institucijos turi paskelbti banką žlungančiu arba galinčiu žlugti (ŽAGŽ). Tuomet 
pertvarkymo institucijos turi įvertinti, ar pertvarkymas reikalingas, proporcingas ir 
atitinka viešąjį interesą, ir parengti pertvarkymo schemą (žr. II priedą). Jei 
pertvarkymas neatitinka viešojo intereso, bankas likviduojamas pagal nacionalinę 
nemokumo procedūrą. 

                                                      
34 Tarybos pranešimas spaudai, „Bankininkystė. Taryba nustatė veiksmų planą dėl neveiksnių 

paskolų“, 2017 m. liepos 11 d. 

35 Komisijos dokumentų paketas dėl priemonių, skirtų su NP susijusios rizikos klausimui 
spręsti, 2018 m. kovo 14 d. 

file://ECANLP001/SHARE/4_ADMIN/lt-LT/Financial%20Crisis/Bankininkyst%C4%97.%20Taryba%20nustat%C4%97%20veiksm%C5%B3%20plan%C4%85%20d%C4%97l%20neveiksni%C5%B3%20paskol%C5%B3
file://ECANLP001/SHARE/4_ADMIN/lt-LT/Financial%20Crisis/Bankininkyst%C4%97.%20Taryba%20nustat%C4%97%20veiksm%C5%B3%20plan%C4%85%20d%C4%97l%20neveiksni%C5%B3%20paskol%C5%B3
file://ECANLP001/SHARE/4_ADMIN/lt-LT/Financial%20Crisis/Bankininkyst%C4%97.%20Taryba%20nustat%C4%97%20veiksm%C5%B3%20plan%C4%85%20d%C4%97l%20neveiksni%C5%B3%20paskol%C5%B3
https://ec.europa.eu/info/publications/180314-proposal-non-performing-loans_en
https://ec.europa.eu/info/publications/180314-proposal-non-performing-loans_en
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4 diagrama. Keturi ES bankų krizių valdymo etapai 

 
Šaltinis: EAR, pritaikyta ECB medžiaga. 
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36 Reglamento (ES) Nr. 806/2014 21 straipsnis. 

37 Reglamento (ES) Nr. 806/2014 27 straipsnis. 

38 Direktyvos 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir 
pertvarkymo sistema, 45 straipsnis, 2014 m. gegužės 15 d. 
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suma, kuri galėtų būti naudojama bankams rekapitalizuoti39. Dar viena pagrindinė 
priemonė – esminių kliūčių pertvarkymui nustatymas ir pašalinimas40. 

42 Be gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės, dar yra BPeF, privalomos indėlių 
garantijų sistemos ir siūloma EIGS, kurie visi papildo pertvarkymo sistemą, kad bankai 
galėtų tvarkingai žlugti nesigriebiant gelbėjimo viešosiomis lėšomis, kuriuo gali būti 
paskatintas patekimas į užburtą ratą. Šias priemones iš anksto finansuoja pramonė. 

43 Visomis minėtomis pertvarkymo priemonėmis siekiama ištrūkti iš užburto rato ir 
neleisti bankams tapti „per dideliais, kad jiems būtų leista žlugti“. Pagal Bankų 
gaivinimo ir pertvarkymo direktyvą taip pat reikalaujama, kad valstybiniai fondai turėtų 
būti naudojami tik „susidarius labai ypatingai sisteminės krizės padėčiai“, kaip 
„kraštutinė priemonė“, taikoma laikantis griežtų sąlygų ir reikalavimų41. 

44 Jei naudojamos viešosios lėšos, įskaitant BPeF lėšas, ir likvidavimas, ir 
pertvarkymas turi atitikti valstybės pagalbos taisykles. Valstybės pagalbos taisyklėmis 
užkertamas kelias bet kokiam viešųjų lėšų naudojimui, kuriuo galėtų būti iškraipyta 
konkurencija vidaus rinkoje42. Per finansų krizę ir po jos Komisija skelbė įvairius 
aiškinamuosius komunikatus dėl valstybės pagalbos taisyklių taikymo43. Ji iki šiol taiko 
2013 m. Bankų komunikatą. 

Draudimo ir pensijų sektoriams skirta stipresnė ES reguliavimo sistema 

45 Reaguodama į kintančią rizikos aplinką ir tarptautinę reguliavimo darbotvarkę44, 
investavimo būdų sudėtingumą ir įvairius sektorius apimančius pokyčius, ES priėmė 

                                                      
39 https://srb.europa.eu/en/content/mrel 

40 BPeM reglamento 10 straipsnio 7 dalis. 

41 Direktyvos 2014/59/ES 37 straipsnio 10 dalis ir 56 straipsnio 3 dalis. 

42 SESV 107 ir 108 straipsniai. 

43 Komisijos komunikatas dėl valstybės pagalbos bankams ir finansų įstaigoms 2008–2013 m.: 
IP/08/1495; IP/08/1901; IP/09/322; IP/08/1993; IP/09/1180; IP/10/1636; IP/11/1488; 
IP/13/672. 

44 Pavyzdžiui, „The IAIS common structure for the assessment of insurer solvency“, Tarptautinė 
draudimo priežiūros institucijų asociacija, 2007 m., ir „Insurance Core Principles 17 – Capital 
Adequacy“, 2011 m. 

https://srb.europa.eu/en/content/mrel
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draudimo įmonėms taikomas naujas mikroprudencines taisykles direktyvoje 
„Mokumas II“45, kurias priėmus: 

o sukurta išsamesnė draudikų rizikos valdymo priežiūros sistema, siekiant dar labiau 
suderinti nacionalinius prudencinės priežiūros standartus; 

o pradėti taikyti į bankų kapitalo pakankamumo rodiklius panašūs nuo rizikos 
priklausomi kapitalo reikalavimai, skirti užtikrinti, kad atskiri draudikai turėtų 
būtiną kapitalą, palyginti su jų konkrečiais rizikos profiliais46; 

o panaikinti valstybių narių draudikų investicijų portfelio sudėčiai nustatyti 
apribojimai. Vietoj jų draudikai gali laisvai investuoti pagal rizikos ribojimo 
principą, jeigu laikosi naujų kapitalo reikalavimų; 

o remiantis priežiūros peržiūros procesu (2 ramstis) ir informacijos atskleidimo rinkai 
ir priežiūros ataskaitų teikimo taisyklėmis (3 ramstis) nustatyti nauji kokybiniai 
reikalavimai draudikams. Nuo 2016 m. draudikai turėjo apskaičiuoti savo riziką, 
susijusią su jų investicijų portfeliu ir draudimo veikla, įdiegti savo rizikos 
stebėsenos sistemas, parengti su rinka suderinamą turto ir įsipareigojimų 
vertinimą ir turėti pakankamą kapitalą, kad atitiktų naujus kapitalo pakankamumo 
rodiklius; 

o vyksta glaudesnis nacionalinių draudimo priežiūros institucijų ir EIOPA 
bendradarbiavimas. 

46 Naujos prudencinės taisyklės, taikomos profesinių pensijų sektoriuje, buvo 
nustatytos IORP II direktyva47, kuria siekiama modernizuoti ir labiau suderinti už 
profesinių pensijų skyrimą ir naudos gavėjų apsaugą (pavyzdžiui, geresnį informacijos 
atskleidimą) ES atsakingų įstaigų (PPĮ) mikroprudencines taisykles. Naujais 
prudenciniais reikalavimais atnaujinamas dėmesys verslo subjektų valdymui ir rizikos 
valdymo reikalavimams, sumodeliuotiems direktyvoje „Mokumas II“, pavyzdžiui, 
naujoms nuostatoms dėl savo rizikos vertinimo, atlygio nustatymo politikos, 
pagrindinių funkcijų, kompetentingo ir tinkamo valdymo ir turto saugojimo. 

                                                      
45 Direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo, 

2009 m. lapkričio 25 d. 

46 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_15_3120 

47 Direktyva (ES) 2016/2341 dėl profesinių pensijų įstaigų (PPĮ) veiklos ir priežiūros, 2016 m. 
gruodžio 14 d. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_15_3120
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Naujos kapitalo rinkoms, rinkos infrastruktūrai ir kapitalo rinkų sąjungai (KRS) 
taikomos taisyklės 

47 Lygiai tokia pat svarbi finansų sistemos sritis yra kapitalo rinkų sektorius, kurį 
sudaro ne bankų finansų tarpininkai (pavyzdžiui, investiciniai fondai / įmonės, paskolų 
teikėjai, kurie nėra bankai, ir specialios investavimo priemonės). Po 2008 m. ES 
įgyvendino daug įvairių atsakomųjų priemonių, kurios apima: 

o naujas ES taisykles, kuriomis siekiama stiprinti viešąją finansinių produktų ir 
tarpininkų priežiūrą – jose atsižvelgiama į prudencinius reikalavimus, taikomus 
nereguliuojamiems turto valdymo sektoriaus subjektams, rinkos infrastruktūros 
operatoriams ir KRA. Jomis taip pat nustatyti nauji prekybos, tarpuskaitos ir 
atsiskaitymų įpareigojimai dėl produktų, kuriais prekiaujama didmeninės prekybos 
rinkose, kurios per krizę patyrė skaidrumo problemų, taip pat naujos konkrečios 
priežiūros priemonės; 

o taisykles, kuriomis siekiama spręsti likvidumo ir finansinio sverto rizikos, 
susijusios su alternatyvaus investavimo fondais (AIF), klausimą – ES priėmė 
AIFVD direktyvą48, kuria siekiama užtikrinti tam tikrų AIF valdytojams taikomų 
prudencinio elgesio taisyklių vykdymą. Reikalavimai taikytini kapitalo, rizikos ir 
likvidumo valdymui, bendro depozitoriumo paskyrimui ir skaidrumo taisyklėms, 
taikomoms investuotojams ir priežiūros institucijoms. Vykdoma ypatinga 
finansinio sverto stebėsena; 

o išvestinių finansinių priemonių reformas, kuriomis siekiama padidinti išvestinių 
finansinių priemonių rinkų skaidrumą ir kontrolę – buvo nustatyta daug 
skaidrumo reikalavimų, siekiant sumažinti išvestinių finansinių priemonių rinkų 
neskaidrumą ir sumažinti sandorio šalių kredito riziką, įskaitant: 

— Finansinių priemonių rinkų reglamentą (FPRR)49, kuriame reikalaujama, kad 
tam tikrų kategorijų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis būtų 
prekiaujama ES arba lygiavertėse trečiųjų šalių prekybos vietose, teikiant 
tinkamesnę informaciją apie kainas, likvidumą ir riziką; 

— Finansinių priemonių rinkų direktyvą (FPRD II)50, kuria nustatomi suderinti 
reikalavimai, taikomi ES reguliuojamoms rinkoms; 

                                                      
48 Direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, 2011 m. birželio 8 d. 

49 Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, 2014 m. gegužės 15 d. 

50 Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, 2014 m. gegužės 15 d. 
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— Europos rinkos infrastruktūros reglamentą (ERIR)51, kuriuo nustatytas 
įpareigojimas atlikti nebiržinių išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitą 
(PSŠ); 

— priimtas naujas ES taisykles, kuriomis siekiama nurodyti ir nustatyti tam tikrą 
priežiūros tvarką trečiųjų šalių PSŠ52 ir kurios yra sisteminės svarbos ES arba 
vienai ar kelioms jos valstybėms narėms; 

— Bazelio komiteto standartų, susijusių su Kapitalo reikalavimų reglamente 
(KRR II) numatytais didesniais reikalavimais bankams, kurie užsiima 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurių tarpuskaitos pagrindinė 
sandorio šalis neatlieka, perkėlimą į nacionalinę teisę; 

o užtikrinto skolinimo rinkos reformas, kuriomis siekiama padidinti skaidrumą – 
VPĮFS reglamentas53 buvo pagrindinė ES reforma, kuria siekta didinti vertybinių 
popierių įsigijimo finansavimo sandorių, kuriuos atlieka bet kuri ES įsisteigusi 
sandorio šalis (išskyrus centrinius bankus ir valstybės skolos agentūras) 
skaidrumą54; 

o KRA priežiūrą ES lygmeniu – KRA reglamentas55 apima KRA registravimo ir 
priežiūros reguliavimo priemones (kurias taiko ESMA) ir juo siekiama didinti 
mažesnių KRA naudojimą ir didinti konkurenciją; 

o ESRV vykdomą kapitalo rinkų sektoriui kylančios sisteminės rizikos stebėseną – 
vienas iš svarbiausių ESRV prioritetų, nustatytų jos strategijoje yra tobulinti ES 

                                                      
51 Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių 

sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų, 2012 m. liepos 4 d. 

52 Reglamentas (ES) 2019/2099, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 
nuostatos dėl leidimų pagrindinėms sandorio šalims suteikimo procedūrų bei jose 
dalyvaujančių institucijų ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo reikalavimų, 
2019 m. spalio 23 d. 

53 Reglamentas (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir 
pakartotinio naudojimo skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
Nr. 648/2012, 2015 m. lapkričio 25 d. 

54 https://www.fsb.org/2013/08/r_130 829b/ ir 
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/occasional/20 140 923_occasional_paper_6.pdf 

55 Reglamentas (ES) Nr. 462/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 
dėl kredito reitingų agentūrų, 2013 m. gegužės 21 d. 

https://www.fsb.org/2013/08/r_130829b/
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/occasional/20140923_occasional_paper_6.pdf
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makroprudencinę politiką, siekiant sumažinti riziką finansiniam stabilumui už 
bankų sektoriaus ribų56; 

o KRS sukūrimą – 2015 m. pradėtas įgyvendinti ir 2017 m. atnaujintas Komisijos 
veiksmų planas, kurio tikslas – stiprinti ir toliau integruoti ES valstybių narių 
kapitalo rinkas. Juo, be kita ko, siekiama padėti įmonėms, visų pirma mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms patekti į viešųjų pirkimų rinkas ir jose pritraukti kapitalą, 
skatinti mažmeninį ir institucinį investavimą ir sudaryti palankesnes sąlygas 
tarpvalstybinėms investicijoms. 

Pažanga ir pagrindinės problemos 
Bankų ir jų priežiūros institucijų makroprudencinė sistema 

48 Įvyko šie su kapitalo pakankamumu susiję pokyčiai (žr. 5 diagramą): 

o suvestinis ES kapitalo pakankamumo rodiklis padidėjo maždaug 6 procentiniais 
punktais. Tai paskatino kapitalo didinimas (648 milijardais eurų arba 33 % nuo 
2008 m.) ir sumažėjusi pozicijos rizika (16 % nuo 2008 m.). Pozicijos rizika 
sumažėjo dėl mažėjančio bendro turto ir vidutinio bankų pozicijų rizikos 
koeficiento sumažėjimo; 

o suvestinis sverto koeficientas padidėjo maždaug 2 procentiniais punktais ir 
gerokai viršija būsimą minimalų 3 % reikalavimą. Nors iš suvestinių skaičių matyti, 
kad padėtis labai pagerėjo, ši padėtis atskiruose bankuose gali skirtis ir priklauso 
nuo bankų rizikos valdymo pakankamumo ir turimo kapitalo kokybės; 

o dėl naujų Kapitalo reikalavimų reglamente57 pateiktų taisyklių taikymo, taip pat 
dėl dažnesnio priežiūros institucijų atliekamo tikrinimo pagerėjo kapitalo kokybė, 
pavyzdžiui, dėl naudojamo didesnio akcinio kapitalo. 

                                                      
56 „Macro-prudential policy beyond banking: an ESRB strategy paper“, ESRV, 2016 m. 

57 Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir 
investicinėms įmonėms, 2013 m. birželio 26 d. 
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5 diagrama. Kapitalo ir sverto koeficiento pokyčiai ES (2008–2018 m.) 

 
Pastaba: sverto koeficientas apskaičiuotas kaip 1 lygio kapitalo ir bendro turto santykis. Tai yra 
reguliavimo sverto rodiklio pakaitinis rodiklis, kuris diegiamas ES. 

Šaltinis: ECB duomenų rinkinys CBD2. 

49 Nors ES jau priimta daug susitarimo „Bazelis III“ reikalavimų, kai kurias reformas, 
dėl kurių 2017 m. buvo susitarta Bazelio bankų priežiūros komitete, ES vis dar reikia 
įgyvendinti. EBI skaičiavimais, nuostatų, kurias vis dar reikia įgyvendinti, nauda bus 
didesnė nei sąnaudos, kurios bus nedidelės, tarpinės ir laikui bėgant mažės. Ši reforma 
skirta būsimų ekonomikos nuosmukių dydžiui mažinti mažinant tiek būsimų bankų 
krizių tikimybę, tiek intensyvumą. Vis dėlto, kad visiškai įgyvendintų susitarimą 
„Bazelis III“, ES bankai turi padidinti kapitalą iki 124,8 milijardo eurų58. 

50 Kalbant apie likvidumo valdymą, pasakytina, kad pradėjus taikyti LCR pagerėjo 
trumpalaikis bankų likvidumas, tačiau vėliau pradėjus taikyti grynojo pastovaus 
finansavimo rodiklio taisykles, euro zonoje sumažėjo pasitikėjimas trumpalaikiu 
didmeniniu finansavimu. Be to, gerokai padidėjus Eurosistemos likvidumo injekcijoms 
palengvėjo bankų likvidumo atsargų kaupimas mažomis finansavimo sąnaudomis. 
Tačiau dėl šių injekcijų taip pat atsirado kai kurių bankų priklausomumas nuo 

                                                      
58 https://eba.europa.eu/eba-updates-estimates-impact-implementation-basel-iii-and-

provides-assessment-its-effect-eu-economy 
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centrinio banko, finansuojančio likvidumą. Dėl šio priklausomumo gali kilti rizika 
bankams, jeigu pasikeistų pinigų politika59. 

