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1. ĮVADAS 

Atsakingas skolinimas apibrėžiamas kaip atsargumas, kuriuo kreditoriai ir tarpininkai 
vadovaujasi skolindami sumas, kurios vartotojams nėra per didelės ir atitinka jų poreikius ir 
aplinkybes. Panašiai, atsakingas skolinimasis reiškia, kad vartotojai turėtų pateikti svarbią, 
išsamią ir tikslią informaciją apie savo finansinę padėtį ir yra skatinami priimti pagrįstus ir 
tvarius sprendimus. 

2. PROBLEMŲ APIBŪDINIMAS 

2.1. Problemos 

Namų ūkių įsiskolinimas didėja visoje Europoje. Tačiau tai savaime nėra neatsakingo 
skolinimo ir skolinimosi požymis, jei įsiskolinimo lygis tvarus ir grąžinimo įmokos priimtino 
dydžio. Vis dėlto skaičiai rodo, kad piliečiams vis sunkiau grąžinti savo skolas: 2008 m. 16 % 
žmonių teigė turį sunkumų apmokėti sąskaitas, o 10 % visų namų ūkių – pradelstų skolų1. Dėl 
sunkumų mokant grąžinimo įmokas padaugėjo įsipareigojimų neįvykdymo ir turto pardavimo 
iš varžytinių atvejų2. Duomenis gali paveikti ne tik neatsakingas skolinimas ir skolinimasis, 
bet ir kitokie veiksniai, kaip antai bendras ekonomikos nuosmukis. Tačiau šiam poveikio 
vertinimui surinkti duomenys kartu su kokybiniais įrodymais, gautais surinkus suinteresuotųjų 
šalių pastabas ir pavienius faktus iš visos Europos, rodo, kad tai yra ne vien tik vienai ar 
dviem valstybėms narėms būdinga konjunktūros problema, bet ji aktuali visoje ES. 

Sprendimą suteikti konkretų hipotekinį kreditą, galiausiai skolininko pasirenkamą hipotekinį 
produktą ir skolininko gebėjimą grąžinti paskolą lemia įvairūs veiksniai. Tai gali būti 
ekonominė situacija, informacijos asimetrija ir interesų konfliktai, reguliavimo spragos ir 
nenuoseklumas, taip pat kiti veiksniai, kaip antai skolininkų finansinis raštingumas ir 
hipotekinio kredito finansavimo struktūros. Nors šie kiti veiksniai aiškiai svarbūs, vis dėlto 
faktas tas, kad tam tikrų rinkos dalyvių neatsakingas elgesys buvo viena iš finansų krizės 
priežasčių. Todėl aišku, kad neatsakingo skolinimo ir skolinimosi problemą reikia spręsti 
siekiant neleisti pasikartoti dabartinei finansų krizei. 

Kiek tai susiję su neatsakinga hipotekinio skolinimo ir skolinimosi praktika, nustatytos toliau 
nurodytos problemos. Be toliau apibūdintų problemų, nustatyta keletas problemų dėl 
išankstinio hipotekinių paskolų grąžinimo. Šios problemos, dėl kurių susidaro nevienodos 
veiklos sąlygos, varžoma tarpvalstybinė veikla bei klientų judumas ir daroma įtaka vartotojų 
pasitikėjimui, išsamiai apibūdintos poveikio vertinime, pridėtame prie Baltosios knygos dėl 
ES hipotekinių kreditų rinkų integracijos3. 

2.1.1. Nepalyginama, nesubalansuota, neišsami ir neaiški reklama ir prekyba 

Netinkamo hipotekinių produktų reklamavimo atvejų pasitaiko visoje ES. Neišsamią ir 
neaiškią reklaminę ir prekybinę medžiagą dažnai sunku palyginti ir dėl to vartotojams sunku 

                                                 
1 Europeans’ state of mind, „Eurobarometer 69“, 2008 m. lapkričio mėn. Towards a Common 

Operational European Definition of Over-indebtedness, įstaiga Observatoire de l’épargne européenne 
bendradarbiaudama su CEPS ir Bristolio universitetu, 2008 m. vasario mėn. 

