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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario 
skyrimo
(N9-0055/2020 – C9-0331/2020 – 2020/0805(NLE))

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 9 d. Tarybos rekomendaciją (N9-0055/2020)1,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 283 straipsnio 2 dalies antrą 
pastraipą, pagal kurią Europos Vadovų Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos 
(C9-0331/2020),

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl lyčių pusiausvyros skiriant į 
ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes2,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. rugsėjo 17 d. sprendimą dėl Tarybos rekomendacijos dėl 
Europos Centrinio Banko pirmininko skyrimo3,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. gruodžio 17 d. sprendimą dėl Tarybos rekomendacijų dėl 
dviejų Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos narių skyrimo4,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 130 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

A. kadangi 2020 m. spalio 14 d. raštu Europos Vadovų Taryba konsultavosi su Parlamentu 
dėl Franko Eldersono skyrimo Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nariu 
aštuonerių metų kadencijai nuo 2020 m. gruodžio 15 d.;

B. kadangi Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas įvertino siūlomo 
kandidato kvalifikaciją, visų pirma atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 283 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus ir į visiško Europos Centrinio 
Banko nepriklausomumo reikalavimą pagal Sutarties 130 straipsnį; kadangi atlikdamas 
šį vertinimą komitetas gavo kandidato gyvenimo aprašymą ir jo atsakymus į jam raštu 
pateiktus klausimus;

C. kadangi vėliau, 2020 m. lapkričio 9 d., komitetas surengė kandidato klausymą, kurio 
metu kandidatas pasakė įžanginę kalbą ir atsakė į komiteto narių užduotus klausimus;

D. kadangi Europos Centrinio Banko valdančioji taryba susideda iš Europos Centrinio 

1 OL C ... Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
2 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0211.
3 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0008. 
4 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0093 ir Priimti tekstai, P9_TA(2019)0094. 
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Banko vykdomosios valdybos narių ir valstybių narių, kurių valiuta yra euras, 
devyniolikos nacionalinių centrinių bankų valdytojų; kadangi iki šiol visi valdytojai buvo 
vyrai;

E. kadangi Parlamentas ne kartą reiškė nepasitenkinimą dėl Europos Centrinio Banko 
vykdomosios valdybos narių skyrimo procedūros ir ragino patobulinti su tuo susijusias 
procedūras; kadangi Parlamentas prašė, kad jam būtų laiku pateikiamas lyčių požiūriu 
proporcingas trumpasis sąrašas, kuriame būtų ne mažiau nei du asmenys;

F. kadangi 2019 m. rugsėjo 17 d. Parlamentas pateikė palankią nuomonę dėl Tarybos 
rekomendacijos pirmą kartą į Europos Centrinio Banko pirmininko pareigas paskirti 
moterį, Christine Lagarde;

G. kadangi 2019 m. gruodžio 17 d. Parlamentas pateikė palankias nuomones dėl Tarybos 
rekomendacijų Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nariais paskirti Fabio 
Panettą ir Isabel Schnabel;

H. kadangi Europos Centrinio Banko valdančiojoje taryboje moterų ir toliau yra mažai; 
kadangi Parlamentas apgailestauja dėl to, kad valstybės narės rimtai neatsižvelgė į šį 
prašymą, ir ragina nacionalines ir ES institucijas aktyviai siekti lyčių pusiausvyros 
iškeliant kitus kandidatus; 

I. kadangi visos ES ir nacionalinės institucijos ir įstaigos turėtų įgyvendinti konkrečias 
priemones lyčių pusiausvyrai užtikrinti;

1. teikia [teigiamą / neigiamą] nuomonę dėl Tarybos rekomendacijos skirti Franką 
Eldersoną Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nariu [ir prašo Tarybos 
atsiimti savo rekomendaciją bei pateikti naują];

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Vadovų Tarybai, Tarybai ir 
valstybių narių vyriausybėms.
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1 PRIEDAS. FRANKO ELDERSONO GYVENIMO APRAŠYMAS

Asmeninė informacija

Vardas, pavardė: Frank Elderson
Gimęs: 1970 m. gegužės 18 d.,
Šeiminė padėtis: susituokęs su María Pilar Nosti Escanilla (2 vaikai)

Išsilavinimas

■ Kolumbijos teisės mokykla, teisės magistro laipsnis (Niujorkas, JAV) (1994–1995 m.)
■ Universidad de Zaragoza (Saragosa, Ispanija) (1993–1994 m.)
■ Amsterdamo universitetas, Nyderlandų teisė (Amsterdamas, Nyderlandai) (1990–1994 m.)
■ Waltrip vidurinė mokykla (Hjustonas, JAV) (1998–1989 m.)
■ Christelijk gimnazija (Utrechtas, Nyderlandai) (1982–1988 m.)

Profesinė patirtis

■ Nyderlandų bankas (De Nederlandsche Bank) NV
– Vykdomosios valdybos narys (nuo 2011 m. liepos mėn.) ir vykdomosios 

valdybos pirmininkas, atsakingas už bankų priežiūrą, horizontaliųjų funkcijų ir 
vientisumo priežiūrą bei teisės reikalus nuo 2018 m. liepos mėn.

– Generalinis patarėjas (2008–2011 m.)
– Teisinės paslaugos, padalinio direktorius (2007–2011 m.)
– Bankų priežiūra, banko „ABN AMRO“ skyriaus vadovas (2006–2007 m.)
– Teisinės paslaugos, skyriaus vadovas (2004–2006 m.)
– Teisinės paslaugos, skyriaus direktoriaus pavaduotojas (2001–2004 m.)

■ Europos Centrinis Bankas
– Institucinės teisės skyrius, vyresnysis teisės ekspertas (2003 m.)

■ Nyderlandų bankas (De Nederlandsche Bank) NV
– Teisinės paslaugos, teisės ekspertas (1999–2000 m.) ir vyresnysis teisės ekspertas 

(2000–2001 m.)
■ „Houthoff Advocaten & Notarissen“, Amsterdamas

– Teisininkas (1995–1999 m.)
Publikacijos

Straipsnių serija ir indėlis rengiant kelias knygas

Susijusios pareigos

■ BBPK su klimatu susijusios rizikos darbo grupės bendrapirmininkis (2020 m.)
■ Bazelio bankų priežiūros komiteto (BBPK) narys (2018 m.)
■ Europos Centrinio Banko (ESB) priežiūros valdybos narys, Frankfurtas (2018 m.)
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■ Finansų sistemos žalinimo centrinių bankų ir priežiūros institucijų tinklo (NGFS) 
pirmininkas (2018 m.)

■ Nyderlandų tvarių finansų platformos pirmininkas (2016 m.)
■ Finansų vadovų tarybos pirmininkas (2016 m., pirmininko pavaduotojas 2014–2016 m.)

Antraeilės pareigos

■ Tvarių rinkų tarybos (SMC) narys (2019 m.)
■ Nyderlandų prokuratūros svarstymų tarybos narys (2019 m.)
■ ES aukšto lygio ekspertų grupės perėjimo prie tvaraus finansavimo klausimais narys 

(2019 m.)
■ „Tvarių vertybių propagavimo Erasmus platformos“ patariamosios tarybos 

narys, Roterdamo vadybos mokykla, Roterdamo Erasmus universitetas 
(2017 m.)

■ Teisės ir finansų magistrantūros patariamosios tarybos narys (Hazelhoff 
finansų teisės centras, Leideno universitetas) (2016 m.)

■ Vereniging Hendrick de Keyser priežiūros valdybos narys (2015 m.)
■ Stichting Nederlands Vioolconcours valdybos pirmininkas (2016 m., valdybos narys nuo 

2013 m.)

Ankstesnės susijusios ir antraeilės pareigos

■ ES aukšto lygio ekspertų grupės tvarių finansų klausimais stebėtojas (2017–2019 m.)
■ Nacionalinės pertvarkymo institucijos (NPI) vykdomasis direktorius (2015–2018 m.)
■ Bendros pertvarkymo valdybos (BPV) narys (2015–2018 m.)
■ Europos bankininkystės institucijos (EBI) pertvarkymo komiteto (ResCo) narys (2015–

2018 m.)
■ Nacionalinio mokėjimo sistemos forumo (NFPS) pirmininkas (2011–2014 m.)
■ Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) teisės komiteto narys (2000–2011 m., išskyrus 

2006–2007 m.)
■ Skaitymo įpročių vardinės katedros valdytojų valdybos narys, Vrije Universiteit, 

Amsterdamas (2015–2020 m.)
■ Nyderlandų skaitymo fondo priežiūros valdybos pirmininkas (2017–2020 m.)
■ Nyderlandų skaitymo fondo valdybos pirmininkas (2015–2017 m.)
■ Nyderlandų investicinės institucijos narys (Platforma NLII (2015–2018 m.)
■ Ekonominės politikos tyrimų organizacijos (SEP) narys (2016–2018 m.)
■ Teisės ir ekonomikos magistrantūros patariamosios valdybos narys, Utrechto universiteto 

teisės mokykla (2011–2015 m.)
■ Finansų infrastruktūros ir sisteminės rizikos katedros priežiūros valdybos narys, Tilburgo 

universitetas (2012–2014 m.)
Stichting Geld- en Bankmuseum priežiūros valdybos narys (2012–2014 m.)
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2 PRIEDAS. FRANKO ELDERSONO ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS

A. Biografija ir profesinis pasirengimas

1. Nurodykite svarbiausius savo profesinių įgūdžių pinigų politikos, finansų ir verslo 
srityse aspektus, taip pat pagrindinius savo europinės ir tarptautinės patirties aspektus.

Įgijęs teisininko išsilavinimą (Amsterdamo universitete, Saragosos universitete ir Kolumbijos 
universitete) 1999 m. pradėjau dirbti Nyderlandų Centriniame banke (De Nederlandsche 
Bank – DNB), po ketverių metų advokato, kurio specializacija – Europos konkurencijos teisė, 
darbo. Prieš mane paskiriant DNB vykdomosios valdybos nariu 2011 m., Bankų priežiūros ir 
teisės reikalų skyriuje ėjau įvairias vadovaujamas pareigas (įskaitant DNB generalinio patarėjo 
pareigas). Beveik dešimtmetį buvau ECB Teisės komiteto narys. Kaip DNB vykdomosios 
valdybos narys buvau atsakingas už banko pertvarkymą, mokėjimo sistemas ir banknotus, 
pensijos fondų priežiūrą, IRT ir žmogiškuosius išteklius. Šiuo metu atsakau už rizikos ribojimo 
bankų priežiūrą, PP/TF priežiūrą ir teisinius reikalus, taip pat esu ECB priežiūros valdybos 
Nyderlanduose narys.

Eidamas nario pareigas i) DNB vykdomojoje valdyboje daugiau kaip devynerius metus, ii) ECB 
priežiūros valdyboje, iii) Bazelio bankų priežiūros komitete, ir, anksčiau, iv) Bendroje 
pertvarkymo valdyboje, įgijau patirties ir žinių įvairiose svarbiausiose ECB srityse. Einant šias 
pareigas teko matyti ir prisidėti prie politikos atsako į kelias krizes, pvz., didžiąją finansų krizę, 
Europos skolos krizę ir, be abejo, dabartinę COVID-19 krizę, formulavimo. 

Kaip Finansų sistemos žalinimo centrinių bankų ir priežiūros institucijų tinklo (NGFS) 
pirmininkas ir vienas iš jo įkūrėjų padėjau NGFS tapti išties pasauline iniciatyva, nes tinklo 
nariai yra 75 centriniai bankai ir rizikos ribojimo priežiūros institucijos, įskaitant ECB, ir 13 
stebėtojų, įskaitant TVG, Pasaulio banką ir TAB. Naujausi NGFS laimėjimai yra publikacijos 
apie centriniams bankams ir priežiūros institucijoms skirtą klimato scenarijų analizę ir 
priežiūros institucijoms skirtas vadovas dėl rizikos, susijusios su klimatu ir aplinkosauga, 
integravimo į rizikos ribojimo priežiūrą. Taip pat esu Bazelio bankų priežiūros komiteto su 
klimatu susijusios rizikos darbo grupės (TFCR) bendrapirmininkis.

2. Ar turite verslo, finansinio turto ar kitokių įsipareigojimų, kurie galėtų būti 
nesuderinami su numatomomis Jūsų pareigomis? Ar yra kokių nors svarbių kitų asmeninių 
arba kitokių veiksnių, į kuriuos Parlamentui būtina atsižvelgti svarstant Jūsų kandidatūrą?

Ne, kaip nurodyta mano interesų deklaracijoje, kuri paskelbta ECB bankų priežiūros tarnybos 
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interneto svetainėje pagal ECB bendro elgesio kodekso reikalavimus.

3. Kokių pagrindinių tikslų sieksite per savo kadenciją Europos Centriniame Banke?

Svarbu, kad visos Europos institucijos, įskaitant ECB, siektų visoje Europoje užtikrinti 
stabilumą ir klestėjimą pagal savo pačių įgaliojimus. Vykdydamas savo įgaliojimus ECB 
atlieka pagrindinį vaidmenį, išlaikydamas Ekonominės ir pinigų sąjungos sėkmę Europoje. 
Mano pirmas tikslas būtų užtikrinti, kad ECB vykdys savo įgaliojimus, kaip nustatyta ES 
Sutartyse. Trumpalaikės perspektyvos tikslas būtų užtikrinti, kad ECB darys viską, ką gali, tiek 
ilgai, kiek reikia, savo įgaliojimų ribose, kad išlaikytų kainų stabilumą ir įveiktų dabartinę 
COVID-19 krizę. Antras tikslas – užtikrinti, kad ilgalaikiai sunkumai, tokie kaip klimato kaita, 
skaitmeninimas ir inovacijos, būtų sprendžiami tinkamai ir laiku. Mano trečias tikslas būtų 
aktyviai propaguoti euro teikiamą naudą ir skatinti išbaigtesnę Ekonominę ir pinigų sąjungą. 
Tai ypač susiję su Europos indėlių garantijų sistemos įdiegimu Bankų sąjungoje ir Kapitalo 
rinkų sąjungos puoselėjimu. Paskutinis mano tikslas būtų prisidėti prie aiškios informacijos 
apie ECB pasirinktą politiką teikimo ir dialogo su ECB suinteresuotaisiais subjektais, kad jis 
būtų kuo atviresnis.

B. ECB pinigų politika

4. Kaip, Jūsų nuomone, dabartinėmis makroekonominėmis sąlygomis ECB turėtų vykdyti 
savo pinigų politiką? Kaip vertinate ECB veiklos rezultatus siekiant pagrindinio tikslo – 
užtikrinti kainų stabilumą?

Sutartyje kainų stabilumas yra aiškiai nustatytas kaip pirminis ECB įgaliojimas. Tačiau 
Sutartyje nėra aiškios kainų stabilumo apibrėžties. 1998 m. ECB valdančioji taryba kainų 
stabilumą apibrėžė kaip mažesnį negu 2 proc. euro zonos suderinto vartotojų kainų indekso 
(SVKI) metinį augimą. 2003 m. peržiūrėjusi savo strategiją, valdančioji taryba patikslino, kad 
ji siekia vidutinės trukmės laikotarpiu palaikyti mažesnę nei 2 proc., bet artimą šiai normai 
infliaciją. 