51 2018 m. EBI60 ir ECB61 atlikto Europos bankų testavimo nepalankiausiomis 
sąlygomis rezultatai rodo, kad didesnio kapitalo rezervo esama net esant 
nepalankioms makroekonominėms sąlygoms, nors buvo naudojamas daug 
nepalankesnis scenarijus, nei atliekant 2016 m. testavimą nepalankiausiomis 
sąlygomis. Tačiau 2019 m. EAR audito ataskaitoje buvo įvertinta, kad 2018 m. 
testavimas turėjo būti daug reiklesnis. Iš tikrųjų reikšmingai sisteminei rizikai – ir tam 
tikroms šalims ir kintamiesiems – buvo taikomos žemo lygio nepalankiausios sąlygos 
arba nebuvo taikomos jokios sąlygos62. 

52 Atlikdamas savo stambių bankų patikrinimus vietoje ir vidaus modelių peržiūrą, 
ECB kai kuriose srityse nustatė daugybę modeliavimo metodų ir trūkumų nustatant 
riziką ir apskaičiuojant jos dydį (pavyzdžiui, nepakankamai dėmesio skirta 
atitinkamiems rizikos veiksniams arba trūkumams apskaičiuojant realizuotus nuostolius 
dėl įsipareigojimų nevykdymo). Atliekant šią peržiūrą ECB pareiškė, kad ji pateikė 
prašymus bankams dėl tolesnės priežiūros ir taisomųjų veiksmų siekiant pašalinti šiuos 
trūkumus63. 

53 Dabartinėje reglamentavimo sistemoje pozicijos valstybės skolos atžvilgiu 
paprastai de facto priskiriamos nerizikingų kategorijai, taip pat nereikalaujama jų 
įvairinti ir nenumatomos pozicijų ribos (nepaisant to, kad atliekant testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis buvo užfiksuota valstybės skolos rizika)64. Vis dėlto, nors 
šis požiūris atitinka tarptautinę Bazelio sistemą, plačiai sutariama, kad pozicijos 
valstybės skolos atžvilgiu daugeliu atvejų – ir visų pirma vidaus pozicijų valstybės skolos 
atžvilgiu koncentracija – kelia riziką bankams, priklausantiems BS, ir yra pagrindinis 

                                                      
59 Žr. TVF šalies ataskaitą Nr. 18/226 „Euro zonos politika: finansų sistemos stabilumo 

vertinimas“, 76 dalis. 

60 https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing/2018 

61 https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ 
ssm.pr190 201~6114ab7593.en.html 

62 https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/NewsItem.aspx?nid=12 388 

63  „Update on the Targeted Review of Internal Models (TRIM)“, ECB, 2019 m. lapkričio 21 d. 

64 „Pranešimas dėl pozicijų valstybės skolos atžvilgiu reguliavimo“, ESRV, 2015 m. kovo mėn., 
p. 12. 

https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing/2018
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/
https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/NewsItem.aspx?nid=12388
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sisteminės rizikos šaltinis65. 2017 m. vidutinės didelių pasaulinio masto bankų pozicijos 
valstybės skolos atžvilgiu sudarė 19,4 % jų bendro turto, o mažesnių ir vidutinio dydžio 
bankų – 28,1 %. ES turi 4,15 trilijono eurų pozicijų valstybės skolos atžvilgiu (2019 m. 
birželio mėn. duomenimis) ir daugiausia dėmesio skiria vidaus pozicijoms. 2018 m. 
Komisijos pasiūlytas reglamentas dėl valstybės obligacijomis užtikrintų vertybinių 
popierių padeda investuotojams diversifikuoti savo pozicijas valstybės skolos atžvilgiu, 
tačiau nebuvo padaryta jokios pažangos, siekiant išeiti iš šios užburto rato dalies66. 

Neveiksnios paskolos ir bankų pelningumas 

54 Bendras NP skaičius ES mažėjo nuo aukščiausio 6,8 % visų paskolų ir išankstinių 
mokėjimų lygio 2015 m. pabaigoje iki 2,7 % 2019 m. pabaigoje67. Nepaisant padarytos 
didelės pažangos, kai kurios valstybės narės susiduria su gana aukštu neveiksnių 
paskolų lygiu (žr. 6 diagramą). Naujų NP kaupimuisi taip pat reikia užkirsti kelią68. 9-
asis tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas (TFAS 9) yra laikomas svarbiu 
siekiant užtikrinti savalaikiškesnį kredito nuostolių pripažinimą; jis yra grindžiamas 
tikėtinais kredito nuostoliais, o ne ankstesniu nuostolių pripažinimo juos patyrus 
metodu. 2018 m. BPM atliko daugiau kaip 50 kredito rizikos patikrų vietoje, per kurias 
buvo nustatyta trūkumų nustatant NP ir su tuo susijusius neišvengiamus vertės 
sumažėjimus69. 

                                                      
65 „Pranešimas dėl pozicijų valstybės skolos atžvilgiu reguliavimo“, ESRV, 2015 m. kovo mėn., 

p. 7 ir p. 58 ir „Finansinio stabilumo apžvalga“, ECB, 2019 m. gegužės mėn., 6 langelis. 

66 Aukšto lygio darbo grupė „Considerations on the further strengthening of the Banking Union 
including a common deposit insurance scheme“, 2019 m. birželio mėn., ir Bazelio bankų 
priežiūros komitetas „Discussion paper on the regulatory treatment of sovereign 
exposures“, 2017 m. gruodžio mėn. 

67 ECB duomenų rinkinys CBD2. 

68 ECB Bankų priežiūros tarnyba, „BPM priežiūros prioritetai 2020 m.“, 2019 m. spalio 7 d. 

69 ECB, „On-site inspections 2018: key findings“, 2019 m. rugpjūčio 14 d. 
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6 diagrama. NP suma (milijardais eurų) ir neveiksnių paskolų ir viso 
paskolų portfelio santykis (procentinėmis dalimis) pagal valstybes nares 
2019 m. ketvirto ketvirčio duomenimis 

 
Šaltinis: EAR, remiantis preliminaria EBI atlikta COVID-19 poveikio bankams analize, Teminis pranešimas 
EBI/REP/2020/17, 12 diagrama. 

55 Dėl daugybės veiksnių, pavyzdžiui, NP mažinimo išlaidų, perteklinės 
bankininkystės, didelės konkurencijos, skaitmeninimo išlaidų, nuolat mažų palūkanų 
aplinkos ir reguliavimo išlaidų bankų sektoriaus pelningumas buvo palyginti mažas70. 
Vidutinė ES ir euro zonos bankų nuosavo kapitalo grąža baigiantis 2018 m. buvo 6 %, 
tai yra mažesnė už 8–10 % standartines kapitalo sąnaudas71. Ilgesnis mažo pelningumo 
laikotarpis gali trukdyti bankų gebėjimui kaupti rezervus iš rezervų arba didinti 
kapitalą. Dėl to bankų pajėgumas teikti paskolas realiajai ekonomikai gali būti ribotas – 
ypač po krizės. 

                                                      
70 Andrea Enria (ECB) pristatymas CIRSF metinėje tarptautinėje konferencijoje, Lisabona, 

2019 m. liepos 4 d. 

71 „Risk Assessment Questionnaire – Summary of Results“, EBI, 2018 m. 
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Nauja žlungantiems arba galintiems žlugti bankams skirta krizių valdymo sistema 

56 Pertvarkymo galimybių sudarymas visiems ES bankams – tebėra nebaigtas 
darbas; šį klausimą taip pat apėmė mūsų atliktas BPeM auditas. Nors bankai deda 
pastangas, kad galėtų persitvarkyti72: 

o pertvarkymo planai dar nepasiekė galutinio rengimo etapo73; 
o MREL pajėgumai dar nėra visiškai sukurti74; 
o BPV metinėje darbų programoje numatyta 2020 m. nustatyti galimas kliūtis 

pertvarkomumui, tačiau prognozuojama, kad visoms esminėms kliūtims pašalinti 
prireiks kelerių metų75; 

o BPV nurodė veiksmus, kurių bankai turėtų imtis, kad nustatytų galimas kliūtis76. 

57 Mums atliekant ECB vykdomą krizių valdymą buvo nustatyta ECB atliekamų krizių 
nustatymo procedūrų trūkumų. Pavyzdžiui, jose nebuvo aiškių kriterijų ir rodiklių ir 
nebuvo reaguojama remiantis banko finansinės padėties esminio pablogėjimo 
įrodymais77. ECB nurodo, kad jis kol kas ėmėsi tolesnių veiksmų dėl ataskaitoje 
nurodytų nustatytų faktų imdamasis kelių priemonių. Tinkamas priežiūros institucijų ir 
pertvarkymo institucijų bendradarbiavimas yra svarbus siekiant užtikrinti, kad krizių 
valdymas veiktų tinkamai78. Tačiau, nors ankstyvosios intervencijos pranešimas turėtų 
leisti BPV pasirengti pertvarkymui, bankas gali būti paskelbtas žlungančiu arba galinčiu 
žlugti (ŽAGŽ), net jeigu nebuvo imtasi ankstyvosios intervencijos priemonių, ir 2017 m. 

                                                      
72 BPV pirmininkės Elkės König kalba Europos Parlamento ECON komitete, 2019 m. gruodžio 

3 d. 

73 Specialiosios ataskaitos Nr. 23/2017 146 dalis, EAR, „Bendra pertvarkymo valdyba – 
sudėtinga bankų sąjungos užduotis pradėta vykdyti, bet dar daug reikia nuveikti“. 

74 2020 m. kiekybinė MREL ataskaita, EBI, p. 15. 

75 Specialiosios ataskaitos Nr. 23/2017 5 diagrama, EAR, „2020 m. BPV metinė ataskaita“, 
p. 15. 

76 „Expectations for banks“, Bendra pertvarkymo valdyba, 2020 m. kovo mėn. 

77 EAR, Specialioji ataskaita Nr. 02/2018 „ECB vykdomos bankų krizių valdymo veiklos 
efektyvumas“, 125 dalis. 

78 EAR, Specialioji ataskaita Nr. 02/2018, 34 dalis. 
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taip nutiko79. Be to, Komisija nustatė, kad priežiūros įgaliojimai ir ankstyvosios 
intervencijos įgaliojimai iš dalies sutampa80. 

58 EBI gairės leidžia manyti, kad bankas yra ŽAGŽ, jeigu pažeidžia savo bendrą SREP 
kapitalo reikalavimų sumą ir bet kokius priežiūros reikalavimus. Tačiau faktiškai taip 
nebuvo. Kadangi ŽAGŽ vertinime turėtų būti atsižvelgta į visas svarbias atvejo 
aplinkybes, ECB ne visada laikėsi suderintų EBI gairių (pavyzdžiui, neatsižvelgė į įmonių 
valdymo susitarimų pažeidimus, nes neįtraukė jų į savo vidaus gaires dėl EBI gairių 
įgyvendinimo)81. 

59 Atliekant viešojo intereso testą nustatoma, ar pertvarkymas yra proporcingas ir 
būtinas ir ar banką reikėtų likviduoti. Tačiau pertvarkymo institucijų ES atliekami 
viešojo intereso testai kartais yra taikomi skirtingai, todėl išvados ir pasekmės gali būti 
skirtingos. Pavyzdžiui, nors kai kurios NPI net labai mažų bankų pertvarkymą laikė 
atitinkančiu viešąjį interesą82, 2017 m. BPV nusprendė, kad bankų „Banca Popolare di 
Vicenza S.p.A.“ ir „Veneto Banca S.p.A.“ pertvarkymas neatitiko viešojo intereso, 
nepaisant jų didesnio dydžio, nes nepanašu, kad institucijų žlugimas turėtų didelį 
neigiamą poveikį finansiniam stabilumui83. Kitaip nei šiame vertinime, Komisija 
nusprendė, kad valstybės pagalba buvo suderinama, nes buvo būtina atitaisyti didelius 
valstybės narės ekonomikos sutrikimus84. 

                                                      
79 EAR, Specialioji ataskaita Nr. 02/2018, 34 dalis. 

80 „Ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl bendro priežiūros mechanizmo, sukurto pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013“, COM(2017) 91 final, p. 17. 

81 EAR, Specialioji ataskaita Nr. 02/2018, 108 dalis. 

82 Pavyzdžiui, „Banco Internacional do Funchal S.A“ Portugalijoje, „Panellinia Bank S.A.“ ir 
„Cooperative Bank of Peloponnese Coop Ltd.“ Graikijoje: https://eba.europa.eu/regulation-
and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-
funds; ir „Andelskassen J.A.K. Slagelse“ Danijoje (2016 m.), „Banco Internacional do Funchal 
S.A“ Portugalijoje (2015 m.), „Panellinia Bank S.A.“ ir „Cooperative Bank of Peloponnese 
Coop Ltd.“ Graikijoje (2015 m.): https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-
resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds. 

83 „Sprendimas dėl Veneto Banca S.p.A. pertvarkymo sąlygų įvertinimo“, SRB/EES/2017/11, 
p. 11, 2017 m. birželio 23 d., ir „Sprendimas dėl Banca Popolare di Vicenza S.p.A. 
pertvarkymo sąlygų įvertinimo“, SRB/EES/2017/12, p. 11, 2017 m. birželio 23 d. 

84 Sprendimas dėl valstybės pagalbos, Europos Komisija, Nr. 45 664 (2017/N), 2017 m. birželio 
25 d., 49 dalis. 

https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
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60 Kiti nesklandumai atliekant įvertinimus yra nacionalinių nemokumo teisės aktų, 
taikomų bankams, fragmentacija. Jie valstybėse narėse skiriasi, net jei yra minimalus 
jų suderinimo lygis85. Bankų sąjungai priklausančios valstybės narės taip pat taiko 
pertvarkymo priemones ir specialius nacionalinius likvidumo teisės aktus, o ne 
likvidatoriaus ar administratoriaus vadovaujamas nacionalines bankroto procedūras86, 
tokiu būdu sukurdamos de facto pertvarkymo sistemą, kaip savo nacionalinių bankroto 
procedūrų dalį. Kadangi pertvarkymą reikia palyginti su nacionalinėmis bankroto 
procedūromis, siekiant įvertinti viešąjį interesą ir galimą principo „nė vieno 
kreditoriaus padėtis nėra blogesnė“ pažeidimą87, dėl šios fragmentacijos kyla daug 
bankų pertvarkymo problemų ir gali būti taikomos nevienodos sąlygos žlungantiems 
arba galintiems žlugti bankams ir jų kreditoriams88. 

61 Iki 2019 m. pabaigos nurašymo ir konvertavimo priemonė buvo pritaikyta tik 
kartą, kaip pertvarkymo BS dalis – „Banco Popular Español“ pertvarkyti. Šiuo 
pertvarkymu buvo sėkmingai apsaugotos viešosios lėšos, taigi ir mokesčių mokėtojų 
pinigai. Kita vertus, valstybės narės iki šiol viešąsias lėšas naudoja bankams gelbėti 
viešosiomis lėšomis ir jiems remti, viršydamos apribojimus, taikomus labai ypatingai 
sisteminės krizės padėčiai: 

o gelbėjimas viešosiomis lėšomis kaip nacionalinių bankroto procedūrų dalis – 
valstybės narės viešąsias lėšas naudoja nacionalinėms bankroto procedūroms 
remti; 

o gelbėjimas atliekant prevencinį rekapitalizavimą – valstybės narės taiko 
prevencinį rekapitalizavimą89 ir rekapitalizavimą, kuris nelaikomas valstybės 
pagalba (kadangi yra pagrįstas rinkos sąlygomis), kad paremtų bankus, kurie 
neatitinka savo kapitalo reikalavimų; 

o parama teikiant valstybės garantijas – jos nelaikomos valstybės pagalba, nes jos 
yra pagrįstos rinkos sąlygomis ir teikiamos NP pardavimui remti. 

                                                      
85 Direktyva 2001/24/EB dėl kredito įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo, 2001 m. balandžio 

4 d. 

86 Direktyvos 2014/59/ES 2 straipsnio 47 dalis. 

87 Direktyvos 2014/59/ES 73 straipsnis. 

88 Elkės König kalba Europos Parlamento ECON komitete, 2020 m. gegužės 5 d., 
https://srb.europa.eu/en/node/978. 

89 Direktyvos 2014/49/ES 32 straipsnio 4d dalies iii punktas. 

https://srb.europa.eu/lt/node/978
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Draudimo ir profesinių pensijų sektoriams skirta ES reguliavimo sistema 

62 Nors egzistuoja ES lygmens prudencinė sistema, kai kurios techninės taisyklės, 
taikomos draudimui, visose valstybėse narėse tebėra skirtingos. EAR nustatė, kad 
priežiūros institucijų priežiūros ir bendradarbiavimo kokybė gerokai skiriasi. Nors 
EIOPA ir dėjo dideles pastangas siekdama skatinti nuoseklią, intervencinę ir visapusišką 
priežiūrą visose valstybėse narėse90, reguliuojamasis arbitražas tebėra tikrovė91 ir 
priežiūros konvergencija tebėra svarbus uždavinys. 