2 Valstybių narių Komisijai pateikta informacija. 
3 SEC(2007) 1683. 
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rinktis. Nepaisant nacionalinės teisės aktų ir ES taisyklių, kuriais draudžiama klaidinanti 
reklama, yra nenuoseklumo ir spragų. Skirtingos taisyklės taip pat reiškia, kad tiems 
kreditoriams ir (arba) kredito tarpininkams, kurie produktus ir paslaugas siūlo tarpvalstybiniu 
mastu, teks papildoma našta. 

2.1.2. Nepakankama, ne laiku pateikiama, sudėtinga, nepalyginama ir neaiški ikisutartinė 
informacija 

Dedama pastangų ikisutartinės informacijos kokybei ir palyginamumui gerinti, pvz., priimtas 
Europos elgesio kodeksas, susijęs su informacija, pateiktina iki būsto paskolos sutarties 
pasirašymo. Tačiau kodeksas taikomas įvairiai, o vykdymo užtikrinimo ir stebėsenos 
mechanizmai neveiksmingi. Suderinto Europos standartinio informacijos lapo (ESIL) 
pateikimo momentas skirtingas, dėl to ribojamas jo naudojimas, pvz., pasiūlymams palyginti. 
Nors ir yra kodeksas, vis dar yra nemažai rinkos ydų. Pirma, ikisutartinę informaciją sunku 
lyginti. Dėl skirtingų metodikų ir išlaidų bazių taip pat neįmanoma palyginti pagrindinio ESIL 
elemento – bendros kredito kainos metinės normos (BKKMN). Antra, vartotojų nuomone, 
pateikiama informacija yra sudėtinga ir neaiški. Trečia, pateikiama informacija dažnai yra 
neišsami. Galiausiai nėra nustatytų taisyklių dėl informacijos apie kreditoriaus ir kredito 
tarpininko santykius atskleidimo. 

2.1.3. Netinkamos konsultacijos 

Nesuderintos paskatos teikiant konsultacijas gali lemti rinkos ydas. Konsultantai gali nebūti 
skatinami teikti nešališkas konsultacijas, pvz., dėl to, kad gauna skirtingo dydžio atlyginimus 
iš skirtingų kreditorių už konkrečius parduotus produktus. Faktai rodo, kad kai kuriais atvejais 
suteikiamos netinkamos konsultacijos dėl hipotekinių kreditų, o dėl to vartotojai patiria žalos. 
Kai nėra taisyklių ar standartų, pagal kuriuos būtų galima įvertinti konsultacijų teikimą, sunku 
nustatyti, ar suteiktos tinkamos konsultacijos. 

2.1.4. Nepakankamas tinkamumo ir kreditingumo vertinimas 

Svarbi rinkos yda šioje srityje yra nepakankamas skatinimas nuodugniai įvertinti 
kreditingumą ir (arba) tinkamumą. Kreditoriai gali remtis pagrindinio įkaito (užstatomo turto) 
verte, įsipareigojimų neįvykdymo riziką perkelti arba paskolą parduoti trečiajam asmeniui. 
Panašiai ir vartotojai gali būti skatinami pervertinti savo pajamas, kad gautų paskolą. 
Reguliavimo ydos, t. y. neegzistuojančios, neaiškios arba nenuoseklios reguliavimo sistemos, 
dar labiau prisideda prie nepakankamo tinkamumo ir kreditingumo vertinimo. Dėl 
reguliavimo kliūčių taip pat varžomos kreditorių galimybės gauti informaciją apie skolininkų 
kreditingumą kitose valstybėse pasinaudojant kreditų duomenų bazėmis. 

2.1.5. Neveiksminga, nenuosekli arba nesama registravimo, leidimų išdavimo ir priežiūros 
tvarka, skirta kredito tarpininkams ir ne kredito įstaigoms, teikiančioms hipotekinius 
kreditus (NKĮ) 

Ne visos valstybės narės reikalauja, kad kredito tarpininkai būtų registruoti arba turėtų 
leidimą, o dėl to gali atsirasti galimybių elgtis neatsakingai. Kai nėra registravimo arba 
leidimų išdavimo reikalavimų, tai taip pat reiškia, kad valdžios institucijos turi nedaug 
galimybių prižiūrėti kredito tarpininkų veiklą arba taikyti sankcijas už netinkamą elgesį. Dėl 
to gali susidaryti nekonkurencinga aplinka, kurioje nereikalaujama atsakyti už netinkamą 
elgesį, pernelyg didelės rizikos prisiėmimą arba blogos kokybės konsultacijas. Šiuo metu 
tarpvalstybinės kredito tarpininkų veiklos mastas nepaprastai mažas: dėl ES lygiu 
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dominuojančio reguliavimo nenuoseklumo gali būti varžomi įmonių sprendimai, ar pradėti 
tarpvalstybinę veiklą. 