ECB sėkmingai pasiekė savo tikslą dėl kainų stabilumo ir vidutinės SVKI infliacijos, nes nuo 
1999 m. buvo plačiai laikomasi valdančiosios tarybos tikslo dėl infliacijos. Taip pat per 
pastarąjį dešimtmetį infliacija nukrito ir galiausiai pasiekė mažesnę nei valdančiosios tarybos 
siekiu nustatytą normą. Atsižvelgiant į tai, valdančiosios tarybos įsipareigojimas siekti 
simetriško infliacijos tikslo yra svarbus siekiant patikslinti, kad per maža, taip pat ir per didelė 
infliacija, pinigų politikos formuotojams gali kelti susirūpinimą. COVID-19 pandemijos krizė 
yra papildomas išbandymas ir ECB labai ryžtingai ir skubiai priėmė pinigų politikos 
priemones, kad sumažintų ekonomines krizės pasekmes ir jos keliamą riziką kainų stabilumui.

Mano vertinimu, šiuo metu taikomos pinigų politikos priemonės, visų pirma priemonių, kurių 
buvo imtasi nuo kovo mėn. reaguojant į COVID-19 pandemiją, paketas, yra veiksmingos 
išsaugant palankias visų sektorių ir jurisdikcijų visoje euro zonoje finansavimo sąlygas, 
teikiant itin svarbią pagalbą siekiant išlaikyti ekonomikos gaivinimą ir apsaugoti kainų 
stabilumą vidutinės trukmės laikotarpiu. Nuo kovo mėn. taikytomis priemonėmis prisidėta 
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prie sėkmingo finansų rinkų stabilizavimo ir pinigų politikos pozicijos sušvelninimo, padedant 
kovoti su pandemijos sukeltu ženkliu infliacijos perspektyvos pablogėjimu. Tai užtikrina, kad 
visi sektoriai, įskaitant įmones, namų ūkius ir vyriausybes, galės ir toliau šiomis sudėtingomis 
aplinkybėmis gauti naudos iš skatinamųjų finansinių sąlygų. 

Galiausiai norėčiau pabrėžti, kad šiuo metu yra peržiūrima ECB strategija ir joje, be daugybės 
kitų dalykų, bus įvertinta kainų stabilumo apibrėžtis ir valdančiosios tarybos infliacijos tikslas 
bei priemonės, kurios ilgainiui gali padėti jį pasiekti. Siekiant užtikrinti, kad ECB vykdytų 
savo įgaliojimus kuo geriau, įvairių ECB jau taikytų priemonių nuodugni analizė ir jų 
aptarimas yra esminiai dalykai. Visų pirma tai reiškia jų poveikio, tiek planuoto, tiek 
neplanuoto, vertinimą.

5. Apskritai, kaip vertinate tai, kaip sprendimai dėl pinigų politikos buvo priimti 
praeityje, ir ar manote, kad tai reikėtų pakeisti? Jei taip, kaip? Kokie didžiausi pavojai ir 
iššūkiai, Jūsų nuomone, laukia ECB?

Valdančiosios tarybos priimti sprendimai dėl pinigų politikos pagrįsti makroekonominiais, 
pinigų ir finansiniais duomenimis bei ECB ir Eurosistemos darbuotojų atliktomis 
kruopščiomis analizėmis. Pagrindinė sprendimų priėmimo proceso sudėtinė dalis yra ECB ir 
Eurosistemos darbuotojų atliktos ketvirčio prognozės. Jose pateiktas patikimas augimo ir 
infliacijos perspektyvos bei su šia perspektyva susijusios rizikos vertinimas.

Kiekybinės analizės ekonominių modelių naudojimo derinys yra itin svarbus vertinant 
skirtingas politikos alternatyvas. Taip pat šis duomenimis grindžiamas procesas valdančiajai 
tarybai sudaro sąlygas priimti sprendimus, kurie yra gerai suprantami ir rinkos dalyviams. 
Valdančioji taryba turėtų tęsti šią praktiką, užtikrindama, kad ši analitinė priemonė liks 
tinkama naudoti besivystančioje makroekonominėje ir finansinėje aplinkoje. Taip pat svarbu 
pripažinti, kad rytdienos iššūkiai gali skirtis nuo tų, su kuriais susiduriame šiandien. Todėl 
pritariu, kad peržiūrint strategiją bus, be kitų svarbių dalykų, vertinamos žinių apie 
pagrindinius modelius, naudojamus pinigų politikos sprendimų priėmimo procese, spragos 
siekiant geriau suprasti ekonomikos veikimą remiant ECB įgaliojimus. Taip pat, atsižvelgiant 
į šiuolaikinių šalių kompleksiškumą, augimo ir infliacijos perspektyva visada bus susijusi su 
didele nežinomybe ir ekonominės politikos formuotojai, įskaitant centrinius bankus, jos 
tiksliai valdyti negali.

Šiomis aplinkybėmis vienodai svarbu yra tai, kad valdančioji taryba priimtų sprendimus, kurie 
būtų gerai suprantami platesnėms Europos piliečių auditorijoms. Ji turėtų ir toliau atidžiai 
nustatyti, kaip skirtingi svarstymai prisideda prie sprendimų pinigų politikos srityje ir jos 
proporcingumo vertinimo, kalbant apie konkrečių pinigų politikos priemonių naudojimą. Ypač 
svarbu tai, kad ECB nuolat vertintų, kaip jo pinigų politikos priemonėmis pasiekiamas norimas 
tikslas, ar tos priemonės yra proporcingos tikslui dėl kainų stabilumo keliamai rizikai ir jų 
vykdymui. Galiausiai, siekdama papildyti pinigų politikos svarstymus, valdančioji taryba 
turėtų ir toliau į savo vertinimą integruoti ekonominius svarstymus ir piliečiams nerimą 
keliančius klausimus, pavyzdžiui, juos nustatant išklausymui skirtuose renginiuose, tokiuose 
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kaip šiuo metu organizuojami renginiai strateginės peržiūros tikslais.

Dabartinė COVID-19 pandemija ir jos makroekonominiai padariniai – nuolatinis ECB ir visai 
Europos Sąjungai tenkantis išbandymas. ECB turėtų ir toliau naudoti visas savo priemones, 
kuriomis būtų užtikrinta, kad finansinės sąlygos išliks palankios ekonomikos gaivinimui remti 
ir neigiamam pandemijos poveikiui numatomai infliacijos strategijai neutralizuoti.

Taip pat ECB susiduria su vidutinės trukmės ir ilgalaikiais iššūkiais įvairiose srityse, pradedant 
pinigų politikos kūrimu ir centrinio banko skaitmenine valiuta ir baigiant klimato kaita. Tai 
kelios vykdomos strategijos peržiūros temos ir aš labai norėčiau šiose diskusijose dalyvauti. 

6. Kaip vertinate žemų palūkanų normų poveikį?

Žemas palūkanų normas reikia vertinti pagal tvarius demografinius pokyčius, pasaulines 
perteklines santaupas ir sulėtėjusį našumo augimą. Šios aplinkybės prisidėjo prie pastaruosius 
dešimtmečius mažėjančių subalansuotų palūkanų normų išsivysčiusiose šalyse. Pinigų 
politikos atveju ši raida atsispindi subalansuotomis palūkanų normomis ir pastaraisiais metais 
ekonomikai buvo teikiama didelė politikos parama siekiant užtikrinti, kad infliacija bus tvirtai 
susiejama su ECB tikslu.

Nesikeičiančios žemos palūkanų normos ir nestandartinių pinigų politikos priemonių 
naudojimas taip pat kelia nerimą dėl neigiamo šalutinio pinigų politikos poveikio. Minėtas 
šalutinis poveikis yra susijęs su galimu tarpininkavimo atsisakymu finansų rinkose, pernelyg 
didele priklausomybe nuo centrinio banko finansavimo, palūkanų normų maržų suspaudimu 
ir galimu poveikiu banko pelningumui, pertekliniu rizikavimu, netinkamu išteklių skyrimu ir 
pasiskirstymo poveikiu. Didžioji dalis tokio šalutinio poveikio susijusi ir su užsitęsusiu 
skatinamosios standartinių palūkanų normų politikos naudojimu. Tačiau dėl tiesioginės 
intervencijos finansų rinkose ir centrinių bankų balanso didėjimo poveikio nestandartinių 
pinigų politikos priemonių šalutinis poveikis praktiškai galėtų būti svarbesnis už poveikį, 
susijusį su tradicine pinigų politika.

Apskritai yra aiškių įrodymų, kad euro zonos piliečiai ir toliau gauna naudos iš žemų palūkanų 
normų. ECB pinigų politikos priemonės turi didžiulį poveikį ekonominei veiklai nuo 2014 m. 
Tai lėmė daugiau darbo vietų ir aukštesnius darbo užmokesčius bei išaugusias namų ūkių 
pajamas. Dėl žemesnių palūkanų normų gali sumažėti palūkanų pajamos ir pensijų turtas. Taip 
pat namų ūkiai ne tik taupo, bet ir skolinasi bei investuoja, ir taip gaus naudos iš mažesnių 
palūkanų išlaidų (vartotojų kreditams ir hipotekos paskoloms) bei padidins namų ūkių gerovę 
dėl aukštesnių turto kainų, įskaitant būstų kainas. Yra reikšmingų įrodymų, kad žemų palūkanų 
normų aplinkos pranašumai ir toliau nusvers neigiamą šalutinį poveikį. Vis tik, net jeigu 
bendras pinigų politikos naudos ir sąnaudų balansas bus teigiamas, tai neatleidžia ECB nuo 
įsipareigojimo ir toliau atidžiai stebėti vykdomų pinigų politikos priemonių poveikį 
pasitelkiant konkrečius perdavimo mechanizmus ir sektorius. Pagal proporcingumo principą 
būtina, kad ECB, vykdydamas savo įgaliojimus, nuspręstų naudoti tokias priemones, kurios 
leistų įvykdyti įgaliojimus darant mažiausią šalutinį poveikį. Ilgainiui priemonių 
veiksmingumas ir šalutinis poveikis gali pasikeisti, todėl juos reikia vertinti reguliariai.
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2019 m. rugsėjo mėn. sprendimai parodė, kad valdančioji taryba budriai stebi galimą šalutinį 
poveikį ir yra pasirengusi prireikus reaguoti. Siekdama sumažinti ECB neigiamų palūkanų 
normų politikos šalutinį poveikį esant aukštam perteklinio likvidumo lygiui, valdančioji taryba 
priėmė dviejų pakopų sistemą pinigų politikos perdavimui remti. 

7. Ką manote apie ECB pinigų politikos atsaką į COVID-19 krizę? Ar, Jūsų nuomone, 
specialioji pandeminė pirkimo programa (SPPP) turėtų tapti nuolatinio pobūdžio?

Jei pirminė priemonė ekonominiam COVID-19 krizės poveikiui sumažinti yra fiskalinė 
politika, tai pinigų politikos priemonės, kurių ECB ėmėsi nuo kovo mėn., atlieka esminę rinkų 
stabilizavimo, kreditų teikimo apsaugos ir gaivinimo rėmimo funkciją. Tai savo ruožtu 
garantuoja kainų stabilumą vidutinės trukmės laikotarpiu pagal ECB įgaliojimus.

ECB priemonių poveikis finansavimo sąlygoms šalyje stabilizuoja makroekonominę raidą: ne 
taip mažėja investicijos ir išsaugomos darbo vietos. Be šių priemonių, kurios papildo 
nacionalinių vyriausybių ir kitų Europos institucijų priimtas priemones, euro zonoje augimas 
ir infliacijos perspektyva būtų daug prastesni ir juos lydėtų didesnė didelio poveikio rizikos 
tikimybė. 

Kai metų pradžioje pandemija smogė euro zonos ekonomikai, ECB pradėjo įgyvendinti 
specialiąją pandeminę pirkimo programą (SPPP), kuria siekta stabilizuoti rinkas ir padėti euro 
zonos ekonomikai šiais sudėtingais laikais. SPPP – tai laikina, tikslinga ir proporcinga 
priemonė, kuria siekiama stabilizuoti rinkas ir šiais sudėtingais laikais padėti euro zonos 
ekonomikai. Šios skubios priemonės tikslams pasiekti SPPP sukurta taip, kad būtų lanksti 
laiko, rinkų ir jurisdikcijų atžvilgiu palyginti su ECB esančia turto pirkimo programa (TPP). 
SPPP lankstumas yra ypatingai svarbus stabilizuojant finansų rinkas, atsižvelgiant į 
pandemiją. 

Jo laikinas pobūdis atsispindi pagal SPPP pirkto grynojo turto horizonte, kuris, kaip teigė 
valdančioji taryba, tęsis bet kuriuo atveju, kol ji nuspręs, kad koronaviruso krizės etapas 
baigėsi. Be to, SPPP programa sukurta tikslingai, kad būtų skirta konkrečiai sukrėtimo ir 
susijusiai rizikai, tenkančiai euro zonai pandemijos metu, mažinti. Taigi SPPP kalibravimas 
yra tiesiogiai susijęs su pandemijos raida ir jos poveikiu pinigų politikos perdavimui ir 
ekonomikos perspektyvai, kaip teigė valdančioji taryba. 

8. Kokia Jūsų nuomonė apie pinigų politikos raidą esant žemesnėms už nulį 
palūkanoms?

Pinigų politikos vykdymas pagrindinėms palūkanų normoms esant arti veiksmingos apatinės 
ribos tikrai kelia sunkumų. Tačiau po finansų krizės palūkanų normoms pasiekus nuliui artimą 
ribą, ECB sugebėjo suteikti daugiau skatinamųjų priemonių vykdydamas balanso politiką, 
ateities gaires ir neigiamų palūkanų normų politiką. Šios priemonės buvo laikomos 
netradicinėmis, nes centriniams bankams trūko patirties jų naudojimo srityje, bet paaiškėjo, 
kad jos yra veiksmingos ir toliau taikant skatinamąją politiką ekonomikai.



PE659.084v01-00 12/49 PR\1217582LT.docx

LT

Nors ECB įgijo daug patirties, taikydama skatinamosios politikos priemones arti veiksmingos 
apatinės ribos, jos vis tiek kelia daugiau nežinios, palyginti su tradicinių palūkanų normų 
politika. Tai, pavyzdžiui, susiję su pastebėjimu, kad tų priemonių poveikis priklauso nuo 
vyraujančių makroekonominių ir finansinių aplinkybių ir taip ilgainiui jis gali kisti tiek 
veiksmingumo, tiek galimo šalutinio poveikio požiūriu. Dėl to būtina atidžiai stebėti ir 
reguliariai atnaujinti tą mastą, kuriuo pinigų politikos intervencija išlieka proporcinga. 
Atsižvelgdamas į tai, džiaugiuosi, kad įgyta patirtis ir žinios taikant nestandartines pinigų 
politikos priemones yra svarbus strategijos peržiūros elementas. 

9. Koks, jūsų nuomone, yra turto pirkimo numatomas poveikis ir šalutinis poveikis? Koks 
jūsų požiūris į riziką ir naudą, siejamą su bendrovių sektoriaus pirkimo programa? Kaip 
užtikrinsite turto pirkimo programos įgyvendinimo skaidrumą?

Paaiškėjo, kad ECB turto pirkimo programos, įskaitant TPP ir SPPP, yra labai veiksmingos 
švelninant finansines sąlygas. Finansinėms sąlygoms daromu poveikiu turto pirkimai turi labai 
teigiamą poveikį ekonomikai ir darbo rinkai. Be to, ECB analizėse teigiama, kad infliacija yra 
didesnė nei būtų buvusi nesant turto pirkimų, net jeigu ji vis tiek yra mažesnė už valdančiosios 
tarybos infliacijos tiksle numatytą infliaciją. 