63 Kapitalo lygiai viršijo minimalų dydį, kurį reikalaujama taikyti tiek mokumo 
kapitalo reikalavimams, tiek minimaliam kapitalo pakankamumo rodikliui. 2018 m. 
pabaigoje bendri lygiai viršijo minimalų dydį visose valstybėse narėse, tačiau vis dar 
esama didelių skirtumų. Šie skirtumai iš dalies parodo, kad nenuosekliai taikomi nauji 
reikalavimai, pavyzdžiui, reikalavimai, taikomi nacionalinėms apskaitos taisyklėms, 
apmokestinimui ir socialinės apsaugos įstatymams. 

64 ES taisyklėmis nesprendžiami sisteminės svarbos draudimo įmonių nustatymo ir 
specialios priežiūros / pertvarkymo bei gaivinimo klausimai. Taip pat nėra bendrų ES 
fiskalinio stabilumo stiprinimo priemonių, kurių lėšomis būtų galima finansuoti 
draudimo įmonių pertvarkymą arba likvidavimą92. Draudimo įmonės likviduojamos 
pagal nacionalines sistemas, už kurias išimtinai atsako buveinės valstybės narės 
priežiūros institucija93. Tiek EIOPA94, tiek ESRV95 ragino Komisiją įgyvendinti minimalų 
nacionalinių gaivinimo ir pertvarkymo sistemų, taikomų ES draudikams ir 
perdraudikams, suderinimą. Komisija nurodė, kad tokia iniciatyva rengiama kartu su 
sistemos „Mokumas II“ peržiūra. 

                                                      
90 EAR, Specialioji ataskaita Nr. 29/2018, 96 ir 97 dalys. 

91 EAR, Specialioji ataskaita Nr. 29/2018, 3 langelis ir 26 ir 27 dalys. 

92 „Opinion to the institutions of the European Union on the harmonisation of recovery and 
resolution frameworks for (re)insurers across the Member States“, EIOPA, 2017 m. liepos 
5 d., p. 14; „Recovery and resolution for the EU insurance sector: a macro-prudential 
perspective“, ESRV, 2017 m. rugpjūčio mėn., p. 4 ir 7. 

93 Direktyva „Mokumas II“, 267–296 straipsniai, 2009 m. lapkričio 25 d. 

94 https://www.eiopa.europa.eu/content/institutions-eu-harmonisation-recovery-and-
resolution-frameworks-reinsurers. 

95 https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports170 817_ 
recoveryandresolution.en.pdf. 

https://www.eiopa.europa.eu/content/institutions-eu-harmonisation-recovery-and-resolution-frameworks-reinsurers
https://www.eiopa.europa.eu/content/institutions-eu-harmonisation-recovery-and-resolution-frameworks-reinsurers
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports170817_recoveryandresolution.en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports170817_recoveryandresolution.en.pdf
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65 Remiantis vykstančiomis politinėmis diskusijomis galima manyti, kad reikia 
parengti papildomas koncentruotos rizikos, pavyzdžiui, pozicijų valstybės skolos 
atžvilgiu koncentracijos, valdymo ir priežiūros taisykles. ES draudikams kyla didesnė 
valstybės skolos rizika nei bankams96, visų pirma tose valstybėse narėse, kuriose yra 
didesnis bendras įsiskolinimo lygis97. EIOPA savo stabilumo ataskaitose stebi šio tipo 
pozicijas. 

66 Tik nedaugelis valstybių narių turi draudimo garantijų sistemas (DGS), skirtas 
draudėjams apsaugoti nuo nemokių draudikų. Savo ataskaitoje dėl EIOPA nustatėme, 
kad vartotojų apsauga priklauso nuo draudiko teisinės struktūros98. Komisija kartu su 
EIOPA vertina Europos nacionalinių DGS tinklo poreikį. 

67 Atsižvelgdama į vykstančias Komisijos konsultacijų procedūras dėl direktyvos 
„Mokumas II“, EIOPA ir ESRV laikosi nuomonės, kad ES teisės aktuose nėra 
makroprudencinės politikos, kuria būtų galima įvairiu laiku įsikišti į įvykių, dėl kurių 
didėja sisteminė rizika draudimo sektoriuje, grandinę99. Panašią nuomonę išreiškė FST 
ir Tarptautinė draudimo priežiūros institucijų asociacija (TDPIA)100. 

68 2020 m. birželio 1 d. duomenimis, kalbant apie profesines pensijas, keletas 
valstybių narių dar nebuvo užbaigusios IORP II direktyvos perkėlimo į nacionalinę 
teisę proceso101. 

69 Apibrėžtos naudos arba mišrių PPĮ turtas sudarė maždaug 80 % investicijų 
2014 m. pabaigoje102. Mažas pajamingumas iš dalies paaiškina, kodėl 2018 m. 
pabaigoje profesinių pensijų mokumo būklė apskritai buvo trapi ir artima 

                                                      
96 „Finansinio stabilumo apžvalga“, ECB, 2019 m. gegužės mėn., p. 100. 

97 „Investment behaviour report“, EIOPA, 2017 m. lapkričio 16 d., p. 13. 

98 EAR, Specialioji ataskaita Nr. 29/2018, 29 dalis. 

99 EIOPA Consultation Paper on the 2020 review of Solvency II (11 skyrius), ESRB paper on 
Macro-prudential provisions, measures and instruments for insurance, 2018 m.; ir ESRB 
response to the EIOPA Consultation Paper on the 2020 review of Solvency II, 2020 m. 

100 Finansinio stabilumo tarybos pranešimas „Finalisation of IAIS holistic framework for the 
assessment and mitigation of systemic risk in the insurance sector“, 2019 m. lapkričio 14 d. 

101 https://ec.europa.eu/info/publications/occupational-retirement-provisions-directive-
transposition-status_en 

102 „IORPs Stress Test Report 2015“, 1 priedas, EIOPA, 2015 m. 

https://www.eiopa.europa.eu/content/consultation-paper-opinion-2020-review-solvency-ii
https://remote.eca.europa.eu/dana/home/index.cgi
https://remote.eca.europa.eu/dana/home/index.cgi
https://ec.europa.eu/info/publications/occupational-retirement-provisions-directive-transposition-status_en
https://ec.europa.eu/info/publications/occupational-retirement-provisions-directive-transposition-status_en
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reglamentuojamajai ribinei vertei103. 2017 m. EIOPA testavimas nepalankiausiomis 
sąlygomis taip pat parodė, kad vidutiniškai PPĮ turėjo nepakankamai turto savo pensijų 
įsipareigojimams įvykdyti ir kad vidutiniškai nepakankamai kapitalizuotos pensijų 
sistemos veiksnys104 gali turėti gana didelį neigiamą poveikį pensijų gavėjams105. 
Tačiau EIOPA 2019 m. testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metu nustatyta, kad 
pagal testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų apsaugos rodikliai pagerėjo, 
tačiau vis dar tikėtinas neigiamas poveikis nariams ir paramos gavėjams (arba 
finansuojantiems subjektams)106. 

Kapitalo rinkos, rinkų infrastruktūra ir kapitalo rinkų sąjunga (KRS) 

70 Kadangi ES kapitalo rinkos yra santykinai mažai išplėtotos (pavyzdžiui, palyginti su 
JAV), ES siekia padidinti kapitalo rinkų finansavimo, palyginti su bankų finansavimu, 
dalį, siekiant sumažinti investicines sąnaudas verslo subjektams ir sumažinti ryšį su 
buveinės valstybe, sudarant palankesnes sąlygas didesnėms tarpvalstybinėms 
investicijoms ir diversifikacijai. Taip turėtų būti padidintas atsparumas krizėms ir 
sudarytos palankesnės sąlygos greitesniam atsigavimui ir augimui. Didesnė kapitalo 
rinkų integracija ir labiau integruotos bankų sistemos gali padėti palaikyti 
tarpvalstybinius kapitalo srautus ir išlaikyti investicijas valstybėse narėse, kurios patiria 
didelių asimetrinių makroekonominių sukrėtimų. 

71 Savo strategijoje ESRV ES makroprudencinę politiką ne bankų tarpininkavimo 
atžvilgiu nustatė vienu iš svarbiausių prioritetų107. Taip pat yra ne bankų finansinio 
tarpininkavimo ekspertų grupė, kuri stebi riziką sektoriuje (-iuose). Šiuo metu nėra 
veikiančios sistemos, skirtos šiame sektoriuje nustatytai sisteminei rizikai šalinti 
suderintu būdu. Sisteminei rizikai šiame sektoriuje stebėti skirta sistema laipsniškai 
tobulinama, pavyzdžiui, ESRV rekomenduojant ESMA rengti gaires dėl 
makroprudencinio finansinio sverto ribų108. ESRV atkreipė dėmesį į likusias duomenų 
spragas, kurios trukdė atlikti išsamesnį rizikos vertinimą kai kuriose ne bankų 
tarpininkavimo sektoriaus dalyse (pavyzdžiui, nebuvo pakankamai duomenų apie ne 

                                                      
103 „Finansinio stabilumo ataskaita“, EIOPA, 2019 m. birželio mėn., p. 38. 

104  „2017 IORP Stress Test Report“, 2017 m. gruodžio 13 d., 243 ir 235 dalys. 

105 „European Semester Thematic Factsheet on the adequacy and sustainability of pensions“, 
Europos Komisija, 2016 m. lapkričio mėn., p. 9. 

106 „Occupational pensions stress test 2019“, EIOPA, 2019 m. 

107 „Macro-prudential policy beyond banking: an ESRB strategy paper“, ESRV, 2016 m. 

108 „Rekomendacija dėl investicinių fondų likvidumo ir finansinio sverto rizikos“, ESRV, 2018 m. 
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bankų sektoriaus finansinį svertą bei bankų ir kitų finansinių tarpininkų tarpusavio 
susietumą)109. 

72 Nors alternatyvaus investavimo fondų valdytojai privalo įgyvendinti rizikos 
valdymo politiką ir jiems taikomi testavimo nepalankiausiomis sąlygomis ir ataskaitų 
teikimo įpareigojimai, direktyvoje nėra finansinio sverto apribojimų, taikomų AIF. 
2019 m. peržiūros ataskaitoje padaryta išvada, kad dauguma AIFVD nuostatų 
efektyviai ir veiksmingai pasiekta joms numatytų tikslų110. Tačiau pokriziniu 
laikotarpiu ir toliau kilo priežiūros problemų dėl finansinio sverto, pavyzdžiui, užstatu 
užtikrintų paskolos įsipareigojimų111. 

73 2018 m. ESRV laikėsi nuomonės, kad atvirojo tipo investicinių fondų turto 
likvidumo ir jo išpirkimo profilių neatitikimai gali lemti skubius pardavimus, kad būtų 
patenkinti išpirkimo reikalavimai rinkoje susiklosčius nepalankioms sąlygoms, o tai 
galimai turėtų neigiamą poveikį kitiems finansų rinkos dalyviams, turintiems tokio pat 
turto arba turto su susijusiomis rizikomis. Finansinis svertas gali sustiprinti neigiamus 
rinkos pokyčius. ESRV rekomendavo ESMA ir Komisijai pradėti taikyti 
makroprudencinės politikos priemones toms rizikoms valdyti112. Pavyzdžiui, rizikas, 
kurios kyla dėl finansinio sverto, galima pašalinti sukuriant suderintą atskaitomybės 
sistemą kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektams 
ir geriau išnaudojant esamas galimybes nustatyti finansinio sverto ribas alternatyvaus 
investavimo fondams. 

74 2015 m. Komisijos priimtame ir 2017 m. jos laikotarpio vidurio peržiūroje 
išplėstame veiksmų plane, skirtame kapitalo rinkų sąjungai113, nustatyta daugiau kaip 
                                                      
109 „Ne bankų finansų įstaigų stebėsenos ataskaita“, ESRV, 2019 m. 

110 „Alternatyvaus investavimo fondų valdytojų direktyvos (AIFMD) taikymo ataskaita“, 
Europos Komisija, 2019 m. 

111 https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-study-exposure-eu-
fund-industry-clos. 

112 „Rekomendacija dėl investicinių fondų likvidumo ir finansinio sverto rizikos“, ESRV/2017/6, 
2017 m. gruodžio 7 d. 
ESMA pradėjo konsultacijas savo gairių, kuriomis siekiama spręsti finansinio sverto rizikos 
AIF sektoriuje projekto klausimą, tema. 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34–39-
967_consultation_paper_on_guidelines_on_art_25_aifmd.pdf. 

113 Komunikatas „Kapitalo rinkų sąjungos veiksmų plano laikotarpio vidurio peržiūra“, 
COM(2017) 292 final, 2017 m. birželio 8 d. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-study-exposure-eu-fund-industry-clos
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-study-exposure-eu-fund-industry-clos
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-967_consultation_paper_on_guidelines_on_art_25_aifmd.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-967_consultation_paper_on_guidelines_on_art_25_aifmd.pdf
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71 priemonė (33 iš KRS veiksmų plano ir 38 iš laikotarpio vidurio peržiūros). 
Kiekvienam veiksmui buvo priskirtas orientacinis terminas. Į šią laikotarpio vidurio 
peržiūrą buvo taip pat buvo įtraukti devyni prioritetiniai veiksmai. 

75 2019 m. Komisija pranešė, kad įgyvendino daugumą priemonių, nurodytų KRS 
veiksmų plane, bet būtini veiksmai buvo būtini, visų pirma dėl naujų prioritetų, 
susijusių su žaliąja ir skaitmenine pertvarka ir „Brexit’u“114. Tačiau net ir papildomomis 
priemonėmis ES lygmeniu negalima įgyvendinti KRS, jei jos nebus papildytos plataus 
masto ir užmojo nacionalinėmis reformomis, kuriomis būtų siekiama stiprinti 
kapitalo rinkas115. 

76 Šiuo metu EAR atlieka atskirą KRS veiksmų plano įgyvendinimo auditą. 

  

                                                      
114 „Kapitalo rinkų sąjunga. Bendrosios kapitalo rinkos kūrimo pažanga siekiant stiprios 

ekonominės ir pinigų sąjungos“, COM(2019) 136 final, 2019 m. kovo 15 d., p. 3 ir 4. 

115  „A Capital Market Union for Europe“, TVF, SDN/19/07, 2019 m. rugsėjo mėn. 
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ES atsakas į valstybės skolos krizę  

Apžvalga 

77 Be finansų sistemos trūkumų, kurie buvo daugiausia pastebėti pasaulio mastu, dėl 
keleto konkrečių ES problemų ES finansų krizė virto valstybių skolos krize (žr. 13–17 
dalis). Buvo imtasi keleto iniciatyvų, kuriomis buvo siekiama įveikti krizę tiek fiskaliniu, 
tiek bankininkystės lygmeniu, be kita ko (žr. 7 diagramą): 

o institucinio atsako: Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonės (EFSM), 
Europos finansinio stabilumo fondo (EFSF), Europos stabilumo mechanizmo (ESM) 
ir Europos fiskalinės valdybos (EFB); 

o politinio atsako: šešių dokumentų rinkinio ir dviejų dokumentų rinkinio, kuriais 
reformuojamas Stabilumo ir augimo paktas (SAP), organizuojamas Europos 
semestras, nustatoma makroekonominio disbalanso procedūra (MDP) ir nustatomi 
minimalūs reikalavimai, taikomi nacionalinėms biudžeto sistemoms; fiskalinio 
susitarimo ir ECB vykdomų vienakrypčių pinigų politikos sandorių (VPPS). 

7 diagrama. ES krizinis atsakas į valstybės skolos krizę 

 
Šaltinis: EAR. 
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Institucinis atsakas į valstybės skolos krizę 

Pagrindiniai pokyčiai 

78 EFSM buvo sukurta 2010 m.116 kaip laikina ES finansavimo programa. Jos tikslas 
buvo teikti finansinę paramą valstybėms narėms, patiriančioms arba realiai galinčioms 
patirti didelių ekonominių ir finansinių sunkumų dėl išimtinių aplinkybių, kurių jos 
negali kontroliuoti. Parama galėjo būti teikiama teikiant paskolas arba kredito linijas, 
atsižvelgiant į galimybę taikyti mokėjimų balanso priemonę – esamą priemonę, kuria 
jau teikiama vidutinės trukmės finansinė parama ne euro zonos valstybėms narėms.  

79 EFSF buvo laikinas 2010 m. sukurtas krizės sukeltų problemų sprendimo 
mechanizmas. Jo tikslas buvo užtikrinti finansinį stabilumą teikiant finansinę paramą 
euro zonos valstybėms narėms, daugiausia teikiant paskolas. 2012 m. jo funkcijas 
parėmė ESM, todėl jis nebegalėjo toliau teikti finansinės paramos. Tačiau jis dar gali: 

o gauti paskolų mokėjimus iš valstybių paramos gavėjų; 

o atlikti palūkanų ir pagrindinius mokėjimus EFSF obligacijų turėtojams; 

o pratęsti neapmokėtų obligacijų terminą. 