Šešios valstybės narės neturi registravimo ir leidimų išdavimo reikalavimų ne kredito 
įstaigoms, o kitose valstybėse narėse, kuriose tai reguliuojama, reikalavimai labai skiriasi. Kai 
nėra registravimo arba leidimų išdavimo reikalavimų, tai taip pat reiškia, kad valdžios 
institucijos beveik neturi pagrindo prižiūrėti ne kredito įstaigų veiklą arba reikalauti skirti 
sankcijas už netinkamą elgesį, o to padariniai panašūs į minėtuosius pirmiau. 

2.2. Pasekmės 

Nustatytos problemos turi pasekmių vartotojams, kredito tarpininkams, kreditoriams ir visai 
ekonomikai. 

2.2.1. Reikšmingas netiesioginis poveikis plačiajai ekonomikai 

Hipotekinių kreditų rinkos atlieka svarbų vaidmenį ES ekonomikoje. 2008 m. negrąžintos 
gyvenamosios paskirties nuosavybės paskolos 27 ES šalyse sudarė maždaug 50 % ES BVP. 
Todėl neatsakingas skolinimas ir skolinimasis gali turėti didelį poveikį plačiajai ekonomikai. 
Jis daro įtaką hipotekinio kredito davėjų mokumui. Kadangi finansų įstaigos vis daugiau 
kapitalo turi atidėti dideliems nuostoliams padengti, mažiau kreditų suteikiama atsakingiems 
skolininkams ir įmonėms, o dėl to savo ruožtu mažėja ekonomikos augimas ir vartojimas. Be 
to, neatsakingas skolinimas ir skolinimasis daro finansinį poveikį, kai teikiama vyriausybės 
parama bankrutuojančioms įmonėms arba jos nacionalizuojamos, o dėl to didėja spaudimas 
viešiesiems biudžetams ir dažnai būtina mažinti biudžetines išlaidas. Galiausiai didėja 
spaudimas socialinės apsaugos sistemoms, nes išauga nedarbas ir socialinių išlaidų bei būsto 
poreikiai. 

2.2.2. Žalos vartotojams rizika 

Vartotojai, kuriems parduodami netinkami produktai, dažnai patiria finansinių sunkumų, dėl 
to gali pernelyg įsiskolinti, taip pat neįvykdyti įsipareigojimų arba būti priversti turtą parduoti 
iš varžytinių. Vartotojai gali nukentėti dėl reguliavimo kliūčių, kuriomis trukdoma 
kreditoriams tinkamai įvertinti kreditingumą ir tinkamumą, arba dėl papildomų išlaidų, kurias 
patiria kreditoriai, veiklą vykdantys tarpvalstybiniu mastu. Tokie vartotojai gali patirti 
tiesioginės finansinės žalos (pvz., mokėdami daugiau už produktą, kurį galėtų rasti pigiau) 
arba galimos socialinės žalos (pvz., negaudami hipotekinio kredito, nors galėtų jį grąžinti). 
Galiausiai vartotojai taip pat gali prarasti pasitikėjimą kreditoriais ir kredito tarpininkais. 

2.2.3. Menkas klientų judumas 

Dėl kai kurių pirmiau minėtų nustatytų problemų varžomas vartotojų judumas. Dėl 
nepakankamo skaidrumo ir palyginamumo vartotojams gali būti trukdoma rinktis geriausiai jų 
poreikius atitinkantį pasiūlymą. Vartotojai, kurie nori imti paskolą ne savo kilmės šalyje, gali 
būti priversti mokėti daugiau arba netekti tokios galimybės dėl to, kad užsienio kreditoriai 
negali gauti pakankamai informacijos apie vartotojo skolinimosi istoriją. 