Pinigų politikos priemonės gali daryti ir šalutinį poveikį, visų pirma finansinio turto kainoms, 
bankams, kitoms finansų įstaigoms, priklausomybei nuo centrinio banko finansavimo, išteklių 
skyrimui, būsto rinkoms ir namų ūkio finansinei padėčiai. Toks šalutinis poveikis gali labiau 
pasireikšti kuo ilgiau taikant priemones ir kuo intensyviau jas administruojant. Todėl svarbu 
toliau stebėti tokio galimo šalutinio poveikio raidą ir įsitikinti, kad jis nenusveria ECB 
priemonių skatinamojo poveikio ekonomikai.

Skatinamoji pinigų politika dažniausiai skatina finansinius investuotojus ir tarpininkus 
pasirinkti rizikingesnį turtą, įskaitant didesnio kredito teikimą namų ūkiams ir įmonėms. Tai 
yra planuojamas pinigų politikos poveikis (dažnai vadinamas portfelio perbalansavimo 
mechanizmu), nes numatoma, kad skatinimas pinigų politikos priemonėmis perduodamas 
tiems sektoriams, kurie neturi ar neleidžia tinkamais pripažintų vertybinių popierių ir todėl 
negauna tiesioginės naudos iš pirkimo programų. Tačiau, jei rizika tampa pertekline, ji gali 
pradėti kelti riziką finansiniam stabilumui. Pinigų politika ir visų pirma turto pirkimai taip pat 
gali paveikti rinkos veikimą, iškraipydama obligacijų kainų formavimo esminius pagrindus ir 
kai kuriuose rinkos segmentuose darydama poveikį likvidumo sąlygoms. Kol kas analizėse 
daroma išvada, kad kainų formavimas euro zonos valstybių obligacijų rinkose iš esmės liko 
nepakitęs ir pirkimai iš tiesų padėjo rinkai veikti didelės įtampos laikais.

Kalbant apie SPPP, aiški nauda gaunama iš paramos, kuri šiais pirkimais yra teikiama įmonių 
finansavimo išlaidoms, įmonių investicijoms ir realiajai ekonomikai. Ji taip pat turėjo teigiamą 
netiesioginį poveikį finansavimo sąlygoms visose euro zonos įmonėse, įskaitant tas, kurios 
savo finansavimui nenaudoja kapitalo rinkų, pvz., mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ).

Taip pat svarbu akylai ir nuolat stebėti su turto pirkimo programomis susijusią riziką. Riziką 
reikia valdyti taip, kad ji liktų tokio lygio, kuris nekeltų grėsmės ECB balansui ir apsaugotų jo 
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gebėjimus vykdyti įgaliojimus.

Galiausiai, TPP ir SPPP skaidrumas yra esminis dalykas, nes rinkos dalyviai turėjo galimybę 
geriau suprasti, kaip tos programos yra įgyvendinamos. Todėl svarbiausias uždavinys – ECB 
interneto svetainėje reguliariai skelbti informaciją apie TPP ir SPPP pirkimus ir turtą.

10. Ko labiausiai tikitės iš ECB pinigų politikos programos peržiūros? Kokie yra didžiausi 
su peržiūra susiję sunkumai? Ar ECB turėtų performuluoti kiekybinę kainų stabilumo tikslo 
apibrėžtį ir kaip? Ką manote apie šiuo atžvilgiu Federalinio atsargų banko priimtą 2020 m. 
rugpjūčio mėn. sprendimą?

ECB pinigų strategijos peržiūra, kuri dėl COVID-19 netikėtai buvo nukelta, yra atnaujinta ir 
ateinančiais metais bus svarbus uždavinys. Tikiuosi plačių ir atvirų diskusijų, kuriose būtų 
svarstoma ir tai, kaip tokie veiksniai, kaip finansinis stabilumas ir klimato kaita, gali paveikti 
kainų stabilumą vidutinės trukmės laikotarpiu.

Peržiūros procesas padalijamas į valdančiojoje taryboje vykstančius debatus ir Eurosistemos 
darbuotojų parengtus seminarus, atsižvelgiant į kitų suinteresuotųjų subjektų nuomones. 
Manau, kad Europos Parlamento indėlis yra ypač svarbus, ir džiaugiuosi, kad ECB 
pirmininkas sutiko glaudžiau bendradarbiauti ECB strategijos peržiūros procese bei užtikrinti, 
kad reguliarūs dialogai tarp ECB ir Europos Parlamento atliktų pagrindinį vaidmenį.

Valdančiosios tarybos seminarus papildys dešimties specialių Eurosistemos darbo grupių 
atliktas išsamus parengiamasis darbas. Darbo grupės nagrinėja įvairias temas: infliacijos 
valdymą, ECB kainų stabilumo tikslą, Eurosistemos modeliavimą, globalizaciją, 
skaitmeninimą, klimato kaitą, finansinį stabilumą ir makroprudencinę politiką, ne bankų 
vykdomą finansinį tarpininkavimą, komunikaciją ir sąveiką tarp pinigų politikos ir fiskalinės 
politikos. 

ECB strategijos peržiūros tikslas – užtikrinti, kad ECB pinigų politikos strategija būtų tvirta ir 
tinkama naudoti tiek šiandien, tiek ateityje.

Peržiūrint strategiją vienas iš esminių uždavinių bus tiksli mūsų pirminio tikslo apibrėžtis. 
Siekiant kainų stabilumo tikslo itin svarbu aiškiai suformuluoti, ko siekia valdančioji taryba. 
Tai taip pat sudaro palankias sąlygas skaidrumui ir atskaitomybei užtikrinti atsižvelgiant į 
priimtus pinigų politikos sprendimus.

Atsižvelgiant į vykstančią strategijos peržiūrą būtų per anksti daryti išvadas ir dėl šio, ir dėl 
bet kokių kitų aspektų.

Galiausiai, neseniai peržiūrėtoje Federalinio atsargų banko Ilgesnės trukmės tikslų ataskaitoje 
ir Pinigų politikos strategijoje apibrėžiama nauja strateginė programa, kuri apima reikšmingus 
pokyčius, susijusius su abiem Federalinio atsargų banko dvigubų įgaliojimų pusėmis, – 
didžiausiu užimtumu ir kainų stabilumu. Aš labai domėjausi Federalinio atsargų banko 
peržiūra ir tikiuosi ją įtraukti į ECB strategijos peržiūrą. Turėčiau pažymėti, kad ECB, 
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vykdydamas savo įgaliojimus, atlieka savo paties nepriklausomą peržiūrą, ir kitų centrinių 
bankų strategijų peržiūrų (įskaitant Federalinį atsargų banką) nederėtų suprasti kaip ECB 
strategijai daromo tiesioginio poveikio.

11. Kaip vertinate dabartinį infliacijos dinamikos vertinimą ir pagrindinius veiksnius, 
lėmusius infliacijos svyravimus pastaraisiais metais? Ar manote, kad infliacijos vertinimas 
euro zonoje yra netikslus, nes išlaidų būstui SVKI krepšelyje dalis nurodoma netinkamai? Ar 
ragintumėte pakoreguoti krepšelį?

ECB itin svarbu suprasti infliacijos dinamiką ir pagrindinius jos veiksnius bei tai, kaip jie 
ilgainiui keičiasi. Paaiškėjo, kad pinigų politikos formuotojams įgyti išsamų infliacijos 
dinamikos supratimą yra daug didesnis išbandymas nei anksčiau, nes infliaciją vienu metu 
veikia ne tik daugybė įvairių veiksnių, bet ir pinigų politika. Šiuo atžvilgiu ECB turi būti 
atviras įvairiems paaiškinimams dėl žemos infliacijos, kurie vienu metu gali būti ir svarbūs, ir 
skatinti kitokį politinį atsaką.

Norėčiau kaip pavyzdį pateikti 2016 m. paskelbtą Žemos infliacijos ataskaitą. Joje 
pabrėžiamos dvi infliacijos dinamiką formuojančios jėgos. Pirma, struktūriniai veiksniai, 
keičiantys mūsų ekonomikos veikimo tvarką, gali paaiškinti ilgesnės trukmės infliacijos 
tendencijas. Visų pirma jie apima globalizaciją, mažėjančias darbuotojų derybines galias, 
technologijų pažangą ir demografines tendencijas. Antra, sukrėtimai – tiek pasiūlos, tiek 
paklausos srityse – gali paveikti infliacijos dinamiką per įvairius kanalus.
Šiuo metu infliacijos vertinimo uždavinys – nustatyti trumpesnės ir ilgesnės trukmės poveikį, 
kurį infliacijai ir, visų pirma grynajai infliacijai, turi pandemija. 

Eurostato sudarytu suderintu vartotojų kainų indeksu (SVKI) užtikrinama, kad visos Europos 
sąjungos šalys laikytųsi tos pačios metodikos. SVKI infliacija rodo aukštos kokybės kainų 
indeksą ir daugeliu aspektų jis puikiai veikia, tačiau nėra tobulas. Būtent todėl džiaugiuosi, 
kad metams bėgant buvo padaryta SVKI metodikos pakeitimų ir kad ECB strategijos 
peržiūroje bus nagrinėjamas ir infliacijos matavimo klausimas. Savininkų gyvenamų būstų 
įtraukimas į SVKI skaičiavimus, siekiant įtraukti visas su būstu susijusias vartojimo išlaidas, 
tikrai galėtų būti svarbus pakeitimas, kuris geriau atitiktų tai, kaip Europos piliečiai savo 
kasdieniame gyvenime patiria infliaciją. 

Tačiau įtraukti savininkų gyvenamus būstus yra techniškai sudėtinga ir nėra priimtiniausio 
sprendimo. Norėčiau dalyvauti strategijos peržiūroje, kad būtų galima pasikeisti nuomonėmis 
dėl šių klausimų sprendimo.

Praktikoje, kaip rodo preliminarūs skaičiavimai pagal eksperimentinį savininkų gyvenamų 
būstų rodiklį, jo įtraukimas į SVKI turėtų tik nedidelį poveikį vidutinei infliacijai.

12. Ką manote apie pinigų sąlygų heterogeniškumą ir galimybes gauti kreditą euro zonoje 
bei jų įtaką ECB bendrai pinigų politikai visų pirma po COVID-19 sukeltų ekonomikos 
divergencijos tendencijų?
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Nors finansinės sąlygos euro zonos valstybėse narėse visada šiek tiek skirsis ir atspindės 
struktūrinius skirtumus bei ekonomikos perspektyvos skirtumus, COVID-19 krizei smogus 
euro zonos ekonomikai atsirado aiški susiskaidymo rizika, kuri padidintų divergenciją tiek, 
kad ji nebeatitiktų ECB skatinamosios pinigų politikos sklandaus perdavimo visiems 
sektoriams ir jurisdikcijoms. 

Nuo kovo mėn. taikomos priemonės, visų pirma SPPP ir TITRO III, buvo sukurtos perdavimui 
visiems euro zonos sektoriams ir jurisdikcijoms paremti. Prognozės rodo, kad SPPP programa 
kartu su kovo mėn. paskelbtu papildomu 120 mlrd. EUR TPP paketu padarė didžiulę įtaką 
sumažindama 10 metų euro zonos vidutinės nepriklausomos pelno normos priedą už terminą, 
o tai yra svarbi ilgalaikių palūkanų normų sudedamoji dalis apskritai. Ši įtaka įvairiose šalyse 
skiriasi ir yra ryškiai sumažėjusi tose šalyse, kurias pandemija paveikė labiausiai.

Liepos ir rugsėjo mėn. pradėtos TITRO III operacijos (bendra suma siekė arti 1,5 trln. EUR) 
buvo netikėtai didelės ir plačiai taikomos. 2020 m. spalio mėn. euro zonos bankų apklausoje 
dėl skolinimo (BLS) bankai nurodė, kad TITRO III likvidumas teikia didelę pagalbą jų 
skolinimo galimybėms, visų pirma įmonėms. Bankai taip pat nurodė, kad TITRO operacijos 
daro teigiamą įtaką jų likvidumo pozicijai ir rinkos finansavimo sąlygoms ir švelnina paskolos 
gavėjams siūlomas sąlygas. Taip TITRO operacijomis prisidėta prie vienodesnio ECB pinigų 
politikos perdavimo.

Vienodesniu atsigavimu po krizės būtų remiamas pinigų politikos veiksmingumas euro 
zonoje. Valdančioji taryba savo pinigų politikos sprendimus derina prie euro zonos 
ekonomikos plėtros apskritai, tačiau būtina užtikrinti, kad jos pinigų politika pasieks visas 
ekonomikos dalis ir visas jurisdikcijas siekiant vykdyti kainų stabilumo įgaliojimą.

Siekiant vienodesnio atsigavimo fiskalinė politika yra ypač svarbi. Pavyzdžiui, Europos 
Komisijos naujos kartos ES gaivinimo planas („Next Generation EU“) atliks svarbų vaidmenį 
mėginant atkurti vienodas sąlygas ir teikti pagalbą tiems, kuriuos pandemija paveikė 
labiausiai. 

Todėl aš labai džiaugiuosi šiuo planu, nes jis sustiprins bendrąją rinką ir užtikrins ilgalaikį ir 
sėkmingą atsigavimą, remdamas ir ES žaliuosius bei skaitmeninius prioritetus. 

13. Kaip, Jūsų nuomone, ECB galėtų padėti skatinti ekonomikos augimą, ekologinę 
pertvarką ir visišką užimtumą, sykiu visapusiškai laikydamasis savo pagrindinio tikslo 
užtikrinti kainų stabilumą? Ar, Jūsų nuomone, galimos papildomos pinigų politikos 
priemonės, kuriomis būtų didinamas teigiamas poveikis realiajai ekonomikai?

Kaip nustatyta Sutartyje, pagrindinis ECBS tikslas – palaikyti kainų stabilumą. Tačiau 
„nepažeisdama kainų stabilumo tikslo ECBS remia Sąjungos bendrąsias ekonominės politikos 
kryptis, kad padėtų siekti Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje nustatytų Sąjungos tikslų“. 
Taigi akivaizdu, kad pinigų politika gali atlikti reikšmingą vaidmenį remiant realiąją 
ekonomiką. Iš tiesų dabartinėje aplinkoje, kurioje paklausa yra silpna ir infliacija yra žemesnė 
už tokį lygį, kuris atitinka valdančiosios tarybos infliacijos tikslą, pinigų politika yra 
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pagrindinė kryptis siekiant remti ir ekonomikos augimą, ir infliaciją. 

Namų ūkių vartojimo ir įmonių investavimo rėmimas yra esminis pinigų politikos perdavimo 
mechanizmas siekiant kainų stabilumo tikslo. Yra pakankamai įrodymų, kad pinigų politikos 
priemonės, kurių imtasi nuo 2014 m. vidurio, darė didelę įtaką užimtumui, pajamoms ir 
augimui. 

Be to, nuo 2020 m. kovo mėn. taikomomis priemonėmis turto pirkimui ir TITRO parametrams 
bus suteikta didžiulė parama ekonomikos gaivinimui ir bus sumažintos blogiausios pasekmės. 