80 ESM buvo įsteigtas 2012 m. sudarius sutartį tarp euro zonos valstybių narių117 
kaip tarpvyriausybinė organizacija. Jo uždavinys – teikti finansinę paramą euro zonos 
šalims, kurios susidūrė su rimtomis finansinėmis problemomis arba kurioms tokia 
grėsmė gali iškilti. Tokia parama suteikiama, tik jei yra įrodymų, kad ji būtina siekiant 
išlaikyti ESM narių ar visos euro zonos finansinį stabilumą. ESM teikia finansinę 
paramą euro zonos valstybėms narėms, kurios turi didelių finansavimo problemų arba 
kurioms kyla tokių problemų grėsmė, laikantis griežtų ekonominių sąlygų, atitinkančių 
pasirinktą ir su Komisija bei paramos gavėju aptartą finansinę priemonę. Ypatingomis 
aplinkybėmis ESM taip pat gali tiesiogiai rekapitalizuoti finansų įstaigas, kurios yra 
sisteminės svarbos euro zonoje. Komisija ir ESM reguliariai vertina valstybių narių 
paramos gavėjų, pasitraukusių iš finansinės paramos programų, keliamą grąžinimo 
riziką. Audito Rūmai pradėjo auditą, kuriuo siekiama įvertinti Komisijos priežiūros po 
programos įgyvendinimo veiksmingumą. 

                                                      
116 Reglamentas (ES) Nr. 407/2010, kuriuo nustatoma Europos finansinės padėties 

stabilizavimo priemonė, ES taryba, 2010 m. gegužės 11 d. 

117 Europos stabilumo mechanizmo steigimo sutartis, 2012 m. vasario 2 d. 
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81 2015 m. Komisija įsteigė EFV118. EFV tikslas – stiprinti dabartinę ekonomikos 
valdymo sistemą teikiant metinį ES fiskalinės sistemos įgyvendinimo ir dabartinių 
fiskalinės politikos krypčių euro zonoje ir nacionaliniu lygmeniu tinkamumo vertinimą. 

Pažanga ir pagrindiniai iššūkiai 

82 Nuo 2008 m. keletas finansinių sunkumų turinčių valstybių narių gavo paskolas iš 
ES (Vengrija, Latvija, Rumunija – pagal mokėjimų balanso priemonę; Airija ir 
Portugalija – pagal EFSM), taip pat iš tarpvyriausybinių gelbėjimo fondų (Graikija – 
pagal Graikijos paskolų priemonę; Graikija, Airija ir Portugalija – iš EFSF; Kipras, 
Graikija, ir Ispanija – pagal ESM): 

o savo ataskaitoje dėl makrofinansinės paramos119 pranešėme, kad Komisija 
nebuvo pasirengusi organizuoti makrofinansinės paramos programų valdymą, ir 
rekomendavome sukurti visą instituciją apimančią sistemą, kuria būtų sudarytos 
sąlygos greitai sutelkti žmogiškuosius ir techninius išteklius ir atlikti 
makroekonominių sąlygų nuoseklumo patikrinimus; 

o pastarojoje ataskaitoje ir savo antrojoje ataskaitoje dėl krizių valdymo120 taip pat 
rekomendavome, kad Komisijai atliekant pasirengimo darbus turėtų būti 
patobulintos bendros procedūros, taikomos paramos programų rengimui, ir 
turėtų būti išaiškintas programos sąlygų vaidmuo. Taip pat pabrėžėme, kad 
svarbu rengti patikimus Komisijos ir kitų dalyvaujančių institucinių 
suinteresuotųjų subjektų, pavyzdžiui, ECB ir TVF, bendradarbiavimo susitarimus. 
Atlikdami šią peržiūrą nustatėme, kad šiuo klausimu tarp Komisijos, ECB, ESM ir 
EPI įvyko teigiamų poslinkių. 

                                                      
118 Europos Komisija, Sprendimas (ES) 2015/1937, kuriuo įsteigiama nepriklausoma patariamoji 

Europos fiskalinė valdyba, 2015 m. spalio 21 d.; Europos Komisija, Sprendimas (ES) 
2016/221, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/1937, kuriuo įsteigiama 
nepriklausoma patariamoji Europos fiskalinė valdyba, 2016 m. vasario 12 d. 

119 EAR, Specialioji ataskaita Nr. 18/2015 „Sunkumų patyrusioms šalims suteikta finansinė 
parama“. 

120 EAR, Specialioji ataskaita Nr. 17/2017 „Komisijos intervenciniai veiksmai dėl Graikijos 
finansų krizės“. 
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83 Savo Specialiojoje ataskaitoje „ES reikalavimai nacionalinėms biudžeto 
sistemoms“121 nustatėme, kad EFV struktūrą ir įgaliojimus, susijusius su 
nepriklausomumu, dar reikia tobulinti ir kad Komisija gali nepaisyti EFV pasiūlymų ir 
rekomendacijų nepateikdama jokių paaiškinimų. 

Politinis atsakas, kuriuo siekiama pagerinti ekonomikos 
valdymą 

Pagrindiniai pokyčiai 

84 SAP yra nuo 1997 m. galiojančių taisyklių rinkinys122, kurio tikslas – užtikrinti 
patikimus ES valstybių narių viešuosius finansus ir jų fiskalinės politikos koordinavimą 
nustatant nacionalinio valstybės biudžeto deficito ir valstybės skolos ribą – 
vadinamuosius Mastrichto fiskalinius kriterijus. 

o SAP sudaro dvi dalys: 

— prevencinė dalis, kuria siekiama nustatant parametrus ir biudžeto tikslus 
užtikrinti, kad ES valstybių narių fiskalinė politika būtų patikima ir 
koordinuota; 

— korekcinė dalis, kuria vadinama perviršinio deficito procedūra (PDeP)123, 
nustatyta Mastrichto sutartimi, siekiant, kad valstybės narės priimtų 
atitinkamas atsakomąsias politikos priemones perviršiniam deficitui ištaisyti. 
Pagal šią dalį taikomi daug griežtesni fiskaliniai tikslai valstybėms narėms, 
viršijusioms viršutinę biudžeto deficito arba skolos ribą, nustatytą SAP 
(atitinkamai 3 % ir 60 % BVP). Nuo įgyvendinimo pradžios PDeP buvo pradėta 
taikyti 25 valstybėse narėse124. Tačiau dar nebuvo skirta jokių finansinių 

                                                      
121 EAR, Specialioji ataskaita Nr. 22/2019 „ES reikalavimai nacionalinėms biudžeto sistemoms. 

Reikia dar labiau juos griežtinti ir atidžiau stebėti jų įgyvendinimą“. 

122 Amsterdamo „Rezoliucija dėl Stabilumo ir augimo pakto“, Europos Vadovų Taryba, 1997 m. 
birželio 17 d. 

123 SESV 126 straipsnis. 

124 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-
coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-
growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-
overview_en 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en


 47 

 

sankcijų. Visos PDeP buvo užbaigtos, išskyrus Rumunijoje, kuriai PDeP 
taikoma 2020 m. 

o 2011 m. šešių dokumentų rinkiniu125 ir 2013 m. dviejų dokumentų rinkiniu126 
nustatyta daug dalinių SAP prevencinės ir korekcinės dalių pakeitimų. Šiose 
taisyklėse: 

— nustatytas išlaidų kriterijus, taikomas metiniam valstybių narių išlaidų 
padidėjimui, atėmus pajamų priemones; 

— sukurtas Europos semestras ES fiskalinės ir ekonominės politikos stebėsenai 
koordinuoti ir valstybėms narėms pateiktų politinių rekomendacijų 
terminams gerinti; 

— leista pradėti PDeP tik remiantis nepakankamu pernelyg didelės skolos 
sumažėjimu iki pamatinės vertės (t. y. 60 % BVP); 

— toliau nustatomos laipsniškos finansinės sankcijos iki 0,5 % atitinkamos 
valstybės narės BVP; 

— nustatytas bendras biudžeto tvarkaraštis ir perviršinio deficito korekcija euro 
zonos valstybėms narėms; 

— nustatytos naujos taisyklės, susijusios su euro zonos valstybių narių 
griežtesne priežiūra, priežiūra pagal programą ir priežiūra po programos 
įgyvendinimo. 

85 Kad būtų galima pašalinti kai kuriuos likusius sustiprintos ES fiskalinio valdymo 
sistemos pagal šešių dokumentų rinkinį trūkumus, 2013 m. įsigaliojo tarpvyriausybinė 
sutartis dėl stabilumo, koordinavimo ir valdymo ekonominėje ir pinigų sąjungoje ir visų 
pirma jos III antraštinė dalis, vadinama fiskaliniu susitarimu. Jį daugiausia sudaro 
nacionalinių fiskalinių taisyklių, glaudžiai susijusių su SAP prevencinės dalies 
taisyklėmis, priėmimas, visų pirma nustatant subalansuoto biudžeto taisyklę ir 
automatiškai nacionaliniu lygmeniu taikomą korekcijos mechanizmą pažeidus šią 
taisyklę. 

86 Europos semestras yra ES valstybių narių ekonominės ir fiskalinės politikos 
koordinavimo ex ante ciklas; jis buvo nustatytas šešių dokumentų rinkiniu, kaip 

                                                      
125 Reglamentai (ES) Nr. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011 ir 

Direktyva 2011/85/ES. 

126 Reglamentas (ES) Nr. 472/2013 ir Reglamentas (ES) Nr. 473/2013. 
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platesnės ES ekonomikos valdymo reformos dalis. Jis apima valstybių narių fiskalinės 
ir ekonominės politikos vertinimą ir rekomendacijas dėl jos pagal SAP, MDP ir 
Sąjungos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo politikas. Visos valstybės narės, 
kuriose taikoma makroekonominio koregavimo programa, dalyvauja Europos semestre 
įsitraukdamos į išsamų dialogą su Komisija savo nacionalinės ekonominės politikos 
klausimais. Pagrindinis jo tikslas – užtikrinti tvarią fiskalinę politiką, stebėti ir ištaisyti 
makroekonominį disbalansą ir rekomenduoti ekonomikos augimo ir darbo vietų 
kūrimo struktūrinę politiką. 

87 MDP buvo įtraukta kaip šešių dokumentų rinkinio dalis. Šia procedūra siekiama 
aptikti ES valstybių narių makroekonominį disbalansą, kuris gali turėti poveikį ne tik šių 
valstybių narių, bet ir euro zonos ar visos ES ekonominiam stabilumui, užkirsti kelią 
tokio disbalanso susidarymui ir galiausiai imti su juo kovoti. Komisija nustatė 
pagrindinių ir šalutinių atsargų ir srautų rodiklių suvestinę kartu su pridedamomis 
ribinėmis vertėmis, kurios suteikia įžvalgų apie trumpalaikį ir ilgalaikį 
makroekonominio disbalanso padėties blogėjimą ir kaupimąsi. Priklausomai nuo to, ar 
kuri nors riba (-os) buvo pažeista (-os), valstybėje narėje galimi trys rezultatai: 

o makroekonominio disbalanso nėra, jeigu makroekonominė padėtis yra stabili; 

o nustačius makroekonominį disbalansą pateiktos rekomendacijos dėl prevencinių 
veiksmų; 

o nustatomas perviršinis makroekonominis disbalansas, kuris turi neigiamą poveikį 
kitoms valstybėms narėms ir dėl kurio galimai pradedama taikyti perviršinio 
disbalanso procedūra (PDP) ir reikia įgyvendinti taisomąsias priemones. Jeigu 
atitinkama euro zonos valstybė narė nuolat ir pakartotinai nesilaiko Tarybos 
rekomendacijų, jai gali būti skirtos sankcijos. Iki šiol PDP niekada nebuvo pradėta 
taikyti. 

88 ECB taip pat atliko svarbų vaidmenį euro zonoje po valstybės skolos krizės. 
Svarbus lūžis pasitikėjimo rinka ir reagavimo į krizę srityje buvo 2012 m. padarytas ECB 
pirmininko Mario Draghi pareiškimas127, kad „ECB buvo pasirengusi padaryti viską 
siekiant išsaugoti eurą“. Pagal vienakrypčių pinigų politikos sandorių (VPPS) programą 
ECB gali pirkti euro zonos valstybių obligacijas atviroje šalių, dalyvaujančių koregavimo 
programoje (EFSF, ESM), rinkoje. Ji buvo pradėta vykdyti siekiant išsaugoti tinkamą 
pinigų politikos perdavimą ir suderinamumą, o sandoriai atliekami pagal konkrečią 

                                                      
127 ECB Pirmininko Mario Draghi kalba, pasakyta Pasaulinėje konferencijoje investicijų tema, 

2012 m. liepos 26 d. 
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sistemą128. Po ECB įsipareigojimo padaryti viską, ko reikės, ir pradėjus vykdyti VPPS 
programą, euro zonos valstybių obligacijų pajamingumo skirtumas stabilizavosi. 

Pažanga ir pagrindiniai iššūkiai 

89 Atlikdami politikos koordinavimo auditus129 nustatėme, kad ekonomikos 
valdymas ES lygmeniu tampa vis sudėtingesnis, kad taisyklių laikymosi užtikrinimą 
sunku įgyvendinti ir kad jis grindžiamas didele Komisijos, taigi ir Tarybos, veiksmų 
laisve ir ekspertine išvada. Taip pat nustatėme, kad lankstumo nuostatas taikant 
bendrai gali būti laiku nesukaupti būtini fiskaliniai rezervai ir pritaikytas politikos 
priemonių derinys, kuriuo būtų galima vienu metu užtikrinti stabilumą ir ekonomikos 
augimą. Be to, kai kuriose valstybėse narėse valstybės skola vis dar didelė. 

90 Mums atliekant 2018 m. MDP auditą buvo padaryta išvada, kad ši procedūra iš 
esmės yra gerai parengta ir pagrįsta kokybiška analize. Tačiau atkreipėme dėmesį į 
problemas aktyvinant šios procedūros (PDP) vykdymo užtikrinimo aspektą ir 
susijusius politinius sumetimus, kurie panaudojami įgyvendinant tokią sistemą. Be to, iš 
2019 m. Komisijos įspėjimo mechanizmo ataskaitos130 dėl valstybių narių 
makroekonominio disbalanso matyti, kad esama ilgalaikių ir naujai atsirandančių 
ekonominių disbalansų tokiose svarbiose srityse kaip privačiojo sektoriaus ir valstybės 
skola, tarptautinių investicijų balansas, būsto rinka ir nedarbo lygis kai kuriose 
valstybėse narėse. 

91 Mūsų Europos semestro auditas patvirtino, kad proceso metu parengtos 
atitinkamos konkrečiai šaliai skirtos rekomendacijos, kaip spręsti vidutinės trukmės 
fiskalinių tikslų, makroekonominių disbalansų ir kitų būtinų struktūrinių reformų 
klausimus. Tačiau nors buvo padaryta „tam tikra pažanga“ įgyvendinant daugiau kaip 
du trečdalius konkrečiai šaliai skirtų rekomendacijų, žemas valstybių narių šių 
                                                      
128 ECB pranešimas spaudai „Technical features of Outright Monetary Transactions“, 2012 m. 

rugsėjo 6 d. 

129 EAR, Specialioji ataskaita Nr. 10/2016 „Būtina toliau daryti pažangą, siekiant užtikrinti 
veiksmingą perviršinio deficito procedūros vykdymą“; Specialioji ataskaita Nr. 03/2018 
„Makroekonominio disbalanso procedūros (MDP) auditas“; EAR, Specialioji ataskaita 
Nr. 18/2018 „Ar įgyvendintas pagrindinis prevencinės Stabilumo ir augimo pakto dalies 
tikslas?“; Specialioji ataskaita Nr. 22/2019 „ES reikalavimai nacionalinėms biudžeto 
sistemoms. Reikia dar labiau juos griežtinti ir atidžiau stebėti jų įgyvendinimą“. 

130 Komisijos ataskaita „2019 m. įspėjimo mechanizmo ataskaita“ (parengta pagal Reglamento 
(ES) Nr. 1176/2011 dėl makroekonominių disbalansų prevencijos ir naikinimo 3 ir 4 
straipsnius); COM/2018/758 final. 
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rekomendacijų visiško įgyvendinimo lygis rodo, kad svarbių ir būtinų reformų 
įgyvendinimui paspartinti reikia dėti daugiau pastangų. Pagrindinė atsakomybė už tai 
tenka nacionaliniam lygmeniui. 

92 Be to, šie auditai parodo bendrą nuomonę apie problemas, su kuriomis 
susiduriama, ir būtinybę visiškai išnaudoti visas prieinamas stebėsenos procedūras, 
kurios taikomos ES lygmeniu, kad ES lygmens koordinavimas taptų veiksmingesnis. 
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COVID-19 krizės poveikis ir pradinis ES 
politinis atsakas  
93 Šių metų kovo mėn. COVID-19 pandemijai apėmus Europą, ES ekonominės 
aplinkybės labai pasikeitė. COVID-19 yra rimta grėsmė ES visuomenės sveikatai, o dėl 
taikomų izoliavimo priemonių patirtas didelis ekonominis sukrėtimas (III priedo 
pirmame stulpelyje parodytos finansų ir valstybės skolos krizių išlaidos per 2008–
2017 m., o antrajame stulpelyje – pirminio atsako į COVID-19 pandemiją išlaidos 
(įvertintos iš dalies).  

94 Dėl COVID-19 sveikatos apsaugos ir izoliavimo priemonių sutriko gamyba, 
paslaugų teikimas ir pasaulinės tiekimo grandinės, jos taip pat turėjo poveikį tokiems 
svarbiems sektoriams kaip turizmas, transportas ir prekyba. Komisijos teigimu, 
prognozuojama, kad šiais metais ES BVP sumažės 7,4 % (7,7 % euro zonoje) ir kad tai 
bus didesnis jo kritimas nei per 2008–2012 m. finansų ir valstybės skolos krizę ir kad 
2021 m. atsigaus 6 % (6,3 % euro zonoje)131. 