2.2.4. Neaktyvi tarpvalstybinė veikla 

Dėl ekonominių kliūčių, kaip antai naudojimosi infrastruktūromis sąnaudų ir būtinybės 
adaptuoti reklaminę medžiagą, atskleidžiamą informaciją, produktus, verslo modelius ir kainų 
nustatymo strategijas, didėja veiklos kitoje valstybėje narėje sąnaudos. Šios kliūtys atbaido 
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naujus rinkos dalyvius ir riboja konkurenciją. Pvz., kredito tarpininkams, norintiems vykdyti 
tarpvalstybinę veiklą, tenka papildoma našta: kitaip nei investicijų arba draudimo 
tarpininkams, jiems netaikoma pasų naudojimo tvarka. 

2.2.5. Nevienodos rinkos dalyviams ir produktams taikomos sąlygos 

Dėl reguliavimo spragų ir reguliavimo sistemų nenuoseklumo susidarė situacija, kai 
hipotekinių kreditų rinkos dalyviai užsiima ta pačia veikla, patiria panašią riziką, bet jiems 
nebūtinai taikomos panašios taisyklės. Be to, skirtingos vartojimo kredito ir hipotekinio 
kredito reguliavimo sistemos gali lemti šių dviejų skirtingų paskolų produktų (vartojimo 
kredito ir hipotekinio kredito) arbitražą. 

3. POLITIKOS TIKSLAI 

Visoms probleminėms sritims aktualūs du bendri tikslai. Pirma, sukurti veiksmingą ir 
konkurencingą vartotojų, kreditorių ir kredito tarpininkų bendrąją rinką, kurioje būtų teikiama 
aukšto lygio vartotojų apsauga, siekiant šių keturių konkrečių tikslų: 

– vartotojų pasitikėjimo; 

– klientų judumo; 

– kreditorių ir kredito tarpininkų vykdomos tarpvalstybinės veiklos; 

– vienodų veiklos sąlygų. 

Antra, skatinti finansinį stabilumą užtikrinant, kad hipotekinių kreditų rinkos veiktų 
atsakingai. 

4. ES VEIKSMŲ PAGRINDAS 

Valstybėms narėms veikiant pavieniui bus sukurtos skirtingos taisyklės, kurios galėtų 
pakenkti arba sukurti naujų kliūčių tinkamam vidaus rinkos veikimui, be to, nebūtų 
užtikrinama vienoda vartotojų apsauga visoje ES. Todėl būtina turėti bendrus ES lygio 
standartus siekiant skatinti veiksmingą ir konkurencingą vidaus rinką, kurioje teikiama aukšto 
lygio vartotojų apsauga, ir neleisti parengti skirtingų taisyklių ir praktikos valstybėse narėse. 
Sutartyje yra numatyti veiksmai siekiant užtikrinti vidaus rinkos, kurioje teikiama aukšto 
lygio vartotojų apsauga, sukūrimą ir veikimą, taip pat laisvą paslaugų teikimą. Tokia 
gyvenamosios paskirties nuosavybės hipotekinių kreditų rinka toli gražu nebaigta kurti, nes 
yra keletas laisvo paslaugų teikimo ir vidaus rinkos kūrimo kliūčių. Teisinis veiksmų 
pagrindas yra šios Sutarties nuostatos: 114 straipsnis (ex 95 straipsnis). 