Vykstanti ECB strategijos peržiūra suteiks galimybę geriau įvertinti, kaip ilgesnės trukmės 
tendencijos gali paveikti kintamuosius, kuriuos reguliariai stebime ir tam tikru mastu siekiame 
kontroliuoti. Be šių tendencijų, tikrai išsiskiria demografinis perėjimas, perversminiai 
technologiniai pokyčiai ir visuotinis atšilimas. 

14. Kokiu mastu svarstote spręsti klimato kaitos ir kitus tvarumo klausimus, vykdydamas 
ECB įgaliojimus? Kokia Jūsų nuomonė apie ECB politikos poveikį klimato kaitai? Ar, Jūsų 
nuomone, ECB turėtų stengtis, kad turto pirkimas atitiktų Jungtinių Tautų darnaus vystymosi 
tikslus ir Paryžiaus klimato susitarimą? Ar ECB turto pirkimo programos turėtų atitikti ES 
taksonomijos sistemą? Kokį vaidmenį ECB atliktų Finansų sistemos žalinimo tinkle? Kaip 
ECB gali praktiškai įgyvendinti pagrindines Tinklo išsamios ataskaitos „Raginimas imtis 
veiksmų dėl klimato kaitos kaip finansinės rizikos šaltinio“ rekomendacijas, kurios nukreiptos 
į centrinius bankus? Kaip, Jūsų nuomone, žaliosios obligacijos prisideda prie priklausomybės 
nuo iškastinio kuro mažinimo ir kaip vertinate šiuo atžvilgiu Tarptautinių atsiskaitymų banko 
atliktus naujausius mokslinius tyrimus (https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2009c.pdf)?

Siekiant pagreitinti perėjimą prie neutralaus anglies dioksido poveikio ekonomikos, labai 
svarbu, kad vyriausybės, centriniai bankai, priežiūros institucijos ir finansų įstaigos imtųsi 
tvirtų ir ryžtingų veiksmų. Visi šie subjektai turi atlikti konkretų vaidmenį. Būtinas esminis 
perorientavimas, kadangi ekonomika vis dar stipriai priklauso nuo iškastinio kuro. Savo 
klimato politikos kryptimis vyriausybės yra svarbiausia šio perorientavimo jėga. Kalbant apie 
veiksmus dėl klimato kaitos Europa jau yra priešakyje. Pasirašydamos Paryžiaus susitarimą, 
Europos vyriausybės įsipareigojo intensyvinti politiką ir investicijas, būtinas tvariai mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų ateičiai užtikrinti. ES pradėjo įgyvendinti žaliąjį kursą ir 
atliko puikų darbą, pristatydama tvarios veiklos taksonomiją, kuria stiprinamas perėjimas. 
Galiausiai ES ėmėsi esminių struktūrinių pokyčių, kad atkurtų veiksmingą rinkos veikimą, 
priimdama apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS) ir Nefinansinės informacijos 
atskleidimo direktyvą. 

Girdamas iki šiol atliktą ES darbą, norėčiau pabrėžti, kad dar liko daug ką nuveikti. Siekiant 
Paryžiaus susitarimo tikslų, itin svarbu link tvarios pasaulinės ekonomikos judėti daug 
greičiau nei dabar. Du pagrindiniai perėjimą lėtinantys veiksniai visų pirma yra tai, kad įmonės 
vis dar turi nepakankamai finansinių paskatų emisijoms sumažinti ir, visų antra, tai, kad 
finansų tarpininkai susiduria su sunkumais dėl duomenų, siekdami optimaliai atsižvelgti į 
klimato pokyčius, priimdami sprendimus dėl investicijų. 

https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2009c.pdf
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Nors perėjimo prie neutralaus anglies dioksido poveikio ekonomikos sąlygų kūrimas yra 
pagrindinė demokratiškai išrinktų vyriausybių užduotis, o anglies dioksido apmokestinimas 
išlieka pagrindinė jos priemonė, visi suinteresuotieji subjektai turi atlikti konkretų vaidmenį 
energetikos pertvarkos srityje, įskaitant ECB. ECB priežiūros užduočių atspirties taškas yra 
rizikos perspektyva. Priežiūros institucijos jau yra plačiai pripažinusios, kad ir pertvarka, ir 
klimato kaita yra finansinės rizikos šaltiniai, kuriuos reikia nagrinėti ir valdyti. Tai taikoma ne 
tik su pertvarka ir klimatu susijusiai rizikai, bet ir platesnei aplinkosaugos ir socialinei rizikai. 

ECB pinigų politikos užduoties atspirties taškas yra kainų stabilumo tikslas. „Nepažeisdamas 
pagrindinio kainų stabilumo tikslo“, ECB turi remti Sąjungos bendrąsias ekonominės politikos 
kryptis. Šios politikos kryptys apima aplinkosaugos kokybės aukšto lygio apsaugą ir gerinimą, 
taip pat ES pabrėžtus politikos prioritetus, įskaitant žaliąjį kursą. Atsižvelgiant į ES užmojus 
ir įsipareigojimus, ECB užduotis yra remti šią politiką, jei jis tai gali padaryti nepažeisdamas 
kainų stabilumo tikslo. Be abejo, šiomis aplinkybėmis ECB turi veikti pagal proporcingumo 
ir institucinės pusiausvyros principus. Šiomis sąlygomis, manau, yra mažiausiai trys aspektai, 
kuriais klimato kaita yra svarbi pinigų politikai.

Pirma, klimato kaita ir jos mažinimas stipriai paveiks pagrindinius makroekonominius 
kintamuosius pinigų politikos vykdymo atžvilgiu. Be to, klimato kaita gali daryti poveikį 
pinigų politikos perdavimo mechanizmams. Todėl centriniams bankams, įskaitant ECB, gali 
tekti atnaujinti savo analitines priemones, įtraukiant klimato riziką į makroekonominius 
modelius, prognozavimo priemones ir veiklą. 

Antra, atsižvelgdamas į didėjantį ECB dalyvavimą finansų rinkose, ECB turėtų atidžiai 
įvertinti savo nestandartinių priemonių poveikį ES užmojui judėti link mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos. TITRO struktūra ir turto pirkimo programos daro svarbią 
įtaką kapitalo paskirstymui ekonomikoje ir svarbu tai, kad šios politikos kryptys yra 
perspektyvios ir nepažeidžia pinigų politikos veiksmingumo siekiant pirminio tikslo.

Svarbus žingsnis būtų pripažinti, kad veikimas pagal atviros rinkos ekonomikos principą 
nebūtinai reiškia, kad ECB visomis aplinkybėmis turėtų griežtai laikytis rinkos neutralumo, 
visų pirma esant rinkos nepakankamumui, kaip neseniai pabrėžė ECB vykdomosios valdybos 
narė Isabel Schnabel. Be to, ECB turėtų išnagrinėti, kaip, vykdant įgaliojimus, jo priemones 
būtų galima sukurti taip, kad jos prisidėtų skatinant investicijas, kuriomis būtų remiamas 
perėjimas prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos. Esamos ES politikos 
kryptys, pvz., Nefinansinės informacijos atskleidimo direktyva ir tvarios veiklos taksonomija, 
šiuo atžvilgiu galėtų tapti atspirties taškais.

Trečia, ECB taip pat turėtų savo rizikos mažinimo programose tinkamai atspindėti su klimatu 
susijusią riziką ir turėtų skaidriai teikti tokią informaciją, kaip rekomenduojama Nefinansinės 
informacijos atskleidimo direktyvoje. Pinigų portfelių atveju ECB stipriai pasikliauna kreditų 
reitingų agentūrų nuomone, kaip vertinti kreditų riziką. Todėl ECB turi su jomis 
bendradarbiauti, kad suprastų, ar su klimato kaita susijusi rizika yra gerai atspindėta jų 
vertinime. Tiek, kiek ECB ir nacionaliniai centriniai bankai atlieka savo pačių kreditų 
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vertinimą, jie tai turi daryti patys. Atsižvelgiant į plačią ECB vykdomą veiklą, man gerai 
žinoma, kad duomenų prieinamumas yra esminis, tačiau sunkumų keliantis dalykas. Taip 
pabrėžiama ir Nefinansinės informacijos atskleidimo direktyvos svarba. Jeigu trūksta svarbių 
duomenų, ECB gali nagrinėti, ar tai gali būti svarbu skatinant sandorio šalių vykdomą su 
klimatu susijusių duomenų skelbimą, pavyzdžiui, tokį sandorio šalių skelbimą padarant 
privalomu norint vykdyti pinigų politikos veiklą. Šiuo atžvilgiu, norėčiau pakartoti tai, kas 
pasakyta tiek Nefinansinės informacijos atskleidimo direktyvoje, tiek įgyvendinant 
Eurosistemą: žalioji taksonomija, t. y. tvarios veiklos taksonomija nurodant klimato kaitą, 
biologinę įvairovę ir kitus aplinkosaugos tikslus, tokius kaip ES neseniai priimtas ir kuriamas 
tikslas, yra itin svarbi užkertant kelią ekomanipuliavimui ir užtikrinant, kad tokie produktai, 
kaip žaliosios obligacijos, veiksmingai padės siekti aplinkosaugos tikslų. Šiuo atžvilgiu, 
Komisijos vykdomas darbas kuriant Žaliųjų obligacijų standartą, remiantis ES taksonomija, 
yra taip pat labai svarbus. Tačiau siekiant tinkamai įvertinti su klimatu susijusios rizikos 
poveikį, tokios veiklos, kuri yra labiausiai pažeidžiama perėjimo prie mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos, taksonomija galbūt yra dar reikšmingesnė centriniams 
bankams ir priežiūros institucijoms. Lygiai taip pat norėčiau pagirti Tarptautinių atsiskaitymų 
banko (TAB) neseniai atliktus mokslinius tyrimus, kuriais buvo pristatyta žaliųjų reitingų 
programa.

Apibendrinant, esu labai patenkintas tuo, kad ši tema yra neatsiejama vykstančios ECB 
strategijos peržiūros, prie kurios tikiuosi prisidėti, dalis. 

15. Koks vaidmuo, Jūsų nuomone, turėtų tekti ECB sprendžiant su virtualiosiomis 
valiutomis susijusius klausimus? Kokias su virtualiuoju turtu susijusias galimybes ir riziką 
įžvelgiate? Kokia Jūsų nuomonė apie centrinio banko skaitmenines valiutas ir su jomis 
susijusią riziką ir naudą? Kokią virtualiųjų valiutų (visų pirma vadinamųjų stabiliųjų 
kriptovaliutų) reguliavimo sistemą laikytumėte tinkama? Ar ECB, Jūsų nuomone, turėtų 
išleisti skaitmeninį eurą? Jei taip, kaip jis turėtų atrodyti ir kaip vertintumėte tokios valiutos 
keliamą riziką, įskaitant galimą masinio indėlių atsiėmimo riziką ir su privatumu susijusias 
problemas?

Kriptovaliutoms1, kurios nėra reikalavimas jokiam subjektui, yra būdingas nepastovumas ir jos 
neturi pinigams būdingų savybių. Nors kriptovaliutos kelia riziką investuotojams ir jas galima 
naudoti neteisėtai veiklai vykdyti, jos nekelia esminės rizikos ES finansų sistemai ar pinigų 
sistemos stabilumui. ECB turėtų ir toliau stebėti kriptovaliutas, kad rizikos vertinimas visada 
būtų aktualus atsižvelgiant į rinkos plėtrą. 

Kriptovaliutos, kurių paskirtis – išlaikyti stabilią vertę, nurodant i) vieną dekretinę valiutą ar 
ii) kelias dekretines valiutas arba vieną ar kelias prekes, arba vieną ar kelias kriptovaliutas, 
arba tokių valiutų derinį, žinomą kaip elektroninių pinigų žetonai ir, atitinkamai, virtualiojo 
turto žetonai, pagal Europos Komisijos pasiūlymą dėl Reglamento dėl kriptoturto rinkų, galėtų 
teoriškai būti naudojamos kaip mokėjimo priemonės ir net vertės kaupimo priemonė. Be to, 

1 Skaitmeniniai vertės ar teisių duomenys, kuriuos galima perduoti ir saugoti elektroninėmis priemonėmis, 
naudojant paskirstytąjį registrą ar panašią technologiją.
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tokios žetonų iniciatyvos galėtų greitai palikti pasaulinį pėdsaką išnaudodamos esamas 
naudotojų bazes. 

Elektroniniai pinigai ar virtualiojo turto žetonai, kurie tampa reikšmingais Sąjungoje ar 
pasauliniu lygmeniu, suteikia galimybių ir kelia išbandymų. Jie galėtų pašalinti su pasaulinių 
tarptautinių mokėjimų greičiu ir sąnaudomis susijusius trūkumus. Taip pat jie gali kelti grėsmę 
pinigų sistemos ir finansiniam stabilumui bei suverenumui, paveikti mokėjimo sistemų 
saugumą ir veiksmingumą, kelti įvairių kitų klausimų, susijusių su, be kitų dalykų, pinigų 
plovimu, teroristų finansavimu, konkurencija, duomenų apsauga ir vartotojų apsauga.

ECB savo ruožtu turėtų atlikti vaidmenį užtikrindamas, kad sistemingi virtualiojo turto ir 
elektroninių pinigų žetonai nesumenkins euro zonos strateginės autonomijos ir mokėjimų 
sistemos atsparumo. Kaip mokėjimų sistemos prižiūrėtojas, ECB turėtų, kartu su euro zonos 
centriniais bankais, taikyti atitinkamas mokėjimų sistemoms skirtas Eurosistemos priežiūros 
programas, išmokų sistemas programas ir susitarimus, kad sumažintų elektroninių pinigų ar 
virtualiojo turto žetonų keliamą riziką. Be to, ECB turėtų bendradarbiauti su EBI ir 
kompetentingomis institucijomis ir dalyvauti svarbių pinigų ar virtualiojo turto žetonų 
kolegijose.

Tinkamą elektroninių pinigų ir virtualiojo turto žetonų reguliavimo sistemą turėtų inspiruoti 
principas „tas pats verslas, ta pati rizika, tos pačios taisyklės“. Tai turėtų užtikrinti vienodas 
sąlygas susiejant elektroninius pinigus ir virtualiojo turto žetonus su galimybe juos naudoti 
kaip bendrosios paskirties mokėjimo priemones pagal vienodus reikalavimus. Be to, sistema 
turėtų sumažinti bet kokią tokių žetonų keliamą riziką finansiniam stabilumui, pinigų politikai 
ir suverenumui, ir, be kitų dalykų, vartotojų apsaugai. Reglamentas dėl kriptoturto rinkų yra 
pirmas geras žingsnis reguliuojant kriptovaliutas, įskaitant stabilizuotąsias virtualiąsias 
valiutas, kurioms dar netaikomi galiojantys ES teisės aktai, nes pagal Direktyvą dėl finansinių 
priemonių rinkų jos nėra laikomos finansinėmis priemonėmis ar, pavyzdžiui, 
elektroniniais pinigais pagal Elektroninių pinigų direktyvą. Taip pat tai padės išvengti 
arbitražo tarp ES jurisdikcijų. ECB neseniai paskelbė savo naują elektroninių mokėjimo 
priemonių, schemų ir susitarimų priežiūros sistemą, vadinamąją PISA sistemą, skirtą viešoms 
konsultacijoms. Naująja sistema taip pat siekiama proporcingai užtikrinti principą „tas pats 
verslas, ta pati rizika, tos pačios taisyklės“ ir nagrinėti elektroninių pinigų ir virtualiojo turto 
žetonų klausimą.