Finansų sektorius 

Pradinis COVID-19 krizės poveikis 

95 Bankai COVID-19 krizę pasitiko būdami geriau kapitalizuoti ir esant geresniam 
likvidumo valdymui, palyginti su ankstesnėmis krizėmis. Dėl izoliavimo priemonių 
verslo subjektai prarado daug pajamų, taip pat padidėjo paskolų paklausa ir verslo 
subjektų įsipareigojimų nevykdymo rizika. Be to, dėl didesnio nedarbo lygio 
(žr. 8 diagramą) gali būti nevykdomi privačių paskolų ir hipotekinių paskolų 
įsipareigojimai, o tai gali turėti įtakos nekilnojamojo turto kainoms. 

                                                      
131 2020 m. pavasario ekonominė prognozė „Gilus ir netolygus ekonomikos nuosmukis, 

neaiškios atsigavimo perspektyvos“, 2020 m. gegužės 6 d. 
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8 diagrama. Nedarbo lygis (nedarbo lygis kaip visos 15–74 m. amžiaus 
darbo jėgos procentinė dalis, 2001–2021 m.) 

 
Šaltinis: Eurostatas ir 2020 m. pavasario EK ekonominė prognozė. 

96 Todėl per artimiausius kelerius metus bankuose galimai susikaups didesnis 
neveiksnių paskolų kiekis ir jie patirs daugiau nuostolių dėl būtino privačiojo 
sektoriaus skolos restruktūrizavimo. Remdamasi pirminiais skaičiavimais, kuriuos 
atliekant nebuvo įvertintas politikos priemonių poveikis, EBI tikisi, kad vidutinis NP 
padengimo rodiklis pasieks lygį, panašų į lygį po 2008–2012 m. krizės132. 

97 Svarbu, kad atitinkami mechanizmai prireikus galėtų atlikti savo funkcijas, ypač 
atsižvelgiant į COVID-19 protrūkio sukeltą krizę. Mastas, kuriuo bankai bus paveikti 
finansinės krizės, daugiausia priklausys nuo krizės raidos ir vėlesnio atsigavimo, prieš 
krizę turėto kapitalo, jų pozicijų labiausiai nukentėjusių sektorių atžvilgiu lygio ir 
susijusio valstybės paramos realiajai ekonomikai lygio. 

98 Ši pandemija lėmė didelį kintamumą kapitalo rinkose ir tolesnį apsikeitimo 
sandorių eurais kreivės plokštėjimą (apsikeitimo sandoriai naudojami apsidraudimui 
nuo palūkanų normų rizikos, o apsikeitimo sandorių kreivė gali parodyti tikėtiną 
palūkanų normų pokytį), o kartu ir didelį finansinio turto rinkos vertės kritimą ir 

                                                      
132  „The EU banking sector: first insights into the COVID-19 impacts“, EBI, 2020 m. gegužės 
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ilgalaikio draudimo bei nustatyto dydžio pensijų išmokų įsipareigojimų rinkos vertės 
padidėjimą, turinčius neigiamą poveikį draudimo ir pensijų sektoriams. Remiantis 
naujausiais draudimo sektoriaus testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatais133, 
daugumos draudikų mokumo koeficientai buvo pakankami pagal išbandytus 
nepalankiausių sąlygų rinkos scenarijus. Pensijų fondai, žinomi kaip profesinių pensijų 
įstaigos (PPĮ), 2019 m. šiek tiek pagerino draudimo (įsipareigojimus dengiančio turto) 
rodiklius, tačiau susidūrė su nuolat žemomis palūkanų normomis ir mažo pelningumo 
sąlygomis, kurios turėjo įtakos jų investicijų pelningumui ir apibrėžtųjų išmokų 
įsipareigojimų vertinimui134. 

99 ESRV, ESMA ir EIOPA paragino imtis veiksmų su COVID-19 susijusioms 
sisteminėms grėsmėms šalinti135. Visų pirma ESMA pranešė, kad didelis kintamumas ir 
būdingos vertinimo problemos, kurios kilo dėl COVID-19 pandemijos, kai kuriuose 
investicinių fondų sektoriuose paskatino likvidumo problemas. Ji taip pat išreiškė savo 
pritarimą ESRV rekomendacijai dėl NKI, kurioje daugiausia dėmesio skiriama priežiūros 
veiklai investicinių fondų, kurie turi dideles įmonių skolos ir nekilnojamojo turto 
pozicijas, atžvilgiu ir tam, kad investiciniai fondai, turintys mažiau likvidų turtą, laiku ir 
veiksmingai pritaikytų likvidumo valdymo priemones. EIOPA taip pat ėmėsi kelių 
iniciatyvų136, pavyzdžiui, paskelbė pareiškimą dėl dividendų paskirstymo ir kintamojo 
atlygio politikų COVID-19 kontekste arba paragino draudikus ir tarpininkus imtis 
veiksmų, siekiant sušvelninti pandemijos poveikį vartotojams. Kalbant apie PPĮ, EIOPA 
pabrėžė, kad reikia atsižvelgti į COVID-19 pandemijos poveikį pensijų fondams, kiek tai 
susiję su veiklos tęstinumu, visų pirma išmokų mokėjimu ir gaunamomis įmokomis, 
poveikiu likvidumui ir finansavimo lygiui, taip pat galimu ilgalaikiu neigiamu PPĮ narių 
sprendimo netinkamu metu pasinaudoti santaupomis arba pakeisti investavimo 
galimybę poveikiu. 

                                                      
133 „2018 insurance stress test report“, EIOPA, p. 6. 

134 „2017 IORP Stress Test Report“, 2017 m. gruodžio 13 d., 243 ir 235 dalys;. „2019 IORP Stress 
Test Report 19/673“, EIOPA, 2019 m. gruodžio 17 d., p. 15–48. 

135 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50–158-
2232_statement_esrb_recommendation.pdf. 

136 Visą COVID-19 priemonių, kurias įdiegė EIOPA, sąrašą žr. 
https://www.eiopa.europa.eu/browse/covid-19-measures. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-158-2232_statement_esrb_recommendation.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-158-2232_statement_esrb_recommendation.pdf
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Pradinis ES atsakas  

100 Nacionalinės valdžios institucijos greitai priėmė sprendimus, kuriais siekiama 
panaudoti anticiklinius ir kitus makroekonominius kapitalo rezervus, todėl padidėjo 
bankų pajėgumas skolinti realiajai ekonomikai ir padengti nenumatytus nuostolius 
(žr. IV ir V priedus). ES ir nacionalinės valdžios institucijos ėmėsi ir kitų priemonių, kad 
padidintų bankų skolinimo pajėgumą, įskaitant laikiną kapitalo ir likvidumo 
reikalavimų sumažinimą, pereinamojo laikotarpio nuostatų, kuriomis siekiama švelninti 
didesnių atidėjinių pagal 9-ąjį TFAS poveikį reguliuojamajam kapitalui, galiojimo 
pratęsimą ir palankesnį valstybės garantuojamų paskolų reguliavimą137. Priežiūros 
institucijos toliau remia pareigą stebėti bankų kredito riziką, nuvertėjimo lygį bei NP ir 
jų poveikį. Tai yra labai svarbu, norint užtikrinti, kad būtų laiku nustatyti žlungantys ar 
galintys žlugti bankai. 

101 Siekdama užtikrinti papildomą pajėgumą padengti nuostolius per pandemijos 
krizę, ECB paprašė bankų neišmokėti dividendų iki 2020 m. spalio mėn. 

102 Siekdama subalansuoti sėkmingo pertvarkymo poreikį visiems bankams ir 
pagalbos sektoriui krizės laikotarpiu poreikį, BPV nusprendė, kad per 2020 m. 
pertvarkymo planavimo ciklą tam tikros informacijos ar duomenų prašymai arba banko 
veiklos rezultatai bus atidedami, kartu išlaikant pagrindines standartines ataskaitas, 
pagal kurias galima apskaičiuoti MREL reikalavimus. BPV pranešė, kad ji laikysis į ateitį 
orientuoto metodo, susijusio su bankais, patiriančiais sunkumų siekiant MREL tikslų, 
prieš įsigaliojant naujiems sprendimams. BPV taip pat paskelbė, kad ji laikinai sumažins 
bankų MREL reikalavimus bankams, patiriantiems sunkumų siekiant savo tikslų138. 

103 Balandžio 28 d. Komisija paskelbė aiškinamąjį komunikatą139, kuriuo 
patvirtinamas lankstumas taikant taisykles, atsižvelgdama į Bazelio komitetą, įskaitant 
lankstumą taikant viešuosius ir privačiuosius moratoriumus paskolos grąžinimo 

                                                      
137 „Banking package to facilitate lending to households and businesses in the EU“, Europos 

Komisija, 2020 m. balandžio 28 d. 

138 2020 m. balandžio 1 ir 8 d. ir birželio 17 d. BPV tinklaraštis, taip pat BPV valdybos nario 
Sebastiano Laviola kalba, 2020 m. birželio 2 d. pasakyta Finansų įstaigų konferencijoje. 

139 „Coronavirus Response: Commission adopts banking package to facilitate lending to 
households and businesses in the EU“, Europos Komisija, 2020 m. balandžio 28 d. 
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mokėjimams ir priežiūros priemones140, kuriomis bankams leista laikinai pasinaudoti 
likvidumo ir kapitalo rezervais. 

104 Komisija pasiūlė keletą KRR pakeitimų dėl išskirtinių laikinųjų priemonių, 
kurios apima dabartinių pereinamojo laikotarpio priemonių, kuriomis siekiama 
sušvelninti 9-ojo TFAS poveikį reguliuojamajam bankų kapitalui, pratęsimą dvejais 
metais ir peržiūrėto naujų Kapitalo reikalavimų reglamento (KRR II) sverto koeficiento 
reikalavimų taikymo atidėjimą vieniems metams141. 

105 EPI ir BPM imasi įvairių priemonių ir skelbia koordinavimo rekomendacijas 
kompetentingoms valstybių narių institucijoms, atsakingoms už įvairius finansų 
sistemos sektorius. Komisija atkreipė dėmesį į tai, jog EPI turi užtikrinti, kad, jei 
įvairiose valstybėse narėse EPI taiko lankstų požiūrį, jį turėtų taikyti nuosekliai ir kad 
jį taikydama neturėtų sudaryti nesąžiningų sąlygų vidaus rinkoje142. 

Fiskalinė ir ekonomikos politika 

Pradinis COVID-19 krizės poveikis 

106 Dėl COVID-19 krizės labai pablogės fiskalinio deficito (žr. 9 diagramą) ir 
valstybių skolų (žr. 10 diagramą) būklė, nes ši krizė turi didelį neigiamą poveikį 
valstybių narių valdžios sektoriaus išlaidoms ir pajamoms. Visų pirma vyriausybės 
ėmėsi priemonių, kad išgelbėtų sisteminius verslo subjektus, padėtų įmonėms ir teiktų 
bendrą socialinę paramą. Be to, teikiant kreditinę paramą įmonėms, užtikrinamą tiek 
valstybių narių, tiek ES garantijomis, vidutinės trukmės laikotarpiu gali padidėti 
fiskalinės išlaidos. Todėl ši krizė gali turėti nevienodą poveikį valstybėms narėms ir dėl 

                                                      
140 „EBA Guidelines on treatment of public and private moratoria in light of COVID-19 

measures“, 2020 m. balandžio 2 d. 

141 Reglamentas (ES) 2019/876, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 
nuostatos, susijusios su sverto koeficientu, grynojo pastovaus finansavimo rodikliu, nuosavų 
lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimais, sandorio šalies kredito rizika, rinkos rizika, 
pagrindinių sandorio šalių pozicijomis, kolektyvinio investavimo subjektų pozicijomis, 
didelėmis pozicijomis, ataskaitų teikimo ir informacijos atskleidimo reikalavimais, ir 
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012, 2019 m. gegužės 20 d. 

142 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52 020DC0169&rid=2. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0169&rid=2
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jos gali didėti jų skirtumai (Komisijos teigimu, šie skirtumai bus matyti iš to, kad kai 
kuriose valstybėse nuosmukis sieks beveik 10 %, palyginti su 6–7,5 % vidurkiu)143. 

107 ECB turto pirkimo programa užtikrinamas tinkamas pinigų politikos 
perdavimas. Patvirtintas visų valstybių narių tinkamumas gauti finansavimą pagal ESM 
kredito linijas taip pat suteiks užtikrintumo, kad valstybės narės galės gauti paramą 
šiam poveikiui sušvelninti. 

9 diagrama. Deficitas (–) ir perviršis (+), valdžios sektorius (kaip BVP 
procentinė dalis, 2001–2021 m.) 

 
Šaltinis: Eurostatas ir 2020 m. pavasario EK ekonominė prognozė. 

 

                                                      
143 „Proga Europai atsigauti ir paruošti dirvą naujai kartai“, COM(2020) 456 final, 2020 m. 

gegužės 27 d., p. 3. 
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10 diagrama. Bendroji skola, valdžios sektorius (kaip BVP procentinė 
dalis, 2001–2021 m.) 

 
Šaltinis: Eurostatas ir 2020 m. pavasario EK ekonominė prognozė. 

108 Vyriausybės obligacijų perkainojimas, kuris gali įvykti dėl netikrumo per krizę 
ir po jos, galėtų turėti neigiamą poveikį riziką patiriantiems bankams ir pakenkti jų 
pelningumui ar net jų gyvybingumui. Ši rizika yra didžiausia tose valstybėse narėse, 
kuriose yra mažesnės fiskalinio manevravimo galimybės. 

Pradinis ES atsakas  

109 Siekdama reaguoti į šią naują ekonominę tikrovę, ES teikė fiskalinę ir 
ekonominę paramą valstybėms narėms taikydama įvairias ekonomines ir biudžetines 
priemones, kad padidintų atsigavimą ir atgaivintų augimą. 

110 Kelis pastaruosius mėnesius svarbūs ES lygmens fiskaliniam ir ekonominiam 
koordinavimui ir Europos semestrui įvykiai, be kita ko, yra: 

o bendrosios nukrypti leidžiančios išlygos pagal SAP panaudojimas – valstybėms 
narėms leista nukrypti nuo SAP prevencinės dalies reikalavimų (t. y. pasiekti 
vidutinės trukmės biudžeto tikslą arba jam pasiekti skirtą koregavimo planą) ir 
suteikti Komisijai galimybę rekomenduoti pratęsti terminą, iki kurio valstybės 
narės turi ištaisyti perviršinį deficitą pagal korekcinę dalį (t. y. PDeP); 
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o nacionalinės nukrypti leidžiančios išlygos panaudojimas valstybių narių 
iniciatyva – valstybėms narėms leista laikinai sustabdyti apribojimų, nustatytų jų 
nacionalinėmis fiskalinėmis sistemomis, susidūrus su dideliu ekonomikos 
nuosmukiu ir kitomis išskirtinėmis aplinkybėmis, taikymą; 

o naujos Komisijos gairės dėl 2020 m. stabilumo ir konvergencijos programų 
(SKP) – supaprastinama SKP forma ir turinys dabartiniame 2020 m. cikle. 

111 Be to, ES numatė naujas biudžeto priemones, kuriomis siekiama padėti 
valstybėms narėms atsigauti, apsaugoti ES vidaus rinką ir užtikrinti euro stabilumą. 
Šioms priemonėms visų pirma priskiriama 750 milijardų eurų vertės priemonė „Next 
Generation EU“, kurios svarbiausia dalis yra nauja ES ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonė ir trys apsaugos priemonės, kurių bendra vertė yra 540 
milijardų eurų (žr. IV priedą). 

112 Siekdama apsaugoti bendrosios ES rinkos sanglaudą ir užtikrinti vienodas 
konkurencijos sąlygas, Komisija pasiūlė144 kelias iniciatyvas, pavyzdžiui, Bendrosios 
rinkos veikimo užtikrinimo darbo grupę, Mokumo palaikymo priemonę, Migracijos ir 
prieglobsčio paktą, strateginių investicijų priemonę ir vaistų strategiją. Be to, ES priėmė 
valstybės pagalbos taisykles, 2020 m. kovo 19 d. priimdama naują laikinąją valstybės 
pagalbos sistemą145 ir pratęsdama jos galiojimą balandžio 3 d.146 (žr. IV priedą). Taip 
pat buvo patvirtintos ir pradėtos taikyti kelios kitos priemonės, kuriomis galima 
paspartinti atsigavimą, pavyzdžiui, laikina paramos priemonė nedarbo rizikai dėl 
ekstremaliosios situacijos mažinti (SURE) ir ESM parama kovai su pandemijos krize 
(PKSPK; žr. IV priedą). 

113 Daug fiskalinių ir ekonominių priemonių taip pat buvo imtasi nacionaliniu 
lygmeniu. Remiantis skaičiavimais, iki šiol teiktos finansinės paramos priemonės sudaro 
daugiau kaip 3 % ES 27 BVP, o priemonės, pagal kurias teikiama likvidumo parama 
sektoriams ir įmonėms, susiduriantiems su sunkumais, sudaro daugiau kaip 16 % ES 27 

                                                      
144 „Proga Europai atsigauti ir paruošti dirvą naujai kartai“, COM(2020) 456 final, 2020 m. 

gegužės 27 d., p. 11–15. 

145 „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį 
COVID-19 protrūkį, sistema“, Europos Komisija, C(2020) 1863 final. 