5. POLITIKOS GALIMYBĖS 

Nustatytos kelios politikos galimybės. Šios galimybės apžvelgiamos toliau lentelėje. 
Pasirinktos galimybės yra paryškintos. Analizė parodė, kad šios galimybės yra 
veiksmingiausios ir rezultatyviausios siekiant pirmiau apibūdintų tikslų. Išankstinio grąžinimo 
politikos galimybės išsamiai išanalizuotos ir įvertintos poveikio vertinime, pridėtame prie 
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Baltosios knygos dėl ES hipotekinių kreditų rinkų integracijos4, ir tyrime, kuriame vertinamos 
skirtingų su hipotekiniais kreditais susijusių politikos galimybių sąnaudos ir nauda5. 
Reklama ir prekyba 
1. Veiksmų nesiimti 
2. Įvesti reklamos taisykles, panašias į Vartojimo kredito direktyvos (VKD) 4 straipsnyje nustatytas taisykles 
3. Įvesti konkrečias taisykles dėl reklaminės ir prekybinės medžiagos formos ir turinio 
Ikisutartinė informacija 
1. Veiksmų nesiimti 
2. Užtikrinti, kad vartotojai gautų ESIL 
3. Užtikrinti, kad ESIL būtų pateikiamas pakankamai anksti, kad vartotojai galėtų rinktis 
3.1. Nustatyti principinį reikalavimą 
3.2. Nustatyti informacijos pateikimo terminą 
4. Tobulinti ESIL formatą ir turinį 
5. Standartizuoti BKKMN 
5.1. Standartizuoti remiantis trumpu išlaidų sąrašu 
5.2. Standartizuoti remiantis VKD 19 straipsniu 
5.3. Standartizuoti remiantis plačiu išlaidų sąrašu 
6. Nustatyti papildomą ikisutartinį informavimą apie hipotekinį kreditą siūlantį asmenį (pvz., atlyginimą) 
Konsultavimas dėl hipotekinio kredito 
1. Veiksmų nesiimti 
1.2. Reikalauti pateikti pakankamus paaiškinimus (VKD 5 straipsnio 6 dalis) 
1.3. Nustatyti principinius konsultavimo standartus 
1.4. Reikalauti teikti konsultacijas dėl hipotekinio kredito 
Konsultantų atlyginimų nustatymo strategijos 
2.1. Veiksmų nesiimti 
2.2. Pateikti principines gaires dėl atlyginimų nustatymo politikos 
2.3. Pateikti konkrečias taisykles dėl atlyginimų nustatymo metodų ir jų dydžio 
Kreditingumo vertinimai 
1.1. Veiksmų nesiimti 
1.2. Nustatyti reikalavimus kreditoriui įvertinti skolininko kreditingumą 
1.3. Nustatyti reikalavimą kreditoriui nesuteikti kredito, jei kreditingumo įvertinimas neigiamas 
1.4. Suteikti kreditoriams prieigą prie duomenų bazių nediskriminacinėmis sąlygomis 
1.5. Suvienodinti duomenų bazių turinį ir savybes 
1.6. Nustatyti reikalavimą, kad skolininkas pateiktų teisingą informaciją apie savo padėtį 
Tinkamumo vertinimai 
2.1. Veiksmų nesiimti 
2.2. Nustatyti reikalavimą kreditoriui arba kredito tarpininkui įvertinti siūlomo produkto tinkamumą 
2.3. Nustatyti reikalavimą perspėti skolininką, jei pasirinktas kredito produktas jam netinka 
2.4. Nustatyti reikalavimą, kad skolininkas pateiktų teisingą informaciją apie savo padėtį 
2.5. Nustatyti konkrečių produktų taisykles, įskaitant tam tikriems kredito produktams taikomus draudimus arba viršutines 
ribas 
Kredito tarpininkų registravimas ir leidimų išdavimas 
1.1. Veiksmų nesiimti 
1.2. Nustatyti principinius reikalavimus 
1.3. Nustatyti konkrečius reikalavimus 
1.4. Įvesti pasų sistemą 
Kredito tarpininkų rizikos ribojimo reikalavimai ir priežiūra 
3.1. Veiksmų nesiimti 
3.2. Nustatyti principinius reikalavimus 
3.3. Nustatyti konkrečius reikalavimus 
3.4. Įvesti ES lygio priežiūrą 
NKĮ registravimas ir leidimų išdavimas 
1.1. Veiksmų nesiimti 

                                                 
4 SEC(2007) 1683. 
5 Study on the costs and benefits of different policy options for mortgage credit, London Economics kartu 

su Achim Dübel (Finpolconsult) bendradarbiaujant su Institute für finanzdienstleistungen (IFF), 
2009 m. lapkričio mėn., p. 200–336. 
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1.2. Nustatyti principinius reikalavimus 
1.3. Nustatyti konkrečius reikalavimus 
NKĮ rizikos ribojimo reikalavimai ir priežiūra 
3.1. Veiksmų nesiimti 
3.2. Nustatyti principinius reikalavimus 
3.3. Nustatyti konkrečius reikalavimus 
3.4. Įvesti ES lygio priežiūrą 

6. POVEIKIS 

Pasirinkus pageidautinas galimybes, sumažės tikimybė, kad vartotojai pirks netinkamus 
hipotekinio kredito produktus. Be to, numatoma, kad dėl didelio teigiamo poveikio vartotojų 
pasitikėjimui bus palaikoma kredito produktų paklausa ir skatinamas vartotojų judumas tiek 
nacionaliniu, tiek tarpvalstybiniu (nors ir mažesniu) mastu. 