Kaip jau aptarta naujausioje ataskaitoje apie skaitmeninį eurą, kurią parengė Eurosistemos 
aukšto lygio centrinio banko skaitmeninių valiutų darbo grupė, pastarasis yra veiksminga 
priemonė, leidžianti centriniams bankams įveikti kai kuriuos sunkumus ir atliepti dėl mūsų 
visuomenės ir ekonomikos skaitmeninimo atsirandančius poreikius. Visų pirma: i) kylant 
naujiems mokėjimų poreikiams skaitmeninis euras suteiktų nerizikingą skaitmeninį turtą 
šiems poreikiams patenkinti; ii) jei stipriai sumažėtų grynųjų pinigų, kaip mokėjimo 
priemonės, naudojimas, skaitmeninis euras taptų skaitmeniniu eurų banknotų – teisėtos 
mokėjimo priemonės – atitikmeniu, papildydamas grynųjų pinigų funkciją; iii) dėl galimo 
privačių ir užsienio valstybinių skaitmeninių valiutų padidėjusio naudojimo, skaitmeninis 
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euras padėtų išlaikyti pinigų ir finansinį stabilumą bei suverenumą. Svarbu pabrėžti, kad 
skaitmeninis euras, jei jis būtų įvestas, būtų įvestas kartu su grynaisiais pinigas, jis jų 
nepakeistų. Be to, prireiktų pagrįsto teisinio pagrindo.

Kalbant apie riziką, susijusią su galimu skaitmeninio euro išleidimu, aš ją vertinu kaip stipriai 
priklausančią nuo skaitmeninio euro faktinio dizaino. Skaitmeninis euras turėtų būti sukurtas 
taip, kad būtų išvengta komercinių bankų indėlių perkėlimo į skaitmeninio euro paketus, tiek 
kaip struktūrinio reiškinio ir kilus finansinėms krizėms. Taip pat skaitmeninis euras neturėtų 
išstumti privačių iniciatyvų, kurios gali būti parankios inovacijoms ir Europos mažmeninės 
prekybos mokėjimų sektoriaus integravimui. Reikėtų atsižvelgti ir į skaitmeninio euro daromą 
skirtingų valiutų poveikį, įskaitant poveikį Sąjungos viduje.

Kalbant apie privatumą, yra aiški pusiausvyra tarp piliečių teisių apsaugoti asmens duomenis 
ir valstybės pareigos kovoti su neteisėta veikla (pvz., pinigų plovimu). Tinkamą pusiausvyrą 
tarp šių dviejų pagrindinių vertybių reikės nustatyti bendradarbiaujant su teisėkūros 
institucijomis.

Negaliu šiuo metu vertinti, ar ECB turėtų išleisti skaitmeninį eurą. Manau, kad dėl šios temos 
sudėtingumo būtina atlikti kruopščią analizę ir įtraukti visus suinteresuotuosius subjektus. 
Todėl džiaugiuosi matydamas, kad ECB skaitmeninio euro analizei skiria ypatingą dėmesį – 
įskaitant viešos nuomonės įtraukimą rengiant atviras konsultacijas ir pradedant praktinius 
eksperimentus dėl galimų dizainų kartu su keliais nacionaliniais Eurosistemos centriniais 
bankais –, ypač bendradarbiaudamas su šiuo Parlamentu ir atitinkamais jo komitetais.

16. Koks vaidmuo, palyginti su skaitmeninėmis operacijomis, ateityje tenka grynųjų pinigų 
operacijoms?

Grynieji pinigai vis dar naudojami daugumoje euro zonoje vykdomų sandorių, tačiau 
terminalų ir tarp asmenų vykdomų sandorių skaičius mažėja. Kalbant apie visų sandorių 
apimtį, ji sumažėjo nuo 79 proc. 2016 m. iki 73 proc. 2019 m. Lygiagretų negrynaisiais 
pinigais vykdomų sandorių padidėjimą daugiausia lėmė mokėjimai kortelėmis, kurių dalis 
išaugo nuo 19 iki 24 proc. Mokėjimų negrynaisiais pinigais tendenciją pagreitino COVID-19 
pandemija, nes stipriai išaugo namų ūkių atsiskaitymai internetu ir bekontakčiai atsiskaitymai 
parduotuvėse. Tačiau reikia pažymėti, kad grynieji pinigai tenkina pačius svarbiausius piliečių 
poreikius. Pavyzdžiui, grynieji pinigai vis dar yra vienintelė visuomenei prieinama centrinių 
bankų pinigų forma (nepaisant galimo būsimo centrinio banko skaitmeninės valiutos 
vaidmens), grynieji pinigai gali būti alternatyva sutrikus elektroninių mokėjimų sistemai ir jie 
yra būtina sąlyga daugeliui žmonių, esančių pažeidžiamoje padėtyje (pvz., tam tikroms senjorų 
grupėms, neįgaliesiems ir neraštingiesiems), kad jie turėtų prieigą prie finansinių paslaugų ir 
galėtų nepriklausomai tvarkyti savo finansinius reikalus. Eurosistema turi užtikrinti, kad 
augant skaitmeninėms operacijoms vartotojai turėtų prieigą prie integruotų europinių 
skaitmeninių mokėjimų sprendimų, kurie tenkina jų poreikius. Šiuo metu taip nėra ir Europoje 
dominuoja nemažai dalyvių iš kitų šalių. Šią koncentraciją gali apsunkinti pasaulinių 
technologijų įmonių – vadinamųjų didžiųjų technologijų įmonių – galimybė irgi siūlyti 
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mokėjimų paslaugas, kurias jie teikia didėjančiu mastu. 

Eurosistema į šiuos išbandymus reaguoja atnaujindama savo mažmeninių mokėjimų strategiją, 
kad skatintų ir sudarytų palankias sąlygas Europos skaitmeninių mokėjimų sprendimų 
vystymui. Komisija taip pat neseniai paskelbė savo Mažmeninių mokėjimų strategiją, kuria 
siekiama toliau vystyti europinį mokėjimų sektorių. Todėl džiaugiuosi Europos mokėjimų 
iniciatyva, kurią kartu parengė Europos bankai europiniams mokėjimų produktams kurti, ir 
kitoms privačiomis iniciatyvomis, kuriomis siekiama siūlyti europinių mokėjimų sprendimus.

Apibendrinant, grynieji pinigai vis dar naudojami daugumoje euro zonoje vykdomų sandorių 
ir mes turėtume ir toliau užtikrinti, kad visi ES piliečiai visada turėtų prieigą prie grynųjų 
pinigų. Skaitmeninės operacijos grynuosius pinigus papildo, o ne juos pakeičia. Kartu jie 
prisideda prie finansinės įtraukties ir vartotojams leidžia rinktis. Tai atitinka Eurosistemos 
politiką gerbti vartotojų pasirinkimą, kai kalbama apie mokėjimo priemones.

17. Kelios ES valstybės narės rengiasi prisijungti prie euro zonos, o 2020 m. liepos mėn. 
dvi valstybės narės prisijungė prie VKM II. Kaip tikitės per ateinantį dešimtmetį išvengti dar 
didesnių skirtumų tarp euro zonos valstybių narių, atsižvelgiant į šalių kandidačių ekonomikos 
sąlygas? Koks būtų tinkamiausias ekonominis euro zonos plėtros scenarijus?

Norėčiau pradėti nuo to, kad eurą vertinu kaip patį akivaizdžiausią Europos integracijos 
požymį. Šiuo metu tai oficiali 19 ES valstybių narių valiuta. Kaip nustatyta Sutartyje, visos 
ES valstybės narės, kurioms netaikoma išimties ar atsisakymo dalyvauti nuostata, konkrečiai 
– septynios euro zonai nepriklausančios šalys, išskyrus Daniją, turėtų anksčiau ar vėliau 
įsivesti eurą. 

Manau, kad Europos ir pinigų sąjungose per pastarąjį dešimtmetį susiklosčiusi padėtis dėl 
didėjančių ekonominių skirtumų nėra tokia vienprasmė, kokia gali pasirodyti prima facie. 
Pavyzdžiui, Centrinės Rytų Europos mažas pajamas gaunančios šalys, kurios įsivedė eurą, 
ypač Baltijos valstybės ir Slovakija, išties vejasi didesnes pajamas gaunančias šalis. Dar 
svarbiau tai, kad keliuose tyrimuose buvo prieita išvados, kad norint iš tikrųjų suprasti 
didėjančius skirtumus Europoje, reikėtų žvelgti į kitus veiksnius, o ne į EPS, pavyzdžiui, 
technologijų ir globalizacijos sukrėtimus, pasaulinės finansinės krizės poveikį ir į šaliai 
būdingus struktūrinius trūkumus. Jei, pavyzdžiui, žvelgtume į ciklišką pasiskirstymą euro 
zonos šalyse, jis iš tikrųjų yra sumažėjęs. Tai leido pasiekti didelį simetrijos lygį verslo 
sektoriuje ir euro zonos narių finansinių ciklų atžvilgiu, o tai yra esminė sėkmingos bendros 
pinigų politikos sudėtinė dalis. Tačiau vis dar reikia įvertinti vykstančios COVID-19 
pandemijos poveikį euro zonos ir jai nepriklausančių šalių ekonominėms sąlygoms.

Mano nuomone, dėl euro zonos plėtros pageidaujamas ekonominis scenarijus turėtų būti 
pritaikytas prie kiekvienos atskiros valstybės narės. Kiekviena šalis, norinti įsivesti eurą, turėtų 
įgyvendinti reikiamas priemones ir reformas pagal savo strategiją, sąlygas ir tvarkaraštį. 
Tvarkaraštis priklauso nuo trijų pagrindinių veiksnių: politinės valios, be kita ko, išreikštos 
nacionalinėse euro įsivedimo strategijose, žmonių noro įgyvendinti šį projektą ir ekonominio 
pasirengimo. 
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ECB ir Europos Komisija reguliariai vertina kiekvienos euro zonai nepriklausančios valstybės 
narės padarytą pažangą dėl Sutartyje nustatytų kriterijų, būtinų eurui įsivesti, vykdymo, kaip 
teigiama konvergencijos ataskaitose. Pagal ECB ir Europos Komisijos parengtas 2020 m. 
Konvergencijos ataskaitas, paskelbtas birželio 10 d., nei viena svarstoma šalis neatitinka 
Mastrichto kriterijų. Konkrečiai, nei viena iš septynių šalių neatitinka valiutos kurso 
kriterijaus, pagal kurį valstybė narė mažiausiai dvejus metus privalo dalyvauti valiutų kurso 
keitimo mechanizme, VKM II, ir neturi būti devalvavusi savo valiutos euro atžvilgiu. 

Pagal euro zonos šalių finansų ministrų, ECB pirmininko ir Danijos, Bulgarijos ir Kroatijos 
finansų ministrų ir centrinių bankų valdytojų visuotiniu susitarimu priimtą sprendimą 
Bulgarijos levas ir Kroatijos kuna 2020 m. liepos 10 d. buvo įtraukti į VKM II. Dalyvavimas 
VKM II turi būti vertinamas kaip svarbus pasirengimo euro įvedimui etapas. Taigi ECB ir 
Europos Komisijos 2022 m. parengtose konvergencijos ataskaitose bus pateiktas abiejų 
valstybių narių pasirengimo įvesti eurą vertinimas.

18. Kokį vaidmenį, Jūsų nuomone, galėtų atlikti gaivinimo fondas? Kaip jis galėtų prisidėti 
prie euro zonos atsparumo? Ar manote, kad euro zonai būtų reikalingas Europos saugus 
turtas ne tik tam, kad padėtų stabilizuoti finansų rinkas ir sudarytų bankams sąlygas sumažinti 
savo pozicijas, susijusias su valstybės skola, bet ir kaip priemonė, sudaranti sąlygas pinigų 
politikos poveikio mechanizmui?

Antroji viruso banga padidino nežinomybę ir būtinybę toliau teikti fiskalinę paramą, siekiant 
išvengti skardžio efekto ir padėti atgaivinti mūsų ekonomiką. Todėl itin svarbu, kad naujos 
kartos ES (NKES) paketas, kurio vertė 750 mlrd. EUR, pradėtų veikti nedelsiant. Šis 
gaivinimo paketas gali reikšmingai padėti labiausiai pandemijos paveiktoms šalims, sustiprinti 
bendrąją rinką ir užtikrinti ilgalaikį ir sėkmingą atsigavimą. 

NKES – ir jos pagrindinės programos, ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės, – poveikis priklausys nuo to, kaip greitai bus išmokėtos lėšos ir kaip veiksmingai 
jos bus nukreiptos produktyvaus panaudojimo tikslais. Todėl svarbu, kad visi politikos 
formuotojai iki metų pabaigos susitartų dėl likusių paketo elementų ir kad valstybės narės 
pasiektų tinkamus susitarimus, kurie sudarytų sąlygas tinkamai ir veiksmingai išleisti 
gaivinimo lėšas. Kaip valdančioji taryba pabrėžė po paskutinio susitikimo pinigų politikos 
klausimais, jei lėšos naudojamos produktyvaus viešojo finansavimo tikslais ir yra 
įgyvendinamos produktyvumą skatinančios reformos, NKES prisidės prie greitesnio, 
stipresnio ir vienodesnio atsigavimo euro zonoje ir parems ES žaliuosius ir skaitmeninius 
užmojus. 

Net šiais sudėtingais laikais ECB sugebėjo veiksmingai perduoti pinigų politiką nuo pat 
COVID krizės pradžios. Taigi skolos vertybinių popierių emisija pagal NKES bus išleista ES 
obligacijų forma su skirtingais išpirkimo terminais nuo 2028 iki 2058 m., ir tai tikrai gali 
padėti vystyti Europos struktūrą pagal terminą. Tokia struktūra pagal terminą galėtų tapti ES 
kapitalo rinkų etalonu ir taip sudaryti palankias sąlygas tolesniam kapitalo rinkų integravimui 
ir rizikos pasidalijimui. NKES obligacijomis taip pat būtų galima prisidėti prie bankų valstybės 
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garantija užtikrintų skolų pozicijų diversifikavimo, taip sumažinant bankų ir vyriausybės 
ryšius.

19. Kokia Jūsų nuomonė apie didėjančius ryšius tarp fiskalinės ir pinigų politikos dėl 
COVID-19 krizės? Kokia fiskalinės politikos dominavimo euro zonoje rizika? Kaip apsaugoti 
ECB nepriklausomybę tuo atveju, jei pradės nykti riba tarp fiskalinės ir pinigų politikos?

Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) aiškiai nustatyta, kad pagrindinis ECBS 
tikslas – palaikyti kainų stabilumą. Joje taip pat numatyti stiprūs saugikliai ECB veiklos, 
finansinei, institucinei ir politinei nepriklausomybei apsaugoti ir užtikrinti. 

Nepaisant šių stiprių institucinių saugiklių, ekonomistai vis labiau linkę įvertinti sąveikos tarp 
pinigų ir fiskalinės politikos svarbą. Dabartinėmis makroekonominėmis aplinkybėmis abi 
politikos sritys viena kitą papildo, kalbant apie būtinos politikos paramos teikimą euro zonos 
ekonomikai reaguojant į krizę. Po pandemijos gali kilti ir kitų klausimų, įskaitant tai, kaip 
pinigų politiką nustatyti pasaulyje, kuriame valstybės skola gali nuolat būti didelė.