146 „Laikinosios valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį 
COVID-19 protrūkį, sistemos pakeitimai“, Europos Komisija, C(2020) 2215 final. 
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BVP147. Remiantis Europos fiskalinės kontrolės duomenimis, dauguma valstybių narių 
kaip savo fiskalinio atsako dalį padidins savo išlaidas maždaug 1,6 % BVP ir suteiks 
dar 1,4 % BVP mokesčių lengvatų. Daugiau informacijos apie nacionalines priemones, 
kurių buvo imtasi reaguojant į COVID-19 krizę, rasite V priede. 

114 2020 m. balandžio 15 d. du pirmininkai pristatė Bendras Europos COVID-19 
plitimo valdymo priemonių atšaukimo veiksmų gaires148. Šioje ataskaitoje 
pabrėžiamos keturios pagrindinės veiksmų, kaip tolesnių veiksmų dalies, sritys: 

o priemonės, skirtos bendrosios rinkos veikimui atkurti; 

o daugiau pastangų siekiant skatinti investicijas; 

o pasaulinio masto veiksmai, visų pirma artimiausioje ES kaimynystėje; 

o veikianti ES ir nacionalinio valdymo sistema. 

  

                                                      
147 „Ataskaita dėl išsamaus ekonominės politikos atsako į COVID-19 pandemiją“, Euro grupė, 

2020 m. balandžio 9 d. 

148 „A roadmap for recovery: towards a more resilient, sustainable and fair Europe“, Europos 
Komisija ir Europos Vadovų Taryba, 2020 m. balandžio 15 d. 
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Baigiamosios pastabos 
115 2008–2012 m. finansų ir ekonomikos bei valstybių skolų krizės turėjo ilgalaikį 
poveikį ES ekonomikos augimui ir fiskaliniam stabilumui. 

116 Tuo metu ES finansų sistemai buvo būdinga nepakankama priežiūra, įskaitant 
nepakankamą bendradarbiavimą bankų tarpvalstybinės veiklos ir susijusios rizikos 
srityje, netinkamos rizikos vertinimo taisyklės ir kapitalo reikalavimai bei dideliems 
bankams skirtos krizių valdymo sistemos nebuvimas (08–09 dalys). 

117 2008 m. finansų krizė netrukus tapo valstybių skolos krize. Mokestiniai 
nuostoliai, valstybės pagalbos priemonės, kuriomis remiami bankai, ir fiskalinės 
paskatos padėjo stabilizuoti ekonomiką ankstyvuoju krizės etapu, tačiau dėl jų 
susikaupė gana didelė valstybės skola. Tai, o kartu ir neužbaigta euro zonos institucinė 
struktūra, turėjo poveikio kai kurių valstybių narių valstybės obligacijų pajamingumui ir 
kredito reitingams, o valstybės skolos krizė išplito atgal į bankininkystės sektorių ir visą 
ekonomiką (11–16 dalys). 

118 Siekdama pašalinti šiuos trūkumus ir padėti kurti stipresnę ir patikimesnę 
finansų sistemą, ES sustiprino savo institucinę ir reguliavimo sistemą: įsteigtos ES 
lygmens priežiūros institucijos; sugriežtintos mikroprudencinės ir makroprudencinės 
taisyklės, taikomos bankams ir juos prižiūrinčioms institucijoms; priimta nauja 
žlungantiems ar galintiems žlugti bankams skirta krizių valdymo sistema; inicijuotas BS 
ir KRS kūrimas (18–25 dalys). 

119 Priemonių, kurių buvo imtasi po finansų ir valstybės skolos krizės, taikymo 
rezultatas: 

o geriau reguliuojama finansų sistema – pradėtas taikyti griežtesnis reguliavimas ir 
tikrinimas reaguojant plintantį neigiamą poveikį ir kitą riziką, kurie turi poveikį 
bankams ir ne bankų finansiniams tarpininkams (37, 45 ir 46 dalys); 

o bankų sistema, turinti didesnes kapitalo ir likvidumo atsargas bei gelbėjimo 
privačiomis lėšomis galimybes. BS ir EBI padeda mažinti riziką, kylančią 
finansiniam stabilumui (38–43 dalys); 

o didesnis ekonominės politikos ir nacionalinių biudžetų koordinavimas – Europos 
semestru, sukurtu iš SAP, MDP ir Sąjungos ekonomikos augimo ir darbo vietų 
kūrimo politikų, sudarytos sąlygos plačiau koordinuoti ekonominę politiką visoje 
ES ir kartu didesnį dėmesį skirti įsiskolinimo lygiui (78–89 dalys). 
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nuostoliai, valstybės pagalbos priemonės, kuriomis remiami bankai, ir fiskalinės 
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susikaupė gana didelė valstybės skola. Tai, o kartu ir neužbaigta euro zonos institucinė 
struktūra, turėjo poveikio kai kurių valstybių narių valstybės obligacijų pajamingumui ir 
kredito reitingams, o valstybės skolos krizė išplito atgal į bankininkystės sektorių ir visą 
ekonomiką (11–16 dalys). 

118 Siekdama pašalinti šiuos trūkumus ir padėti kurti stipresnę ir patikimesnę 
finansų sistemą, ES sustiprino savo institucinę ir reguliavimo sistemą: įsteigtos ES 
lygmens priežiūros institucijos; sugriežtintos mikroprudencinės ir makroprudencinės 
taisyklės, taikomos bankams ir juos prižiūrinčioms institucijoms; priimta nauja 
žlungantiems ar galintiems žlugti bankams skirta krizių valdymo sistema; inicijuotas BS 
ir KRS kūrimas (18–25 dalys). 

119 Priemonių, kurių buvo imtasi po finansų ir valstybės skolos krizės, taikymo 
rezultatas: 

o geriau reguliuojama finansų sistema – pradėtas taikyti griežtesnis reguliavimas ir 
tikrinimas reaguojant plintantį neigiamą poveikį ir kitą riziką, kurie turi poveikį 
bankams ir ne bankų finansiniams tarpininkams (37, 45 ir 46 dalys); 

o bankų sistema, turinti didesnes kapitalo ir likvidumo atsargas bei gelbėjimo 

privačiomis lėšomis galimybes. BS ir EBI padeda mažinti riziką, kylančią 
finansiniam stabilumui (38–43 dalys); 

o didesnis ekonominės politikos ir nacionalinių biudžetų koordinavimas – Europos 
semestru, sukurtu iš SAP, MDP ir Sąjungos ekonomikos augimo ir darbo vietų 
kūrimo politikų, sudarytos sąlygos plačiau koordinuoti ekonominę politiką visoje 
ES ir kartu didesnį dėmesį skirti įsiskolinimo lygiui (78–89 dalys). 
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120 Vis dėlto problemų ir trūkumų dar yra: jiems priskiriamas mažas bankų 
pelningumas, kai kuriose valstybėse narėse aukštas NP lygis, kai kuriuose bankuose vis 
dar didelė pozicijų valstybės skolos atžvilgiu koncentracija (49–62 dalys). 

121 Krizė atskleidė grėsmes, kylančias kituose finansų sistemos sektoriuose, 
įskaitant draudimo ir pensijų fondų, kitų ne bankų finansinių tarpininkų, investicinių 
fondų ir rinkos infrastruktūros sektorius (63–70 dalys). Siekiant sumažinti riziką, kuri 
galėtų kilti dėl šių sektorių ateityje, taip pat buvo parengtos kelios atsakomosios 
politikos priemonės, visų pirma skirtos dideliems sisteminės svarbos ūkio subjektams. 

122 Nuolatinės problemos, be kita ko, yra būtinybė baigti kurti BS (33–37 dalys) ir 
KRS (74–76 dalys), nepakankamas valstybių narių ekonominės konvergencijos greitis, 
veiklos apribojimai, taikomi ES valdžios institucijoms, daugialygmenio ES ir nacionalinių 
valdžios institucijų fiskalinės būklės pablogėjimas daugumoje valstybių narių. Nesenai 
paskelbtose EAR ataskaitose aptariama daug šių klausimų (27–33 ir 49–77 dalys). 

123 Atlikdami savo PDeP, SAP prevencinės dalies, MDP ir Europos semestro auditus 
nustatėme, kad vykdant ES koordinavimo procesus parengiami patikimi vertinimai ir 
tinkamos rekomendacijos. Tačiau, nors 2011–2018 m. įgyvendinant daugiau kaip du 
trečdalius konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų buvo padaryta tam tikra pažanga, 
lėtas tempas, kuriuo valstybės narės visiškai įgyvendina šias rekomendacijas vis dar yra 
problema. Pagrindinė atsakomybė tenka nacionaliniam lygmeniui (90–93 dalys). 

124 2020 m. dėl COVID-19 pandemijos ES atsidūrė naujoje krizėje, kuri paveikė 
gamybą, tiekimo grandines ir vartojimą bei darė poveikį viešiesiems finansams. Pradinė 
reakcija buvo bandymas imtis pinigų, fiskalinės ir prudencinės politikos priemonių, 
siekiant apsaugoti finansų sektorių nuo ekonominio poveikio ir neleisti ekonomikos 
krizei išaugti į finansų krizę (94–100 dalys). 

125 Iš mūsų peržiūros matyti, kad ES kovos su krize priemonių rinkinys patobulėjo. 
Tačiau dabartinė krizė yra kitokia, ji galėtų būti didesnė, priklausomai nuo atkryčio 
intensyvumo ir greičio, ir ji kyla kartu su dideliu netikrumu, susijusiu su klausimu, kaip 
įveikti sveikatos sutrikimo riziką, kuri kyla dėl jos. Per 2008–2012 m. krizę įgyta patirtis 
rodo, kad: 

o krizės išlaidos yra didelės, dėl jų itin didelį spaudimą patiria viešieji finansai ir 
kartu kyla trijų krypčių šalutinio poveikio ekonomikos sektoriuose, valstybėse ir 
finansų sektoriuje rizika; 
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o stiprus bendras ES atsakas, kuris buvo papildytas koordinuota ekonomine ir 
fiskaline politika, taip pat patikima monetarine politika, duoda gerų rezultatų 
valdant ir įveikiant krizę bei didinant atsigavimą; 

o stipri bendroji rinka, sanglauda, solidarumas ir subalansuota ekonominė plėtra, 
investicijų atkūrimas ir parama verslo subjektams yra itin svarbūs siekiant įveikti 
šią krizę ir sugrįžti į ekonomikos augimo kelią. 

126 Kadangi per finansų ir valstybės skolos krizes buvo įgyta patirties, dabar bankai, 
tikrinant jų operacijas, tikrinami daug griežčiau ir jie turi sukaupę didesnes kapitalo ir 
likvidumo atsargas nuostoliams padengti. Apskritai BS ir EBI padeda mažinti riziką, 
kylančią finansiniam stabilumui. Tačiau pelnas tebebuvo mažas, o valstybės skolos 
pozicijos išlieka didelės, kaip ir NP lygis. Priklausomai nuo nuosmukio dėl COVID-19 
krizės trukmės ir masto, dėl kredito nuostolių finansų sistema galėtų tapti labiau 
pažeidžiama (100–108 dalys). 

127 Pradėjus taikyti SAP bendrąją nukrypti leidžiančią išlygą, valstybės narės gali 
iškart įgyvendinti palankią fiskalinę politiką. Tačiau krizės ištiktos šalys, kurių valstybės 
skola jau ir taip didelė, gali patirti didesnį pažeidžiamumą ( 109–114 dalys). Remiantis 
Komisijos 2020 m. pavasario prognoze, dėl COVID-19 krizės ES gali toliau didėti 
ekonominiai skirtumai. Pandemijos poveikis valstybėse narėse skiriasi. Tokie veiksniai 
kaip sveikatos krizės raida, turizmo sektoriaus dydis ir galimybės fiskalinės politikos 
atsakomąsias priemones taikyti savo nuožiūra apibrėžia poveikį kiekvienai valstybei 
narei. Dėl to galėtų būti iškraipyta vidaus rinka. Imantis tolesnių veiksmų siekiant 
įveikti COVID-19 reikės papildomo institucinio ir politinio atsako.  

Šią apžvalgą priėmė IV kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Alex 
BRENNINKMEIJER, 2020 m. rugsėjo 8 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje. 

Audito Rūmų vardu 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
Pirmininkas  
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Priedai 

I priedas. Trijų EPI panašumai 

01 Trys EPI (EBI, ESMA ir EIOPA) pakeitė ankstesnius vadinamuosius 3-iojo lygio 
komitetus. Jos turi tam tikrų bendrų panašumų, susijusių su valdymu, tikslais ir 
funkcijomis (žr. 1 diagramą): 

o valdymas – juos valdo Stebėtojų taryba, kuri priima visos politinius sprendimus. Ją 
sudaro EPI pirmininkas, po vieną 27 valstybių narių atstovą ir kiti nariai (neturintys 
balsavimo teisės); 

o tikslai – prisidėti prie trumpalaikio, vidutinės trukmės ir ilgalaikio finansų sistemos 
stabilumo; gerinti vidaus rinkos veikimą, užtikrinti finansų rinkų vientisumą, 
skaidrumą, efektyvumą ir tolygų veikimą; stiprinti tarptautinį priežiūros 
koordinavimą; užkirsti kelią reglamentavimo arbitražui; didinti vartotojų ir 
investuotojų apsaugą; 

o pagrindinės funkcijos – atlieka rizikos analizę ir rengia reguliarias rizikos 
suvestines, statistines ataskaitas ir kitus politikos dokumentus, kurie taip pat 
naudojami bet kokiai rizikai, kylančiai ESRV, pažymėti; rengia politiką ir bendrus 
taisyklių sąvadus, kuriuose pateikiami techniniai ir reguliavimo standartai, taikomi 
Komisijos deleguotajam reglamentui (2 lygio taisyklės) ir gairėms bei klausimų ir 
atsakymų dokumentams (3 ir 4 lygių standartai); 

o konvergencija – kad sukurtų bendrą NKI priežiūros sistemą, EPI skelbia gaires, 
nuomones bei klausimus ir atsakymus, atlieka tarpusavio vertinimus, kad įvertintų 
nacionalinę priežiūros praktiką, tarpininkauja NKI ir imasi veiksmų dėl ES teisės 
pažeidimų; 

o duomenų rinkimas ir informacijos platinimas – sudaro ir pateikia centrinei 
duomenų saugyklai bendrą taisyklių sąvadą, valstybių narių NKI sąrašus, visas 
gaires ir techninius standartus, registrus ir duomenis. 
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1 diagrama. EPI valdymas ir vaidmuo 

 
Šaltinis: EAR. 

02 Per 10 veikimo metų EPI nuolat tobulino savo vaidmenį ir įgyvendino intensyvią 
reformų darbotvarkę. 2017 m. rugsėjo mėn. Komisija pasiūlė reformų paketą149, 
kuriuo siekiama pagerinti trijų EPI įgaliojimus, valdymą ir finansavimą. Pasiūlymai, be 
kita ko, buvo: sudaryti nepriklausomą Vykdomąją valdybą (kuri būtų atsakinga už 
sprendimus kiekvienu konkrečiu atveju ir tam tikrus priežiūros reikalus), įtvirtinti EPI 
vaidmenį tvirtinant vidaus modelius ir stiprinti turimas priemones priežiūros 
konvergencijai skatinti. 

03 2019 m. EPI steigimo reglamentai buvo iš dalies pakeisti Reglamentu (ES) 
2019/2175. Todėl jų pirmininkų vaidmenys buvo sustiprinti, kad jie galėtų valdyti 
valdybų darbotvarkes ir prižiūrėti tyrimus, sprendimus bylose, ginčų sprendimus ir 
Sąjungos teisės pažeidimų procedūras. 

                                                      
149 „Priežiūros integracijos gilinimas siekiant kintančioje aplinkoje sustiprinti kapitalo rinkų 

sąjungą ir finansinę integraciją“, Europos Komisija, 2017 m. rugsėjo 20 d. 
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II priedas. Keturi bankams skirtos ES krizių valdymo sistemos 
pagrindiniai etapai 

01 1 etapas. Pasirengimas pertvarkymui ir pertvarkymo galimybių suteikimas 
visiems bankams: „vykdomos priežiūros ir bendrojo pasirengimo etapu“ priežiūros 
institucijos stebi, ar bankai laikosi prudencinių taisyklių. Be to, priežiūros institucijos 
užtikrina, kad bankai turėtų veikiančius tinkamus gaivinimo planus ir pertvarkymo 
institucijos parengtų ir atnaujintų pertvarkymo planus150, ir užtikrina, kad bankai būtų 
pasirengę galimam pertvarkymui. 

02 2 etapas. Gaivinimas: bankų priežiūros institucijos taiko krizės nustatymo 
procedūras galimoms problemoms nustatyti. Tam tikslui pagrindinė priemonė yra 
kasmečio priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas. Gaivinimo etapu bankai gali 
savanoriškai pasinaudoti gaivinimo galimybėmis, nustatytomis gaivinimo plane, arba 
kitomis valdymo galimybėmis, jeigu banko padėtis pablogėtų. 

03 3 etapas. Ankstyvoji intervencija: šį etapą inicijuoja priežiūros institucijos151, 
jeigu padėtis vis blogėja. Priežiūros institucijos gali imtis įvairių intervencinių 
priemonių, siekdamos pagerinti padėtį, pavyzdžiui, reikalauti pasinaudoti gaivinimo 
galimybėmis arba net pakeisti banko vadovybę152. Jeigu priežiūros institucijos imasi 
ankstyvosios intervencijos priemonių, apie tai turi būti informuojamos pertvarkymo 
institucijos, kad jos galėtų pradėti pasirengimą potencialiam pertvarkymui. Nors 
ankstyvosios intervencijos etapas yra numatytas, tai nėra išankstinė sąlyga, kad bankas 
būtų paskelbtas ŽAGŽ153. 