Įgyvendinus kai kurias pasirinktas galimybes, valstybėse narėse, kuriose jau taikomi panašūs 
įpareigojimai, pasiūlos rinkos dalyvių veikla labai nesikeis. Tačiau pageidautinos politikos 
galimybės turės svarbų poveikį tarpvalstybinei kreditorių ir kredito tarpininkų veiklai. Dėl 
užsienio kredito davėjų ir kredito tarpininkų atėjimo į rinką turėtų sustiprėti konkurencija, o 
dėl to turėtų atsirasti įvairesnių kredito produktų vartotojui ir galbūt net sumažėti kainos. 

Bendro šio priemonių rinkinio poveikio negalima apskaičiuoti tiesiog susumavus atskirų rūšių 
poveikį. Taip yra ne tik dėl to, kad rizikuojama du kartus paskaičiuoti sutampančias sąnaudas 
ir naudą, bet ir dėl tam tikrų galimybių sinergijos, kuri turėtų sustiprinti jų poveikį. Pagal 
Komisijos skaičiavimus remiantis dabartiniais faktais atrodo, kad konservatyvus numatomos 
naudos įvertis būtų 1 272–1 931 mln. EUR. Numatoma bendra vienkartinių ir nuolatinių 
sąnaudų suma atitinkamai sudaro 383–621 mln. EUR ir 268–330 mln. EUR. 

Daugelio iš pageidautinų galimybių poveikis bus jaučiamas visoje ES. Tačiau kai kurių 
galimybių atveju nauda ir sąnaudos išaugs tose valstybėse narėse, kurios turės iš esmės keisti 
galiojančias taisykles arba nustatyti visą reguliavimo sistemą (pvz., tose šalyse, kuriose 
kredito tarpininkų arba NKĮ veikla visai nereguliuojama). 

Galima nustatyti dviejų skirtingų rūšių potencialų socialinį poveikį: kyla rizika, kad taikant 
atsakingo skolinimo praktiką sumažės galimybių gauti kreditą, visų pirma tam tikrų grupių 
skolininkams (pvz., gaunantiems mažas pajamas), tačiau taikant atsakingo skolinimo politiką 
taip pat didėja skolinimo praktikos tvarumas, o kartu stiprėja ir socialinė sanglauda. 

Numatoma, kad įgyvendinus daugelį pasirinktų galimybių administracinė našta nedidės. 
Išimtys susijusios su kredito tarpininkų ir NKĮ veiklos reguliavimo sistema, nes šių rinkos 
dalyvių leidimų išdavimo ir registravimo išlaidos ir nuolatinės naujų teisės aktų atitikties 
sąnaudos reikš administracinę naštą šioms įmonėms. 

7. IŠVADA 

Pageidautina politikos priemonė būtų ES direktyva. Pasirinkus direktyvą, galima proporcingai 
užtikrinti tam tikrą derinimą. Išsamus suderinimas ne visuomet ir ne visais atvejais būtinas ar 
tinkamas: būsto rinkų ir hipotekinių kreditų rinkų struktūra visoje ES labai skirtinga, be to, 
labai skiriasi produktai ir atlyginimų nustatymo struktūros. ES įsikišimas turi būti pakankamai 
išsamiai apibrėžtas, kad būtų veiksmingas, bet pakankamai aukšto lygio, kad būtų galima 
atsižvelgti į Europos įvairovę. 
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Siūlomoje ES direktyvoje būtų numatyta peržiūrėti jos tinkamumą ir veiksmingumą. Ši 
peržiūra turėtų būti atlikta po keleto metų nuo jos įgyvendinimo ir turėtų apimti viešas 
konsultacijas. 