Atnaujinus strategijos peržiūrą, valdančioji taryba sudarė naują pinigų ir fiskalinės sąveikos 
darbo grupę, kuri apžvelgia fiskalinės politikos padėtį euro zonoje ir vertina pinigų politikos 
poveikį.

20. Kokia Jūsų nuomonė apie išsakomą kritiką, kad ECB įkaitų sistema nėra pakankami 
laipsniška ir yra pernelyg pasikliaunama išorės kreditų reitingų agentūromis? Ką manote apie 
laikinas įkaitų švelninimo priemones, kurias ECB priėmė dėl COVID-19 krizės? Kaip ECB 
turėtų naudotis savo veiksmų laisve pagal Statuto 18 straipsnį, apibrėždama įkaito tinkamumą 
ateityje?

Pagal statuto reikalavimus Eurosistema teikia kreditą tik pagal tinkamą įkaitą. Kaip įkaitą ji 
priima įvairų turtą, tinkamai taikydama įvertinimą mažesne nei rinkos verte pagal išpirkimo 
terminų skirtumus, likvidumo kategorijas ir kredito kokybę. Siekdama įvertinti tinkamo turto 
kredito kokybę, Eurosistema pasitelkia įvairius šaltinius: tai yra ne tik kreditų reitingų 
agentūros, bet ir nacionalinių centrinių bankų vidaus kredito vertinimo sistemos (VKVS) bei 
sandorio šalių vidaus reitingais pagrįstos sistemos (IRB). Visų šaltinių veikla nuolat stebima 
siekiant užtikrinti, kad visi šaltiniai atitinka aukštus reguliavimo, veiklos ir informavimo 
reikalavimus. Naujausios įkaitų švelninimo priemonės parodė, kad Eurosistema mechaniškai 
nepasikliauna išorės kreditų reitingų agentūrų, ji sugeba priderinti savo programą, kad 
sumažintų procikliškumą ir išvengtų skardžio efekto. 

Įkaito priemones reikia vertinti kartu su kitomis politikos priemonėmis reaguojant į 
koronaviruso pandemiją, įskaitant specialiąją pandeminę pirkimo programą (SPPP), 
netikslines specialiąsias pandemines ilgesnės trukmės refinansavimo operacijas (PELTRO) ir 
tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų (TITRO III) sąlygų švelninimą. Įkaito 
švelninimo priemonės yra esminė sudedamoji dalis, nes jomis užtikrinamas tinkamo įkaito 
prieinamumas visoms Eurosistemos sandorio šalims, kad jos galėtų dalyvauti šiose likvidumą 
teikiančiose operacijose. Taip šios įkaito priemonės gali padėti bankui teikti skolinimo 
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paslaugas realiajai ekonomikai. 

Eurosistema turėtų ir toliau apibrėžti savo įkaitų programą taip, kad būtų užtikrinta veiksminga 
prieiga prie Eurosistemos likvidumo pagal tinkamą įkaitą. Kai kurios iš naujausių įkaito 
švelninimo priemonių suteikia – laikinai – lankstumo atskiriems nacionaliniams centriniams 
bankams priimti papildomų rūšių įkaitus siekiant prisitaikyti prie šaliai būdingų rinkos sąlygų, 
kai ir toliau taikomi išsamūs tinkamumo kriterijai ir rizikos kontrolės priemonės. Taip pat 
ateityje įkaito priėmimas turėtų bet kokiu atveju būti grindžiamas griežtomis skaidrumo 
taisyklėmis, kurios atitinka Eurosistemos priimtiną riziką.

21. Kaip vertinate pastarojo meto euro ir JAV dolerio keitimo kurso pokyčius? Kokį 
vaidmenį, Jūsų nuomone, turėtų atlikti prekybos aspektai vykdant pinigų politiką ir ateities 
gaires?

Koronaviruso pandemija sukėlė didelius judėjimus pasaulinėse finansų rinkose, įskaitant 
užsienio valiutų rinkas, ankstyvame etape eurui silpnėjant ir staigiai sustiprėjant per vasarą. 

Nors euro kursas nėra ECB politikos uždavinys – dėl to aš jo lygio nekomentuosiu –, aišku, 
kad išorinė euro vertė yra svarbus kainos nustatymo veiksnys euro zonoje. 

Bet kuris reikšmingas euro kurso pokytis gali daryti esminę įtaką euro zonos infliacijos 
perspektyvai.

Todėl svarbu įvertinti valiutų kurso pokyčius iš jų poveikio infliacijos perspektyvai vidutinės 
trukmės laikotarpiu perspektyvos ir ECB įgaliojimų vykdymui.

Panašiai pasaulinė prekyba yra svarbus veiksnys, nustatantis užsienio paklausą euro zonos 
prekėms ir paslaugoms ir taip atlieka pagrindinį vaidmenį euro zonos augimo ir infliacijos 
pokyčių srityse. Pasaulinė prekyba yra išties neatsiejama ECB ekonominės analizės, kuria 
formuojamas valdančiosios tarybos atliekamas ekonomikos perspektyvos ir rizikos 
pusiausvyros vertinimas, dalis. Todėl, tiek, kiek pasaulinės prekybos pokyčiai veikia 
infliacijos perspektyvą vidutinės trukmės laikotarpiu, tiek į jas atsižvelgiama priimant pinigų 
politikos sprendimus.

22. Ar ECB turėtų imtis konkrečių veiksmų, kad sustiprėtų euro kaip tarptautinės valiutos 
vaidmuo? Jei taip, kokias priemones numatote taikyti? Kaip vertinate ECB viešojo sektoriaus 
turto pirkimų ir euro zonos saugaus turto prieinamumo užsienio privačiojo ir viešojo sektorių 
investuotojams sąveiką?

Didesnis tarptautinis euro vaidmuo galiausiai būtų paklausos lemiamo proceso rezultatas ir jis 
atspindėtų didėjantį pasitikėjimą Sąjunga, galimai sudarydamas didesnės finansinės ir 
ekonominės autonomijos galimybę. Tokį vaidmenį gali įvairiomis priemonėmis, kuriomis 
Europos finansų infrastruktūra yra atsparesnė, o euras – patrauklesnis, paremti ir Sąjunga ne 
tik viduje, bet ir už Sąjungos ribų. ECB gali ir toliau padėti įgyvendinant šį procesą tiek, kiek 
tai atitinka jo įgaliojimus ir platesnius ES tikslus. 
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Visų pirma, tarptautinį euro vaidmenį rems išsamesnė ir išbaigtesnė Ekonomikos ir pinigų 
sąjunga, įskaitant užbaigtą kurti kapitalo rinkų sąjungą. Panašiai sėkmingas naujos kartos ES 
įgyvendinimas gali irgi padėti investuotojams pasitikėti euru. Tinkamas ekonomikos politikos 
kryčių įgyvendinimas euro zonoje yra pats savaime pageidautinas, bet taip pat jis yra svarbus 
didinat pasaulinį euro patrauklumą. 

Be to, euro patrauklumą būtų galima stiprinti toliau vystant finansų sritis, kuriose ES užima 
pirmaujančias pozicijas, pvz., tvarių finansų sritį. Euras jau yra ta valiuta, kurią renkasi 
pasaulinėse žaliųjų obligacijų rinkose: 2019 m. euras buvo pagrindinis valiutos nominalas 
išleidžiant žaliąsias obligacijas pasauliniu mastu. 

Galiausiai, tarptautinis euro vaidmuo ir toliau grindžiamas sklandžiomis ir veiksmingomis 
mokėjimo sistemomis ir jį būtų galima stiprinti įvedant skaitmeninį eurą, o tai tiesiogiai susiję 
ir su ECB. Sudarant palankias sąlygas veiksmingam euro šiuo pavidalu naudojimui 
tarptautiniuose sandoriuose, skaitmeninis euras galėtų sustiprinti mūsų bendros valiutos 
vaidmenį tarptautinėje pinigų sistemoje. 

23. Kokius matote pagrindinius centrinio banko komunikacijos uždavinius ir galimybes 
artimiausiu laikotarpiu? Kiek, Jūsų nuomone, svarbu atsižvelgti į tai, kad valdančiosios 
tarybos nariai vieningai pasisako už sprendimų pinigų politikos klausimais laikymąsi?

Svarbu atvirai diskutuoti, o skirtingos nuomonės yra normalus ir sveikas dalykas kiekvienoje 
organizacijoje. Valdančiosios tarybos narių nuomonių įvairovė atsispindi susitikimų pinigų 
politikos klausimais pranešime, kurį ECB skelbia nuo 2015 m. ECB siekia priimti sprendimus 
bendru pritarimu, todėl kolegialumas yra svarbus. Kalbant apie politikos svarstymų rezultatų 
viešinimą, skleidžiamą žinutę sustiprina vienbalsis priežasčių aiškinimas, pripažįstant didelę 
visų aplinkybių ir nerimą keliančių klausimų įvairovę.

Be to, svarbu, kad ECB ir toliau siektų gerinti savo komunikaciją ir galimybę pasiekti visus 
euro zonos piliečius. Todėl džiaugčiausi, jei informacija apie platesnę ekonomikos perspektyvą 
ir ketinimus būtų aiški ir paprasta, orientuota, pavyzdžiui, ne tik į politikos sprendimus ir su 
infliacija susijusius lūkesčius. Šiomis aplinkybėmis džiaugiuosi ir naujausia iniciatyva „ECB 
girdi“. Šis virtualus renginys, kuris sutelkė daugybę Europos pilietinių visuomenių 
organizacijų, suteikė ECB galimybę išgirsti piliečių nuomonę apie pinigų politikos poveikį ir 
komunikaciją bei laukiančius pasaulinius išbandymus.

Galiausiai, manau, kad Europos Parlamentas gali atlikti pagrindinį vaidmenį, kai kalbama apie 
centrinio banko komunikaciją. EP gali padėti sukurti geresnį ryšį tarp ECB ir euro zonos 
piliečių, užtikrindamas, kad ECB sužinos, kas gyventojams rūpi labiausiai, ir kad jie geriau 
supras ECB politikos kryptis. Tai savo ruožtu sustiprins piliečių pasitikėjimą ECB ir jos 
politikos krypčių veiksmingumu.

24. Kaip Jūs vertintumėte pinigų politikos, ypač JAV vykdomos politikos, šalutinį poveikį 
vykdant pinigų politiką euro zonoje?
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Kiekvienas centrinis bankas pinigų politiką vykdo pagal savo įgaliojimus ir savo jurisdikcijos 
naudai.

Federalinio rezervo taikomos pinigų politikos priemonės daro poveikį euro zonos infliacijos 
dinamikai įvairiais būdais, pavyzdžiui, stipri JAV ekonomika skatina pasaulinę paklausą, kuri 
galiausiai yra naudinga ir euro zonos ekonomikai. Be to, JAV pinigų politika veikia ir 
pasaulines finansines sąlygas, kurios yra svarbus kainų nustatymo euro zonoje veiksnys.

Todėl svarbu stebėti pokyčius pasaulinėje aplinkoje, atsižvelgiant į jų galimą poveikį euro 
zonos infliacijos perspektyvai.

C. Finansinis stabilumas ir priežiūra

25. Koks Jūsų požiūris į poreikį užtikrinti, kad pinigų politika ir bankų priežiūra būtų 
griežtai atskirtos, ir kokios, Jūsų nuomone, reformos būtų palankios šiam atskyrimui ir jį 
sustiprintų? Kur įžvelgiate galimybę padidinti vykdomos priežiūros veiksmingumą ir 
efektyvumą pasitelkiant BPM ?

Visiškai pritariu ECB pinigų politikos ir bankų priežiūros užduočių atskyrimo principui. Tai 
pasiteisina praktikoje kalbant apie BPM veikimą. Taip pat priežiūros institucijoms ir centrinių 
bankų tarnautojams akivaizdžiai naudinga būti tos pačios organizacijos dalimi. Viena vertus, 
ECB centrinio banko darbuotojų makroekonominės patirties pozicijos padeda priežiūros 
institucijoms vertinti kredito riziką; kita vertus, bendrų banko duomenų analizė padeda 
tarnautojams pinigų politikos srityje geriau suprasti finansų perdavimo mechanizmą.

Manau, kad neseniai įvykę ECB bankų priežiūros tarnybos organizaciniai pokyčiai yra 
vertingi, nes jų tikslai yra trys: i) stiprinti bendradarbiavimą tarp bankų ir teminės priežiūros 
grupių, ii) užtikrinti priežiūros rezultatų nuoseklumą, stiprinant priežiūros strategiją ir rizikos 
funkcijas ir iii) skatinanti priežiūros veiksmų skaidrumą ir nuspėjamumą. Suprantant šiuos 
tikslus būtų pagerintas BPM veikimas ir sustiprintas veiksmingumas. 

26. Koks Jūsų požiūris į esamą institucinę Europos sisteminės rizikos valdybos (ESRV) 
struktūrą, įsteigtą ECB patalpose, vertinant pagal jos konkrečius makrolygio rizikos ribojimo 
priežiūros srities laimėjimus?

Iš esmės palaikau mintį, kad reikia išlaikyti dabartinį lygį tarp ESRV ir ECB, ir neįžvelgiu 
esminio interesų konflikto tarp ESRV finansinio stabilumo vertinimo ir ECB pinigų politikos 
funkcijos. Tiksliau, šios dvi funkcijos viena kitą papildo. Makroprudencinė politika mažina 
riziką finansiniam stabilumui nacionaliniu ir zonos lygmenimis, o tai pinigų politikai suteikia 
visišką laisvę siekti jos pačios atskiro tikslo – palaikyti kainų stabilumą. Be to, atsižvelgiant į 
ECB darbuotojų patirtį, visada yra pranašumų kalbant apie ESRV sekretoriato ir ECB 
bendravimo ir bendradarbiavimo sąnaudas ir veiksmingumą. Taip pat ES teisėje ESRV 
(bendrosios valdybos) ir ECB (valdančiosios tarybos) sprendimų priėmimo procedūros ir 
įstaigos yra aiškiai atskirtos.

Į tai atsižvelgdamas pripažįstu, kad ESRV buvo įsteigta ECB patalpose prieš ECB priskiriant 
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atsakomybę už mikroprudencinę bankų priežiūrą. Nors kol kas atsakomybė už 
mikroprodencinę ir makroprudencinę priežiūrą viena kitai nekliudo, man žinomi literatūros 
šaltiniai, kuriuose pasisakoma už jų atskyrimą. 

27. Kaip vertinate bankų turto kokybės raidą COVID-19 pandemijos aplinkybėmis? Kaip 
galima spręsti neveiksnių paskolų klausimą? Kaip vertinate neveiksnių paskolų problemą 
vidutinių ir mažų kredito įstaigų balansuose? Kaip Jūs vertinate ECB / BPM vaidmenį 
sprendžiant šią problemą? Kaip vertinate Europos bankų kapitalo pakankamumo rodiklių ir 
sverto koeficientų prieš krizę buvusius lygius?

Bankai į šią krizę įžengė turėdami tvirtesnius balansus, kapitalą, likvidumo ir sverto 
koeficientus nei 2008 m. dėl po krizės vykdytų reformų ir reguliavimo bei priežiūros programų 
stiprinimo. Žvelgiant į ateitį, svarbu, kad bankai pasiruoštų tikėtinam bankų turto kokybės 
pablogėjimui dėl ekonomikos sukrėtimo, kurį sukėlė COVID-19 pandemija.