04 4 etapas. Pertvarkymas arba likvidavimas: jeigu padėtis negerėja, pertvarkymo 
arba likvidavimo etapas pradedamas nuo įvertinimo, kad bankas yra ŽAGŽ154. 
Priežiūros institucijos arba pertvarkymo institucijos155 privalo paskelbti, kad bankas yra 
ŽAGŽ, kai įvykdomos atitinkamos ŽAGŽ sąlygos.  Taigi, taip pat turi būti atliktas 
vertinimas, ar galima pagrįstai tikėtis, kad bet kokiomis alternatyviomis privačiojo 
                                                      
150 „Įvadas į pertvarkymo planavimą“, BPV, 2019 m. birželio 14 d. 

151 „Gairės dėl kriterijų, naudojamų taikant ankstyvos intervencijos priemones pagal Direktyvos 
2014/59/ES 27 straipsnio 4 dalį“, EBI, 2015 m. gegužės 8 d. 

152 Direktyvos 2014/59/ES 27 straipsnio 1 dalis. 

153 Reglamento (ES) Nr. 806/2014 18 straipsnio 3 dalis. 

154 Direktyvos 2014/59/ES 32 straipsnio 4 dalis. 

155 BPV ir NPI kai kuriose valstybėse narėse taip pat gali atlikti ŽAGŽ vertinimą tam tikromis 
sąlygomis. 
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sektoriaus priemonėmis arba priežiūros veiksmais būtų užkirstas kelias banko žlugimui 
per pagrįstą laikotarpį. 

05 Jeigu bankas paskelbiamas ŽAGŽ ir nėra galimybių taikyti kitas priemones,
kuriomis būtų galima užkirsti kelią jo žlugimui, pertvarkymo institucijos turi įvertinti, ar 
bankas turėtų būti likviduojamas pagal nacionalines bankroto procedūras, ar 
pradedamas pertvarkyti remiantis viešojo intereso vertinimu (žr. 1 diagramą). 
Įsipareigojimų neįvykdymo procedūra, taikoma žlungančiam arba galinčiam žlugti 
bankui, yra likvidavimas pagal nacionalines bankroto taisykles. Tačiau, jeigu atliekant 
viešojo intereso testą nustatoma, kad pertvarkymas yra proporcingas ir būtinas, kad 
būtų pasiektas vienas ar keli iš penkių pertvarkymo tikslų, atliekami pertvarkymo 
veiksmai156. 

1 diagrama. Sprendimų dėl bankų pertvarkymo arba numatytojo 
likvidavimo taikymo bankų sąjungoje priėmimo schema 

Šaltinis: EAR. 

06 Jei banko pertvarkymas laikomas neproporcingu arba nebūtinu atsižvelgiant į
viešąjį interesą, vykdomas jo likvidavimas pagal nacionalines bankroto taisykles. Ir 
atvirkščiai, jeigu banko pertvarkymas laikomas proporcingu ir būtinu atsižvelgiant į 

156 Direktyvos 2014/59/ES 32 straipsnio 5 dalis. 
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viešąjį interesą, pertvarkymo institucija turi parengti pertvarkymo schemą157. Šioje 
pertvarkymo schemoje, be kita ko, apibrėžiama, kokias pertvarkymo priemones reikėtų 
taikyti ir ar naudojamas bei kokiu mastu naudojamas BPeF. Jeigu BPeF naudojamas, 
Komisija turi patvirtinti fondo naudojimą atsižvelgdama į valstybės 
pagalbą / konkurenciją158. Tada Komisija taip pat turi patvirtinti pertvarkymo schemą. 
Galimai Tarybai reikės priimti galutinį sprendimą dėl pertvarkymo schemos 
elementų159. Tuomet NPI tampa atsakingomis už patvirtintos pertvarkymo schemos 
įgyvendinimą valstybėje narėje pagal nacionalinės teisės aktus. 

 

                                                      
157 Reglamento (ES) Nr. 806/2014 18 straipsnio 1 dalis. 

158 Reglamento (ES) Nr. 806/2014 19 straipsnio 1 dalis. 

159 Reglamento (ES) Nr. 806/2014 18 straipsnio 7 dalis. 
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III priedas. Finansų ir valstybės skolos krizių išlaidų ir COVID-19 krizės išlaidų pavyzdžiai  
Ekonominis 
parametras Finansų ir valstybės skolos krizė COVID-19 krizė 

Valstybės pagalba 

Nuo 2008 m. spalio 1 d. iki 2012 m. spalio 1 d. patvirtinta 5058,9 
milijardo eurų (40,3 % ES BVP) vertės valstybės pagalba finansų 
sektoriui, daugiausia apimanti garantijas bankų obligacijoms ir 
indėliams160. 

Gegužės 21 d. duomenimis, nacionalinės likvidumo priemonės, 
įskaitant schemas, kurias patvirtino Komisija pagal naują laikinąją 
valstybės pagalbos sistemą (įskaitant garantijas) iš viso sudarė apie 2,5 
trilijono eurų161. 

Tiesioginės grynosios 
fiskalinės sąnaudos 

2007–2018 m. laikotarpiu tiesioginės grynosios fiskalinės sąnaudos iš 
viso sudarė 246 milijardus eurų (2 % 2018 m. ES BVP).162 

2020 m. balandžio ir gegužės mėn. valstybės narės ėmėsi diskrecinių 
biudžeto priemonių, sudarančių apie 3,2 % ES BVP, ir sukūrė 
likvidumo priemones, sudarančias 22 % ES BVP163. Remiantis 
skaičiavimais, dėl neigiamo pandemijos poveikio, taip pat dėl 
diskrecinių biudžeto priemonių, kurias euro zonos valstybės priėmė 
kaip atsaką, euro zonoje atsiras papildomų išlaidų, sudarysiančių apie 
830 milijardų eurų (apie 7 % BVP) 2020 m. ir 280 milijardų eurų (2 % 
BVP) – 2021 m. Įvairiose valstybėse narėse šios papildomos išlaidos 
sudarys nuo maždaug 6 % BVP iki daugiau kaip 9 % BVP 2020 m. ir nuo 
1,5 % BVP iki 4,4 % BVP – 2021 m.164 

                                                      
160 2013 m. valstybės pagalbos rezultatų suvestinė, Europos Komisija. 

161 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

162 „Eurostato papildoma lentelė, skirta valdžios sektoriaus veiksmams, susijusiems su parama finansų įstaigoms“, Eurostatas, 2019 m. balandžio mėn. 

163 https://www.eib.org/en/stories/economy-covid-19#. 

164 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/annex_2_debt_sustainability.pdf. 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.eib.org/en/stories/economy-covid-19
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/annex_2_debt_sustainability.pdf
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Ekonominis 
parametras Finansų ir valstybės skolos krizė COVID-19 krizė 

Garantijos 

Aštuonios valstybės narės suteikė garantijų, siekiančių nuo 10 iki 
190 % 2007–2018 m. atitinkamos valstybės narės BVP. 2009 m. 
pabaigoje neapibrėžtieji įsipareigojimai pasiekė aukščiausią – 
maždaug 12 % – ES BVP lygį (1 421 milijardas eurų) ir 2018 m. 
pabaigoje sumažėjo iki 0,8 %. 2010 m. bendras poveikis valstybių 
skoloms pasiekė aukščiausią maždaug 6 % ES BVP (778 milijardų eurų) 
lygį ir 2018 m. sumažėjo iki 3 %. 

Balandžio 9 d. duomenimis valstybės narės įsipareigojo suteikti 
likvidumo paramą (pagal valstybės garantijų schemas ir atidėtais 
mokesčių mokėjimais) sektoriams ir įmonėms, susiduriantiems su 
sutrikimais ir likvidumo trūkumu, kuri siekė 16 % ES BVP165. 
ES suteikia Europos investicijų bankui (EIB) 25 milijardus eurų, kad 
būtų galima sutelkti 200 milijardus eurų investicijų įmonėms, visų 
pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms, remti166. 

Finansinė parama 
valstybėms narėms 

Iš viso ES (naudodamasi mokėjimų balanso priemone ir EFSM) ir euro 
zonos valstybės narės (naudodamosi EFSF, ESM ir Graikijos paskolų 
priemone) paskolino 414,7 milijardo eurų finansinės paramos. 

Remiantis esamomis prevencinėmis kredito linijomis, pagal ESM 
kiekvienai euro zonos valstybei narei bus suteikta iki 2 % 2019 m. BVP 
(iš viso iki 240 milijardų eurų) siekianti parama kovai su pandemijos 
krize, kad būtų galima finansuoti su sveikata susijusias išlaidas. Be to, 
Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl 3 milijardų eurų 
makrofinansinės paramos paketo, skirto 10 plėtros ir kaimyninių 
šalių partnerių, kad paremtų jas joms siekiant apriboti neigiamą 
ekonominį pandemijos poveikį167. 

                                                      
165 „Ataskaita dėl išsamaus ekonominės politikos atsako į COVID-19 pandemiją“, Euro grupė, 2020 m. balandžio 9 d. 

166 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

167 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
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Ekonominis 
parametras Finansų ir valstybės skolos krizė COVID-19 krizė 

Centrinių bankų 
teikiama krizinė 
parama likvidumui 
padidinti 

2012 m. pabaigoje kredito įstaigoms buvo suteikta 1,3 trilijono eurų 
paskolų, kurios buvo suteiktos per Eurosistemą, siekiant suteikti 
likvidumo bankų sistemai, visų pirma pažeidžiamose šalyse168. 

ECB paskelbė apie 7,3 % euro zonos BVP dydžio paramą likvidumui 
didinti (750 milijardų eurų pagal naują specialiąją pandeminę pirkimo 
programą iki metų pabaigos, kaip ir 120 milijardų eurų, dėl kurių buvo 
priimtas sprendimas anksčiau)169. Rengiant šį dokumentą, likvidumo 
priemonių, kurių ėmėsi centriniai bankai, reaguodami į COVID-19 
krizę, įverčio nebuvo. 

Gamybos apimties 
sumažėjimas 

2016 m. Komisija apskaičiavo, kad 2000–2008 m. laikotarpiu galimas 
ekonomikos augimas euro zonoje sumažėjo nuo 1,9 % iki 0,5 % kitu 
laikotarpiu (2009–2014 m.).170 

Komisija apskaičiavo, kad 2011–2015 m. laikotarpiu galimas 
ekonomikos augimas euro zonoje padidėjo nuo 0,7 % iki 1,3 % kitu 
laikotarpiu (2016–2018 m.)171. Prognozuojama, kad 2020 m. realusis 
BVP euro zonoje sumažės 7,7 %, o 2021 m. atsigaus maždaug 6,3 %. 
Nepaisant to, tikimasi, kad 2021 m. gamybos apimtis bus beveik 2 
procentiniais punktais mažesnė nei 2019 m. 

Šaltinis: EAR. 

  

                                                      
168 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

169 https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/european-central-bank-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html 

170 „2016 m. rudens ekonominė prognozė: Kuklus augimas sunkiais laikais“, Europos Komisija, 2016 m. lapkričio mėn., p. 64. 

171 „2016 m. pavasario ekonominė prognozė: „Gilus ir netolygus ekonomikos nuosmukis, neaiškios atsigavimo perspektyvos“, Europos Komisija, 2020 m. 
gegužės 6 d., p. 174. 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/european-central-bank-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html
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IV priedas. Pradinių priemonių, kurių buvo imtasi ES lygmeniu reaguojant į COVID‐19 krizę, apžvalga 

Institucija  Priemonė  Aprašas 

Europos Komisija 

Priemonė „Next 
Generation EU“ 

Gegužės 27 d., kaip naujo ES ekonomikos gaivinimo plano, kurio vertė siekia 1 850 milijardų eurų, dalį, Komisija pasiūlė 
priemonę „Next Generation EU“, kurios biudžetą sudaro 750 milijardų eurų. „Next Generation EU“ yra nauja vienkartinė 
gaivinimo priemonė, kurios galiojimo pabaigos data yra 2024 m. gruodžio 31 d., kuri turėtų būti įtraukta į naują DFP, ir kuria 
siekiama apsaugoti pragyvenimo šaltinius, padėti ekonomikai atsigauti ir paskatinti ekonomikos augimą. 

Lėšos šiai priemonei turėtų būti surenkamos laikinai padidinus viršutinę nuosavų išteklių ribą, o tai leistų ES pasiskolinti lėšų 
finansų rinkose. Po to lėšos būtų nukreipiamos valstybėms narėms per ES programas ir išleidžiamos per tris ramsčius, 
kuriuos sudaro 500 milijardų eurų dotacijomis ir 250 milijardų eurų paskolomis: 

o 1 ramstis. Valstybių narių rėmimas siekiant atgaivinti ekonomiką, atitaisyti jos padėtį ir ją sustiprinti: sukuriant 
naują ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, kurios biudžetą sudaro 560 milijardų eurų; 
pradedant įgyvendinti naują iniciatyvą REACT‐EU, kurios biudžetą sudaro 55 milijardai eurų, kuriais papildoma 
valstybėms narėms teikiama sanglaudos parama; teikiant paramą perėjimui prie žaliosios ekonomikos; 

o 2 ramstis. Postūmio suteikimas ekonomikai ir privačiosioms investicijoms: pradedant taikyti naują mokumo 
palaikymo priemonę, kurios vertė yra 31 milijardas eurų ir kuria siekiama pritraukti privačiuosius išteklius 
įmonėms remti; sukuriant pagal programą „InvestEU“ naują strateginių investicijų priemonę, kurios vertė yra 15 
milijardų eurų ir kuria siekiama didinti ES atsparumą ir strateginį savarankiškumą visose pagrindinių technologijų 
srityse ir vertės grandinėse; 

o 3 ramstis. Mokymasis iš patirties, įgytos per krizę: siūlant sukurti naują 9,4 milijardo eurų vertės programą „ES – 
sveikatos labui“, siekiant padidinti ES pasirengimą sveikatos krizei; stiprinant programą „rescEU“ ir programą 
„Europos horizontas“; stiprinant tiek Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę, tiek 
humanitarinės pagalbos priemonę. 

Atsako į 
koronaviruso 

grėsmę investicijų 
iniciatyva 

Iniciatyva skirta valstybių narių labiausiai paveiktiems sektoriams ir didžiausią poveikį patiriantiems regionams remti. Pagal 
ją skiriama 37 milijardai eurų Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšų. 
Išplėstine atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva papildomai padidinamas lankstumas naudojant ES biudžeto 
lėšas; jai papildomai skiriama: 

o 28 milijardai eurų lėšų iš 2014–2020 m. struktūrinių fondų, kurios dar nebuvo paskirstytos konkretiems 
projektams; 

o iki 800 milijonų eurų lėšų iš ES solidarumo fondų, kuriomis galės pasinaudoti labiausiai nukentėjusios valstybės 
narės. 
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Institucija  Priemonė  Aprašas 

Laikinoji valstybės 
pagalbos priemonių 

sistema 

Į ją įtraukta penkių rūšių pagalba: 1) tiesioginės dotacijos, atrankiosios mokesčių lengvatos ir išankstiniai mokėjimai; 2) 
valstybės garantijos; 3) subsidijuojamos viešosios paskolos įmonėms; 4) apsaugos priemonės bankams, kurie nukreipia 
valstybės pagalbą į realiąją ekonomiką; 5) trumpalaikis eksporto kredito draudimas. 

Priemonės buvo papildytos parama, teikiama su koronavirusu susijusiems moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, 
testavimo įrenginių statybai ir plėtrai, atitinkamų produktų, skirtų kovai su koronaviruso protrūkiu, gamybai, tikslinėms 
priemonėms, susijusioms su mokesčių mokėjimų atidėjimu ir (arba) privalomų socialinio draudimo įmokų mokėjimo 
sustabdymu, ir tikslinėms priemonėms, susijusioms su darbo užmokesčio subsidijomis darbuotojams. 

Europos investicijų 
fondui (EIF) 
suteikiamos 
garantijos 

(EIF) 

Iš ES biudžeto turi būti skirta 1 milijardo eurų garantija EIF, siekiant užtikrinti, kad bankai užtikrintų pakankamą likvidumą, 
kad būtų galima patenkinti mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) ir mažų vidutinės kapitalizacijos įmonių kapitalo poreikius, visų 
pirma: 

o 500 milijonų eurų suma pagal Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) ES garantiją bus skirta COSME paskolų 
garantijoms; 

o 100 milijonų eurų suma pagal ESIF ES garantiją bus skirta MVĮ garantijoms pagal „InnovFin“; 
o 250 milijonų eurų suma pagal ESIF infrastruktūros ir inovacijų liniją bus perskirstyta MVĮ skirtoms priemonėms 

remti; 
o 150 milijonų eurų suma pagal ESIF MVĮ liniją bus skiriama ilgesnės trukmės ir trumpesnės trukmės intervencinėms 

priemonėms. 