Nuo BPM pradžios neveiksnių paskolų skaičius sumažėjo nuo daugiau kaip 1 trln. EUR 
2014 m. iki virš 500 mlrd. EUR 2020 m. Taip irgi atsitiko didžiulėmis BPM pastangomis, nes 
BPM neveiksnių paskolų problemos sprendimą nustatė pagrindiniu prioritetu. Reguliavimo ir 
priežiūros institucijos pastaraisiais metais sukūrė plačių priemonių rinkinį ir dabar pats laikas 
jį panaudoti siekiant užtikrinti, kad bankai kuo greičiau pripažins neveiksnių paskolų problemą 
ir ją spręs. Man tai viena svarbiausių praeityje išmoktų pamokų.

Dar svarbiau tai, kad bankai šiuo metu aktyviai ruošiasi galimam turto kokybės pablogėjimui, 
nors vis dar taikomos paramos priemonės, tokios kaip mokėjimo moratoriumai ir valstybės 
garantijos. Bankai turėtų patobulinti kredito rizikos nustatymo ir matavimo politiką, sukurti 
pakankamus operatyvinius pajėgumus neveiksnių paskolų antplūdžiui valdyti ir prireikus 
didinti atidėjinių sudarymo lygį. Jei jie imsis veiksmų dabar, vėliau jie gali išvengti galimo 
skardžio efekto pasibaigus valstybės paramos priemonių galiojimo laikui. ECB, kaip 
priežiūros institucijos, vaidmuo bus atidžiai stebėti bankų praktiką šioje srityje, kad užtikrintų, 
jog bankai yra tinkamai pasirengę labai tikėtinai neveiksnių paskolų bangai. 

Kalbant apie konkrečių verslo modelių poveikį, šios krizės pobūdis leidžia manyti, kad su 
pažeidžiamais sektoriais, tokiais kaip turizmo, transporto ar pramogų sektoriai, susiję bankai 
bus stipriau paveikti už kitus. Iš ECB pažeidžiamumo analizės matyti, kad paskolų nuostolių 
poveikis gali būti didesnis diversifikuotų skolintojų atveju. Nors sisteminės svarbos bankai ir 
universalūs bankai gali iš dalies kompensuoti patirtus paskolų nuostolius didesnėmis veiklos 
pajamomis, maži vietiniai ir mažmeniniai skolintojai yra linkę taikyti žemesnes už vidurkį 
grynąsias palūkanas ir grynąsias komisinio atlyginimo ir (arba) mokesčių pajamas, todėl šių 
nuostolių kompensuoti negali.

28. Ką manote apie ECB / BPM vaidmenį mažinant COVID-19 pandemijos poveikį 
ekonomikai? Ar dabartinė priežiūros programa BPM teikia pakankamų priemonių tokiai 
krizei įveikti?

ECB bankų priežiūros tarnyba kovo 12 d. paskelbė pirmąjį mažinimo priemonių rinkinį, tą 
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pačią dieną, pavyzdžiui, Nyderlandai paskelbė ribojančias priemones dėl viešųjų susibūrimų 
ir renginių. Atsižvelgdamas į tai, kad šios priežiūros priemonės taikomos 19 skirtingų 
valstybių narių, manau, kad tai nuostabus pasiekimas, rodantis, kiek toli pažengėme vos per 
šešerius metus nuo bankų sąjungos įsteigimo. Anksčiau toks stiprus ir vieningas Europos 
priežiūros institucijų atsakas būtų buvęs neįsivaizduojamas dalykas.

Priežiūros priemonių siekis buvo dvejopas: padėti palaikyti kredito srautą realiajai ekonomikai 
ir apsaugoti kapitalą sistemoje. Visų pirma ankstyvame krizės etape buvo svarbu išvengti 
staigios kreditų krizės ir procikliško poveikio. Dėl šios priežasties bankams buvo teikiamos 
kelios paramos priemonės. Jei bankai būtų staiga nustoję skolinti gyvybingoms įmonėms ir 
namų ūkiams, tai būtų neapsakomai pakenkę Europos ekonomikai. Taigi pirmas tikslas buvo 
suteikti bankams galimybę ir toliau tęsti gyvybiškai svarbią ekonomikos finansavimo funkciją. 
Antra, siekdamas apsaugoti kapitalą sistemoje, ECB paprašė bankų ir jų akcininkų nemokėti 
dividendų ir nesupirkti akcijų pandemijos metu ir pademonstruoti nepaprastą saikingumą, 
kalbant apie premijų mokėjimą. Galiausiai, svarbu pažymėti, kad ECB nuolat skatina bankus 
palaikyti tinkamai vykdomą rizikos nustatymo, matavimo ir valdymo praktiką, siekiant kuo 
labiau išvengti neveiksnių paskolų susidarymo vėliau. 

Manau, per anksti daryti galutines išvadas dėl įgytos patirties, susijusios su platesne priežiūra 
ir reguliavimo programa. Tačiau tai vertinu daugiau teigiamai. Komisijos „greitas sprendimas“ 
leido padaryti sveikintinas KKR korekcijas, siekiant padidinti bankų sistemos pajėgumus 
gaivinimui remti, taip pat išsaugant pagrindinius rizikos ribojimo sistemos elementus. 
Žvelgiant į ateitį, bet kokie tolesni pakeitimai nebūtinai iš esmės pakeistų rizikos ribojimo 
sistemą, tačiau ir toliau būtų laikomasi sutartų Bazelio standartų ir būtų išvengta Europos 
bendro taisyklių sąvado fragmentacijos.

29. Kaip vertinate tai, kad daugelio bankų balansuose yra daug 2 ir 3 lygio turto? Ar į tą 
turtą deramai atsižvelgiama pagal dabartinę priežiūros sistemą?

2 ar 3 lygio turtas – tai turtas, kuris matuojamas tikrąja verte (t. y. kaina, kurią teoriškai 
sumokėtų norintis pirkėjas) banko balanse, tačiau aktyvioje rinkoje nėra tiesiogiai 
kotiruojamos kainos. Jis vertinamas naudojant stebimus duomenis, išskyrus tiesiogiai 
kotiruojamas kainas, pavyzdžiui, skelbiamas palūkanų normų kreives apsikeitimo sandoriams 
vertinti (2 lysis) arba naudojant modelius, kai dideli indėliai nėra pagrįsti stebimais 
duomenimis (3 lygis). Ypač 3 lygio turto atveju rinkos duomenų nebuvimas kelia didesnį 
vertinimo neaiškumą ir riziką, kad turtas bus pervertintas ir (arba) įsipareigojimai banko 
balanse bus nepakankamai įvertinti.

Pagal ESRV Europos bankai laikė apie 7 279 mlrd. EUR finansinio turto, įvertinto tikrąja 
verte 2018 m. gruodžio mėn. (tai sudarė apie 25 proc. viso turto), kai 2 379 mlrd. EUR buvo 
1 lygio turtas, 4 600 mlrd. EUR – 2 lygio turtas ir 300 mlrd. EUR – 3 lygio turtas. Tokiam 
turtui laikyti bankai gali turėti įvairių priežasčių, pavyzdžiui, apsidraudimo tikslais, tai 
paaiškina, kodėl daug prekybos veiklos dalyvaujančių bankų laiko tokį turtą. Tačiau reikėtų 
pabrėžti, kad tikrosios vertės turto ir įsipareigojimų kiekis pastaraisiais metais euro zonos 
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bankuose smarkiai sumažėjo. 

Nors apskaitos sistemoje teikiami tokio turto apskaitos klasifikacijos iki 2 lygio / 3 lygio 
kategorijų principai, juos galima aiškinti visaip, todėl įvairiuose bankuose gali būti skirtingi 
rezultatai. Dėl to yra būdinga rizika, kad toks turtas bus pervertintas ir jo vertė bus mažesnė 
nei tikėtasi visų pirma nepalankiausiomis rinkos sąlygomis. 2019 ir 2020 m. BPM priežiūros 
prioritetai buvo prekybos rizika ir turto vertinimas. Tai reiškia, kad tuose bankuose, kurie 
susiję su kompleksinėmis priemonėmis, pažymėtomis tikrąja verte, buvo ir bus vykdomi 
specialūs vizitai vietoje. Tokių vizitų tikslas – įvertinti banko vertinimo sistemos tinkamumą 
ir veiksmingumą bei jos valdymą ir kontrolę, patikrinti tinkamą pozicijų klasifikaciją, 
pavyzdžiui, kaip 2 ar 3 lygį, ir tai išbandyti konkrečių sandorių atveju. Tokie vizitai vietoje 
papildomi giluminėmis ir nuodugniomis analizėmis.

30. Kaip vertinate ECB / BPM tenkančius su priežiūrą susijusius iššūkius dėl 
technologinių inovacijų finansų sektoriuje? Ką manote apie kriptovaliutoms taikomą rizikos 
ribojimo tvarką? Ar į kriptovaliutų keliamą riziką deramai atsižvelgiama pagal dabartinę 
priežiūros sistemą?

Įsteigtose ir naujose institucijose, taip pat ir visame finansų sektoriuje technologines inovacijas 
lydi ir galimybės, ir rizika. Pavyzdžiui, inovacijos gali padidinti našumą ir įvairovę, 
skatindamos konkurenciją finansų sektoriuje. Kita vertus, naujos technologijos gali kelti 
netikėtų išbandymų finansų įstaigų IT sistemų stabilumui, o padidėjusi konkurencija turi 
poveikį pajamoms. Ypač tais atvejais, kai inovacijos neatsiejamos nuo automatiško sprendimų 
priėmimo, priežiūros institucijoms itin svarbu įvertinti etiką ir sąžiningą elgesį su klientais. 
Šie pagrindiniai elementai patenka į atskirų priežiūros institucijų įgaliojimų sritį, taigi norint 
užtikrinti tinkamą priežiūrą šioms institucijoms būtina bendradarbiauti. Be to, didėjant finansų 
įstaigų skaitmeninimo lygiui, stiprėja ir galima operacinė rizika, kylanti dėl IT sistemų ir 
priklausomybės nuo skaitmeninių trečiųjų šalių paslaugų teikėjų. Su veikla susijusių problemų 
pasekmės, ypač, kai jos kyla sisteminės svarbos įstaigose, gali būti milžiniškos. Todėl 
sveikintinas Komisijos pasiūlymas dėl Reglamento dėl skaitmeninio operacinio finansų 
sektoriaus atsparumo. Tai taip pat reiškia, kad ECB / BPM turėtų turėti pakankamai pajėgumų 
valdyti su IT susijusią riziką finansų sektoriuje. 

Nepaisant poveikio pobūdžio, technologinės inovacijos yra vieni iš svarbiausių pokyčių, kurie 
finansų sektoriui darys įtaką artimiausioje ateityje. 

Vadinasi, priežiūros institucijos, įskaitant ECB / BPM, turės patobulinti savo veiklą ir 
prireikus iš naujo suderinti savo požiūrį į priežiūrą. Tai, pavyzdžiui, daroma rengiant 
diskusijas su ECB / BPM ekspertų grupėmis ir bendradarbiaujant su kitų jurisdikcijų valdžios 
institucijomis tarptautiniu lygmeniu. Tai reiškia ir tai, kad priežiūros institucijos turi užmegzti 
dialogą su tomis įstaigomis, kuriose vykdoma priežiūra, nes technologinė pažanga gali vykti 
daug greičiau nei aukšto lygio reguliavimo pokyčiai. Todėl 2019 m. ECB organizavo pirmą 
finansų technologijų pramonės forumą. Turi padidėti BPM priežiūros institucijų technologijų 
išmanymo ir jų naudojimo lygis. ECB / BPM aktyviai tyrinėja technologijų teikiamas 
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galimybes priežiūros veiklai, vadinamajai „SupTech“, atnaujinti. Technologijos yra neutralios 
sektorių atžvilgiu, todėl vis dažniau būtina bendradarbiauti su kitomis priežiūros 
institucijomis, pvz., su draudimo priežiūros institucijomis, siekiant pasimokyti vieniems iš kitų 
ir likti veiksmingiems ir produktyviems.

Reikėtų atsižvelgti ir į nefinansinių technologijų įmonių vaidmenį, ypač tų, kurios turi didelę 
klientų bazę (t. y. technologijų milžinių). Pastaraisiais metais technologijų milžinės vis 
dažniau bendradarbiavo su esamomis finansų įstaigomis įvairiose srityse: teikė tam tikras 
svarbias IT paslaugas ir veiksmingai siūlė finansines paslaugas, tokias kaip mokėjimų 
paslaugas, pirmiausia grindžiamas rinkoje įsitvirtinusios finansų įstaigos infrastruktūra. Kaip 
matyti kituose sektoriuose, šios didžiosios technologijų įmonės per trumpą laiką gali 
eksponentiškai augti ir plėstis taip pat ir finansų paslaugų srityje. Finansų sektoriaus atveju tai 
galėtų reikšti, kad šios technologijų milžinės gali sistemingai tapti itin svarbiomis atskirų 
finansų įstaigų finansiniam stabilumui ir saugumui bei patikimumui užtikrinti. ECB / BPM 
turėtų atidžiai stebėti dėl tokių pokyčių galimai kylančią riziką ir bendradarbiauti su kitomis 
priežiūros ir teisėkūros institucijomis, kai tokiai rizikai sumažinti reikia imtis daugiau 
veiksmų.

Pritariu nuomonei, kad apskritai kriptovaliutos esminės rizikos ES finansų sistemos 
finansiniam stabilumui nekelia. Tačiau ECB turėtų ir toliau stebėti su kriptovaliutomis 
susijusią riziką. Šiuo metu tarptautiniu lygmeniu ieškoma būdų, kaip nustatyti griežtą bankų 
pozicijos kriptovaliutų atžvilgiu rizikos ribojimo tvarką. Vadinamosios (pasaulinės) 
stabilizuotosios virtualiosios valiutos galėtų kelti didesnę grėsmę finansiniam stabilumui, 
nebent būtų taikomos tinkamos apsaugos priemonės. Šiuo atžvilgiu naujausias Komisijos 
pasiūlymas dėl Reglamento dėl kriptovaliutų rinkų yra svarbus žingsnis, nes juo siekiama 
priversti naujų produktų teikėjus laikytis tų pačių standartų, kurie taikomi ir funkciškai 
lygiaverčiams esamiems produktams. Be to, ES lygmeniu suderinta sistema yra itin svarbi, 
siekiant išvengti bendrosios rinkos suskaidymo.

Šie pokyčiai gali būtų svarbūs daugeliu ECB darbo aspektų, todėl būtina atidžiai juos stebėti 
ir analizuoti finansiniam stabilumui ir pinigų politikai daromą poveikį. Šioje srityje svarbų 
vaidmenį atlieka naujos technologijos, leidžiančios šiuos pokyčius stebėti ir analizuoti 
realiuoju laiku. Tai mums leis į bet kokius neigiamus pokyčius reaguoti laiku.

31. Ar manote, kad ECB / BPM į bankų priežiūrą turėtų integruoti su klimatu ir 
aplinkosauga susijusią riziką? Jei taip, kaip? Ar į tą riziką deramai atsižvelgiama pagal 
dabartinę priežiūros sistemą?

Su klimatu ir aplinkosauga susijusi rizika yra finansinės rizikos šaltinis, todėl ji patenka į ECB 
įgaliojimų sritį, siekiant užtikrinti, kad finansų sistema tokiai rizikai būtų atspari. 