Fiskalinės taisyklės 

Parama valstybėms narėms užtikrinant pakankamą jų likvidumą ir pasinaudojant ES fiskalinių taisyklių lankstumu, visų 
pirma: 

o vertinant atitiktį ES fiskalinėms taisyklėms atsižvelgiama į papildomas išlaidas, patiriamas dėl COVID‐19 krizės; 
o pritaikomos fiskalinės pastangos, kurias turi dėti valstybės narės; atsižvelgiama į konkrečios šalies padėtį esant 

neigiamam augimui arba dideliam veiklos sumažėjimui; 
Šiuos pradinius veiksmus pakeitė Stabilumo ir augimo pakte numatyta bendra atsakomybę ribojanti išlyga. 
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Institucija  Priemonė  Aprašas 

Europos laikinos 
paramos priemonė 
nedarbo rizikai dėl 
ekstremaliosios 
situacijos mažinti 

(SURE) 

Nauja iniciatyva, kuria siekiama suteikti iš viso iki 100 milijardų eurų finansinę paramą kaip visoms valstybėms narėms 
suteikiamas paskolas, užtikrinamas valstybių narių garantijų sistema. SURE padės valstybėms narėms finansuoti visų pirma 
nacionalines trumpalaikio darbo programas ir panašias priemones, kuriomis kovojama su nedarbo ir pajamų praradimo 
rizika, taip pat papildomas su sveikata susijusias priemones, visų pirma darbo vietoje. 

Europos 
Centrinis Bankas 

Specialioji 
pandeminė pirkimo 

programa 
(SPPP) 

Laikinoji programa, skirta privačiojo ir viešojo sektoriaus vertybiniams popieriams lanksčiai pirkti, siekiant kovoti su COVID‐
19 krizės ekonominiais padariniais. SPPP iš viso skirta 750 milijardų eurų ir ji papildo papildomas turto pirkimo priemones, 
kurių vertė siekia 120 milijardų eurų. 

Komercinių vekselių 
pirkimas 

Pakankamos kredito kokybės komercinių vekselių pirkimas siekiant išplėsti tinkamą užtikrinimo priemonę, taikomą ECB 
refinansavimo operacijose. 

Refinansavimo 
operacijos 

Galimybės pasinaudoti 3 trilijonų eurų vertės likvidumu sudarymas pasitelkiant refinansavimo operacijas, visų pirma pigias 
paskola bankams, vadinamąsias ilgos trukmės refinansavimo operacijas (ITRO) ir lengvesnes sąlygas, taikomas „tikslinei“ 
skolinimo programai. 

Europos 
bankininkystės 

priežiūros 
institucijos 

Išlaisvinama apie 120 milijardų eurų papildomo bankų kapitalo, kuriuo galima paremti tokius gana didelius euro zonos 
bankų pajėgumus kaip antai: 
o kapitalo ir likvidumo atsargos – ECB leis bankams laikinai vykdyti veiklą esant žemesniam kapitalo lygiui nei 

nustatytas 2 ramsčio rekomendacijose, reikalavimuose dėl kapitalo apsaugos rezervo ir LCR; 
o kapitalo sudėtis pagal 2 ramsčio reikalavimus – bankams bus leidžiama iš dalies taikyti kapitalo priemones, kurios 

nelaikomos bendru 1 lygio nuosavu kapitalu, kad galėtų įvykdyti 2 ramsčio reikalavimus. Tokiu būdu pateikiama 
priemonė, kuri pagal tvarkaraštį turi įsigalioti 2021 m. sausio mėn. persvarsčius Kapitalo reikalavimų direktyvą 
(KRD V); 

o priežiūros priemonės – ECB taip pat apsvarstys veiklos lankstumą įgyvendinant konkrečiam bankui skirtas priežiūros 
priemones. 
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Institucija  Priemonė  Aprašas 

Europos 
investicijų 
bankas 

Parama MVĮ 

EIB / EIF siekia patenkinti dėl COVID‐19 atsiradusius MVĮ trumpalaikio finansavimo poreikius tokiomis priemonėmis, kaip: 
o Bankams skirtos garantijų sistemos, pagrįstos jau įgyvendinamomis neatidėliotinai panaudojamomis programomis, 

kurioms sutelkiama 8 milijardai eurų finansavimo; 
o bankams skirtos likvidumo linijos, kuriomis siekiama užtikrinti papildomą 10 milijardų eurų paramą apyvartiniam 

kapitalui, teikiamą MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms; 
o turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programos, kuriomis siekiama perkelti riziką, kylančią MVĮ paskolų 

portfeliui, sutelkiant dar 10 milijardų eurų paramos. 

EIB garantijų fondas 
Sukuriamas 25 milijardų eurų dydžio visos Europos garantijų fondas, kad būtų galima sutelkti iki 200 milijardų eurų 
investicijų, siekiant paremti realiąją ekonomiką per vietos bankus ir kitus finansinius tarpininkus. Šį fondą finansuos 
valstybės narės proporcingai jų EIB turimų akcijų daliai. 

Europos 
stabilumo 

mechanizmas 

Parama kovai su 
pandemijos krize 

(PKSPK) 

Remiantis ESM griežtesnių sąlygų kredito linija, teikiant PKSPK būtų galima paremti 2 % tikslinės euro zonos valstybės 
gamybos apimties, kad būtų galima padengti kai kurias COVID‐19 krizės išlaidas (bendra suma būtų apie 240 milijardų 
eurų, jeigu visos 19 šalių remtųsi šia kredito linija). 

Europos 
draudimo ir 
profesinių 
pensijų 

institucija 

Priemonės užtikrinti 
veiklos tęstinumą, 

finansinį stabilumą ir 
vartotojų apsaugą 

Tokiomis priemonėmis, kaip rekomendacijos dėl priežiūros lankstumo, susijusio su ataskaitų teikimo terminais ir viešu 
informacijos atskleidimu, siekiama padėti draudikams ir toliau aptarnauti savo klientus. Be to, atsižvelgdama į bendrą 
netikrumą dėl krizės masto ir trukmės, EIOPA paragino draudikus ir pensijų fondus laikytis atsargaus požiūrio ir sušvelninti 
COVID‐19 poveikį, pavyzdžiui, laikinai sustabdyti visus savo nuožiūra išmokamus dividendus ir akcijų pirkimą, siekiant 
išsaugoti kapitalą ir prisidėti prie finansinio stabilumo. Galiausiai EIOPA paprašė draudikų nustatyti savo produktus, kuriems 
turėjo įtakos COVID‐19, ir apsvarstyti proporcingas taisomąsias priemones tais atvejais, kai su klientais gali būti elgiamasi 
nesąžiningai. 

Šaltinis: EAR. 
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V priedas. Pagrindinių valstybės pagalbos priemonių, kurių 
buvo imtasi reaguojant į COVID-19 krizę, rūšių apžvalga 

Priemonė Aprašas 

Dotacijos ir nuosavo 
kapitalo injekcijos 

Tikslas: tenkinti skubius likvidumo poreikius. 

Ribinė vertė: 800 000 eurų vienai įmonei (bendra nominalioji 
priemonių vertė) / 120 000 eurų vienai įmonei, vykdančiai veiklą 
žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje / 100 000 eurų vienai įmonei, 
vykdančiai veiklą žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje. 

Subsidijuojamos 
(viešosios) paskolos 

Tikslas: užtikrinti, kad bankai ir toliau teiktų paskolas verslo 
subjektams, siekiant patenkinti jų neatidėliotinus apyvartinio kapitalo ir 
investicijų poreikius. 

Ribinė vertė: nulinės palūkanų normos taikomos tik paskoloms iki 
800 000 eurų (nominali suma). 

Garantijos 
Tikslas: remti įmones, kurioms to reikia. 

Ribinė vertė: paskoloms iki 800 000 eurų (nominali suma), garantijos 
gali apimti iki 100 %. 

Kredito draudimas 

Tikslas: apsaugoti Europos eksportuotojus nuo rizikos, kad užsienio 
pirkėjas gali nesumokėti. 

Ribinė vertė: dėl koronaviruso protrūkio visos valstybės narės laikinai 
buvo išbrauktos iš „parduotinos rizikos“ šalių sąrašo. 

Mokesčių lengvatos ir 
grąžintini avansai 

Tikslas: paremti labiausiai nuo krizės nukentėjusius sektorius, regionus 
ir tam tikrų rūšių įmones. 

Ribinė vertė: žr. „dotacijos ir nuosavo kapitalo injekcijos“. 

Darbo užmokesčio 
subsidijos ir socialinio 

draudimo įmokų 
atidėjimas 

Tikslas: paremti įmones, veikiančias daugiausiai nuo tebesitęsiančios 
krizės nukentėjusiuose sektoriuose ar regionuose, kurios kitu atveju 
turėtų atleisti darbuotojus. 

Ribinė vertė: ES ribos nenustatytos. 

Konkrečiam sektoriui 
skirtos priemonės: 

bankams 

Tikslas: skatinti kredito įstaigas, kurios atlieka svarbų vaidmenį remiant 
ES ekonominę veiklą. 

Ribinė vertė: ES ribos nenustatytos. 

Privatiems namų ūkiams 
skirtos priemonės 

Tikslas: kompensuoti prarastas pajamas. 

Ribinė vertė: ES ribos nenustatytos. 

Šaltinis: Europos Komisija. 
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Žodynėlis 
Bankai: šioje peržiūroje kredito įstaigos ir investicinės įmonės, kurioms taikoma 
atitinkama ES teisė, laikomos bankais. 

Bankininkystės priežiūra: bankų finansinių rezultatų ir operacijų stebėjimas ir 
atitinkami priežiūros veiksmai, siekiant užtikrinti, kad bankai veiktų saugiai, patikimai ir 
laikytųsi taisyklių bei nuostatų. 

Eurosistema: ECB ir eurą įsivedusių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų 
vartojamas bendrasis terminas. 

Finansinė parama: ES finansinė parama (pavyzdžiui, paskolos), teikiama finansinių 
sunkumų patiriančioms valstybėms siekiant atkurti jų makroekonominį ir finansinį 
patikimumą ir užtikrinti, kad jos galėtų įvykdyti savo viešojo sektoriaus arba mokėjimų 
balanso įsipareigojimus. 

Finansų rinka: finansinio turto, pavyzdžiui, akcijų, obligacijų, valiutų ir išvestinių 
finansinių priemonių pardavimo ir pirkimo rinka. 

Kapitalo reikalavimas: kapitalo suma, kurią institucija turi turėti, palyginti su pagal 
riziką įvertinta turto verte, ir kurios tikslas – padengti nenumatytus nuostolius. 

Makrolygio rizikos ribojimo priežiūra: priežiūra, susijusi su finansų sistemos, kaip 
visumos, stabilumu. 

Mikrolygio rizikos ribojimo priežiūra: priežiūra, kurią vykdant dėmesys sutelkiamas į 
atskiras finansų įstaigas, kaip finansų sistemos sudedamąsias dalis. 

Mokumo kapitalo reikalavimas: nuosavų lėšų suma, kurią ES privalo turėti draudimo ir 
perdraudimo įmonės. 

Nacionalinė kompetentinga institucija (NKI): nacionalinė įstaiga, atsakinga už tam 
tikrų finansinių subjektų ir rinkų (pavyzdžiui, bankų, draudikų, pensijų fondų, 
investicinių fondų ir rinkos infrastruktūros) priežiūrą ir turinti įgaliojimus atlikti tam 
tikras funkcijas. 

Neveiksni paskola (NP): paskola, kurios mokėjimai vėluoja konkretų laikotarpį 
(paprastai 90 dienų) arba kai yra įrodymų, iš kurių matyti, kad visa paskola tikriausiai 
nebus grąžinta. 
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Pertvarkymas: tinkamas žlungančios finansų įstaigos likvidavimas siekiant užtikrinti jos 
esminių funkcijų tęstinumą, išlaikyti finansinį stabilumą ir apsaugoti viešąsias lėšas kuo 
labiau sumažinant viešosios paramos poreikį. 

Rekapitalizavimas: kapitalo injekcija į įmonę siekiant pagerinti jos nuosavo 
kapitalo / skolos santykį. 

Sverto koeficientas: banko turto dydis ir nebalansiniai įsipareigojimai, netaikant rizikos 
koeficientų jo nuosavoms lėšoms (apibrėžiamoms kaip 1 lygio kapitalas). 

Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis: imitavimas, kuriuo vertinamas konkrečios 
finansų įstaigos gebėjimas susidoroti su įvairiais krizės scenarijais. 

Valstybės pagalba: tiesioginė ar netiesioginė valstybės parama įmonei ar organizacijai, 
jai suteikiant privalumą, palyginti su jos konkurentais. 

Valstybės skola: pinigai, kuriuos centrinė valdžia skolinga (kartais įskaitant valstybės 
valdomų įmonių ir socialinio draudimo sistemų skolą) vidaus ir užsienio skolintojams. 

Žlungančios arba galinčios žlugti įstaigos vertinimas (ŽAGŽĮ vertinimas): bankų 
priežiūros institucijos vertinimas, kad bankas yra patekęs į vieną ar kelias iš šių 
situacijų: i) jis pažeidžia arba tikėtina, kad netrukus pažeis tam tikrus norminius 
reikalavimus tokiu būdu, kuris pateisintų leidimo vykdyti veiklą panaikinimą; ii) jo 
turtas yra mažesnis už jo įsipareigojimus arba tikėtina, kad artimoje ateityje taip bus; 
iii) jis negali arba tikėtina, kad netrukus negalės sumokėti savo skolų ar kitų 
įsipareigojimų suėjus jų terminui; iv) jam reikia nepaprastosios viešosios finansinės 
paramos. 
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Santrumpų sąrašas 
AIF: Alternatyvaus investavimo fondas 

AIFVD: Alternatyvaus investavimo fondo valdytojų direktyva 

BPeF: Bendras pertvarkymo fondas 

BPeM: Bendras pertvarkymo mechanizmas 

BPM: Bendras priežiūros mechanizmas 

BPV: Bendra pertvarkymo valdyba 

BS: Bankų sąjunga 

BVP: bendrasis vidaus produktas 

DGS: draudimo garantijų sistema 

EBI: Europos bankininkystės institucija 

ECB: Europos Centrinis Bankas 

ECFIN: Komisijos ekonomikos ir finansų reikalų generalinis direktoratas. 

EFPIS: Europos finansų priežiūros institucijų sistema 

EFSF: Europos finansinio stabilumo fondas 

EFSM: Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonė 

EFV: Europos fiskalinė valdyba 

EIF: Europos investicijų fondas 

EIGS: Europos indėlių garantijų sistema 

EIOPA: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija 

EPI: Europos priežiūros institucijos 

EPS: Ekonominė ir pinigų sąjunga 

ERIR: Europos rinkos infrastruktūros reglamentas 

ES: Europos Sąjunga 
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ESIF: Europos strateginių investicijų fondas 

ESM: Europos stabilumo mechanizmas 

ESMA: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija 

ESRV: Europos sisteminės rizikos valdyba 

FISMA: Komisijos finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos 
generalinis direktoratas 

FPRD: Finansinių priemonių rinkų direktyva 

FPRR: Finansinių priemonių rinkų reglamentas 

FST: Finansinio stabilumo taryba 

GD: generalinis direktoratas 

IORP II: Įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros direktyva 

KRA: Kreditų reitingų agentūros 

KRD/KRR IV. Kapitalo reikalavimų reglamentas ir Direktyvos dėl kapitalo poreikio IV 
rinkinys 

KRD: Kapitalo reikalavimų direktyva 

KRR II: Persvarstytas Kapitalo reikalavimų reglamentas 

KRR: Kapitalo reikalavimų reglamentas 

KRS: Kapitalo rinkų sąjunga 

LCR: padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis 

MDP: makroekonominio disbalanso procedūra 

Mokumas II: draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo direktyva 

MVĮ: Mažosios ir vidutinės įmonės 

NBP: nebiržinė prekyba 

NKI: nacionalinės kompetentingos institucijos 

NP: Neveiksnios paskolos 
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NPI: nacionalinės pertvarkymo institucijos 

PDeP: Perviršinio deficito procedūra 

PDP: Perviršinio disbalanso procedūra 

PKSPK: Parama kovai su pandemijos krize 

PPĮ: profesines pensijas skiriančios įstaigos 

PSŠ: Pagrindinė sandorio šalis 

SAP: Stabilumo ir augimo paktas 

SKP: Stabilumo ir konvergencijos programos 

SPPP: Specialioji pandeminė pirkimo programa 

SURE: Europos laikinos paramos priemonė nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios 
situacijos mažinti 

TDPIA: Tarptautinė draudimo priežiūros institucijų asociacija 

TFAS: Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai 

TVF: Tarptautinis valiutos fondas 

VPPS: vienakryptis pinigų politikos sandoris 

ŽAGŽ: žlungantis arba galintis žlugti 
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Audito Rūmų grupė 
Audito Rūmų apžvalga „Kaip ES atsižvelgė į patirtį, įgytą per 2008–2012 m. finansų ir 
valstybių skolų krizes“ 

Šią apžvalgą priėmė IV kolegija, vadovaujama Europos Audito Rūmų nario 
Alex Brenninkmeijer. Užduočiai vadovavo Audito Rūmų narė Ivana Maletić, jai padėjo 
kabineto vadovė Sandra Diering, kabineto asistentė Tea Japunčić, pagrindinis 
vadybininkas Paul Stafford, užduoties vadovas Jacques Sciberras, auditoriai 
Mathias Blaas ir Adrian Savin. 

Dėl COVID-19 pandemijos ir griežtų izoliacijos sąlygų audito grupės nuotrauka negalėjo 
būti pateikta. 
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