Nors su klimatu ir aplinkosauga susijusios bankų rizikos dydžio vertinimo metodika yra 
ankstyvoje stadijoje, turimos prognozės leidžia manyti, kad tokios rizikos poveikis gali būti 
reikšmingas. 2018 m. Nyderlanduose atliktas pereinamojo laikotarpio rizikos testavimas 
nepalankiausiomis sąlygomis atskleidė, kad bankų sektoriaus bendro 1 lygio nuosavo kapitalo 
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pakankamumo koeficientas galėtų nukristi daugiau kaip 4 procentiniais punktais esant 
nepalankiam, bet tikėtinam pereinamojo laikotarpio scenarijui. Panašių išvadų buvo prieita ir 
atlikus preliminarų ECB tyrimą 2020 m. gegužės mėn. Finansinio stabilumo apžvalgos 
ataskaitoje apie euro zonos bankų jautrumą įmonių priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimui: esant nepalankiam scenarijui prognozuojama, kad bankų sistemos nuostoliai 
padidėtų iki 60 proc., o tai galėtų lemti finansinį nestabilumą. Gamtinių pavojų sukeltos 
katastrofų skaičius nuo 9-ojo dešimtmečio jau didėja, taip pat ir ekonominiai nuostoliai.

Todėl itin svarbu nustatyti ir įvertinti riziką, kylančią bankui, kurio veiklai taikoma priežiūra, 
ir bankų priežiūros ir finansinio stabilumo stebėsenos tikslais. Kaip teigiama Nefinansinės 
informacijos atskleidimo direktyvos leidiniuose, su klimatu ir aplinkosauga susijusi rizika 
turėtų būti įtraukta į kasdienę makroprudencinės priežiūros veiklą ir įvertinta visos finansų 
sistemos atžvilgiu atliekant kiekybinę rizikos analizę ir testavimą nepalankiausiomis 
sąlygomis. 

šiuo atžvilgiu ECB ir BPM nacionaliniai centriniai bankai deda visas pastangas, kad į savo 
taikomą praktiką integruotų klimato ir aplinkos riziką. ECB bankų priežiūros tarnyba neseniai 
paskelbė konsultacijoms skirtą „Vadovą dėl klimato ir aplinkos rizikos“: jame išsamiai 
išdėstyta, kaip ECB tikisi, kad įstaigos atsižvelgs į klimato ir aplinkos riziką savo verslo 
strategijoje ir jos valdymo bei rizikos valdymo sistemose. Taip pat paaiškinta, kaip ECB tikisi, 
kad įstaigos taps skaidresnės, teikdamos su klimatu ir aplinkosauga susijusią informaciją. Visi 
šie lūkesčiai jau atitinka dabartinę priežiūros sistemą, KRD, KKR ir EBI gaires. Suprantu, kad 
šis vadovas bus taikomas dialogui priežiūros srityje jau nuo 2021 m. ir bankai turės laikytis 
reikalavimų arba paaiškinti bet kokius galimus įstaigų veiklos neatitikimus. Be to, ir ECB, ir 
aš pats stipriai palaikome EBI suteiktus įgaliojimus pagal KRD V – KKR II, kurie leidžia 
atlikti tolesnius tyrimus ir analizuoti, kaip integruoti ASV riziką į rizikos ribojimo rizikos 
sistemą.

ECB vadovas – tai svarbus etapas, bet jį reikėtų vertinti kaip kelionės pradžią, o ne kaip išvadą. 
Dar liko daug ką nuveikti siekiant geriau suprasti klimato ir aplinkos riziką, jos galimą poveikį 
finansiniam stabilumui ir, svarbiausia, užtikrinti, kad finansų įstaigos imsis tinkamų veiksmų, 
kad būtų pasirengusios neišvengiamam perėjimui prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ir tvarios ekonomikos. 

32. Ką manote apie šešėlinės bankininkystės subjektų reguliavimą? Kokias, Jūsų 
nuomone, reguliavimo ir priežiūros spragas teisėkūros institucijos turėtų pašalinti trumpuoju 
laikotarpiu?

Dar prieš prasidedant COVID-19 pandemijai buvo nerimą keliančių ženklų dėl augančios ne 
bankų finansų sektoriaus (anksčiau vadinamo šešėlinės bankininkystės sektoriumi) rizikos ir 
nepakankamų politikos priemonių šiai rizikai valdyti. 

Nesutapimai likvidumo srityje, sverto naudojimas ir tarpusavio sąsajos ne bankų finansų 
sektoriuje bei tarpusavio sąsajos su bankų sektoriumi ir ypač turto valdymo sektoriumi yra 
pagrindinės pažeidžiamos sritys, į kurias dera atkreipti dėmesį. Pastaraisiais metais buvo 
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sukurta likvidumo valdymo priemonių, kurias fondų valdytojai naudojo siekdami išspręsti 
likvidumo problemas kovo mėn. Rizika vis dar išlieka.

COVID-19 pandemijos sukeltos įtampos metu dalis šios rizikos tapo tikrove, nes, pavyzdžiui, 
tam tikri pinigų rinkos fondai ir kiti investiciniai fondai nukentėjo nuo didelio grynųjų pinigų 
išdavimo kiekio pačiame rinkos kintamumo įkarštyje pandemijos pradžioje. Pinigų rinkos 
fondai (PRF) yra itin svarbūs teikiant trumpalaikį likvidumą, todėl tai buvo nerimą keliantis 
pokytis, kuris tik pabrėžė ne bankų finansų sektoriaus stiprinimo svarbą. Be to, neseniai 
vykusiuose su ne bankų finansiniu tarpininkavimu susijusiuose susitikimuose ypatingas 
dėmesys buvo skiriamas pagrindinių sandorio šalių ir jų tarpuskaitos narių įkaito vertės 
išlaikymo prievolės vaidmeniui, analizuojant būdus, kaip spręsti pasaulinių maržos reikalavimų 
procikliško pobūdžio klausimus. 

Siekiant iš anksto pastebėti sektoriuje kylančią riziką ir atsižvelgiant į didelę nežinomybę dėl 
tolesnės COVID-19 raidos, reikia sustiprinti ne bankų finansų sektoriaus reguliavimo sistemą. 
Būtina kurti ne bankų išsamų makroprudencinį požiūrį, kuris galėtų užtikrinti, kad ne bankų 
finansų sektorius bus pajėgesnis amortizuoti sukrėtimus ateityje, o ne tik kliausis centrinių 
bankų intervencijomis sistemai stabilizuoti. 

Reguliavimo spragas būtų galima pašalinti užtikrinant tolesnę reguliavimo sistemų sanglaudą, 
pavyzdžiui, nuosavų lėšų reikalavimų atžvilgiu, kai vykdoma fondų valdymo įmonių veikla 
pagal Direktyvą dėl finansinių priemonių rinkų.

Manau, kad tai ypač svarbu, atsižvelgiant į didėjantį ne bankų finansų įstaigų vaidmenį 
finansuojant realiąją ekonomiką ir jų tarpusavio sąsajas su likusia finansų sistema. 

33. Kompetencijos ir tinkamumo vertinimai yra svarbi priežiūros priemonių rinkinio 
priemonė. Kaip ECB gali šią priemonę tobulinti ir taikyti?

Kompetencijos ir tinkamumo vertinimai yra pagrindiniai gero bankų valdymo elementai. 
Tačiau Europos priežiūros sistemą būtų galima derinti toliau. Yra keletas dalykų, į kuriuos 
norėčiau atkreipti dėmesį.

Pirma, KRD reikalavimai sudaro sąlygas atlikti ex post kompetencijos ir tinkamumo 
vertinimus. Atliekant ex post vertinimą paskirtasis asmuo užima pareigas ir tik tada galima 
atlikti jo kompetencijos ir tinkamumo vertinimai Jei vertinimo rezultatas yra neigiamas, 
paskirtąjį asmenį iš pareigų reikia atleisti. Šalyse, kuriose nustatyta ex ante sistema, situacija 
yra kitokia ir jose prieš pradedant eiti pareigas reikalingas patvirtinimas. Mano patirtis, susijusi 
su ex ante vertinimais, yra iš esmės teigiama, bet manau, kad reguliavimo sistemą reikėtų 
geriau suderinti, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos.

Antra, galime toliau tobulinti kompetencijos ir tinkamumo vertinimus, gerindami 
komunikaciją dėl priežiūros lūkesčių. Didesnis skaidrumas padeda užtikrinti, kad bankai galės 
labiau nuspėti tinkamumo vertinimų rezultatus.
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Galiausiai, manau, kad priežiūros institucija galėtų kompetencijos ir tinkamumo vertinimus 
naudoti kaip priežiūros priemonę veiksmingam valdymui, tinkamam valdymui ir 
subalansuotam valdybos narių sprendimų priėmimo procesui užtikrinti. Konkrečiai, ECB 
galėtų nuodugniau tikrinti tuos valdybos narius, kurie banke įvykus reikšmingam įvykiui ėjo 
tas pareigas, pavyzdžiui, jei bankas pažeidė reguliavimo reikalavimą. Šiuo atžvilgiu, siekiant 
išvengti netinkamų sprendimų, būtina užtikrinti svarbią ir neatsiejamą individualią ir 
kolektyvinę atskaitomybę, kad būtų laiku išspręstos rimtos problemos. 

34. Kaip vertinate bankų pertvarkymo mechanizmo įgyvendinimą ES? Kokių konkrečių 
veiksmų imtumėtės esamoms spragoms užlopyti? Ką manote apie „pernelyg dideles, kad 
sužlugtų“ ar „pernelyg susijusias, kad sužlugtų“ institucijas, taupomuosius ir kooperatinius 
bankus, ir apskritai apie bendrą ES bankų sektoriaus pelningumo problemą, ir kokia Jūsų 
nuomonė apie tolesnį jos sprendimą siekiant patenkinti realiosios ekonomikos ir ilgalaikio 
finansavimo poreikius? Jei dėl pandemijos kiltų Europos bankų krizė, kas, Jūsų nuomone, būtų 
kapitalo šaltinis bankams rekapitalizuoti ir (arba) restruktūrizuoti? Ar galėtų būti sukurtas ES 
blogas bankas, naudojamas ESM ar nacionaliniu lygmeniu būtų naudojamasi injekcijomis?

Po 2008 m. pasaulinės finansinės krizės Europoje buvo įdiegta nauja bankų pertvarkymo 
sistema. Teko garbė būti BVP nariu nuo pat valdybos įsteigimo pradžios. Minėta pertvarkymo 
sistema yra labai svarbi siekiant užtikrinti tinkamą bankų krizių valdymą ir išvengti mokesčių 
mokėtojų išlaidų. Europos stabilumo mechanizmui paskyrus užduotį suteikti bendrą Bendro 
pertvarkymo fondo stiprinimo priemonę ir toliau bus stiprinamas pertvarkymo sistemos 
veiksmingumas ir pasitikėjimas ja.

Paaiškėjo, kad nauja tvarka yra reikšmingas pagerėjimas. Tačiau galima apsvarstyti tolesnio 
pertvarkymo sistemos tobulinimo galimybę. Be to, pertvarkymo institucija turėtų turėti 
tinkamą priemonių rinkinį, skirtą mažesnių ir vidutinių kredito įstaigų, kurios daugiausia yra 
indelių finansuojamos, įsipareigojimų nevykdymui valdyti, nes šie bankai susiduria su 
sunkumais padidinti tinkamą MREL lygį. Galima nauja priemonė būtų ribotus pertvarkymo 
veiksmus finansuoti nacionaliniais IGS ištekliais, kad būtų galima pervesti indėlį. Tai galima 
pasiekti tikslinant Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvą ir Direktyvą dėl indėlių garantijų 
sistemų, kaip Europos Komisija pabrėžė savo 2021 m. darbo programoje. Be to, manau, kad 
reikėtų tobulinti likvidavimo tvarką, siekiant užtikrinti veiksmingą pertvarkyme 
nedalyvaujančių įsipareigojimų nevykdančių bankų likvidavimą. 

Be COVID-19 pandemijos sukeltų cikliškų išbandymų bankai turėtų susidurti ir su esminiais 
struktūriniais iššūkiais, kurie turi neigiamą poveikį pelningumui. Nors reaguojant į šiuos 
struktūrinius sunkumus reikia įgyvendinti struktūrinius pokyčius, nėra visiems bankams 
tinkamo sprendimo, užtikrinančio, kad jie galės optimaliai patenkinti realiosios ekonomikos 
poreikius. Daugeliui bankų teks persvarstyti verslo modelius, kad jie taptų pelningais. Be to, 
bankai turės rasti būdų sumažinti sąnaudas, pavyzdžiui, supaprastinant paskirstymo kanalus, 
sumažinant išlaidas ir tobulinant IT sistemas bei priemones, skirtas mokesčiais pagrįstiems 
pajamų srautams plėsti. Tolesniu konsolidavimu būtų galima pašalinti kai kurių euro zonos 
bankų sektoriaus dalių pelningumo struktūrinę kliūtį, nes tai nacionalinėse kryptyse ištaisytų 
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perteklinio pajėgumo ir suskaidymo padėtį. Padidėjęs tarptautinis paslaugų teikimas su 
susijungimais ir įsigijimais euro zonoje, lydimas mažinimo, sujungtas su tolesniu bankų 
sąjungos stiprinimu yra svarbios sąlygos konsoliduojant bankų sektorių. Tačiau 
konsolidavimo pasiūlymus reikėtų vertinti pagal jų atskirus pranašumus, atsižvelgiant ir į 
galimus trūkumus, tokius kaip pervertintas sąveikumas, sumažėjusi pertvarkymo galimybė ir 
rizika finansiniam stabilumui. Todėl svarbu taikyti individualų požiūrį į galimus susijungimus 
ir įsigijimus bankų sektoriuje. Šiomis aplinkybėmis džiaugiuosi neseniai ECB paskelbtu 
vadovu dėl konsolidavimo šiam požiūriui patikslinti.

Siekdamos užtikrinti veiksmingą atsaką į COVID-19 pandemijos poveikį, priežiūros 
institucijos turėtų nagrinėti įvairias politikos alternatyvas. Visų pirma, tinkamų priemonių 
taikymas priklauso nuo pačių bankų, o priežiūros institucijos gali atlikti svarbų vaidmenį 
skatindamos bankus laikytis geriausios praktikos pavyzdžių. Pavyzdžiui, dideli bankai susilaikė 
nuo dividendų paskirstymo, laikydamiesi ECB rekomendacijų. Taip pat priežiūros institucijos 
turi priemonių rinkinį, leidžiantį bankams padėti finansuoti realiąją ekonomiką, pavyzdžiui, 
taikant laikinas paramos priemones kapitalo režime. Tačiau, jei paaiškėtų, kad bankai negali 
suvaldyti šių neramių vandenų, tam mes turime pertvarkymo sistemą. Trečia, pertvarkydami 
bankus neturėtume apsiriboti tik rekapitalizavimo strategija gelbėdami privačiomis lėšomis. 
Pavyzdžiui, turto valdymo įmonės galėtų būti vienas iš galimų sprendimų. Nacionaliniu 
lygmeniu kai kuriose šalyse turto valdymo įmonės buvo įsteigtos anksčiau ir jų veiklos 
rezultatai rodo reikšmingą indėlį į bankų sektoriaus gerinimo. Jos, be abejo, nėra visa apimantis 
visų su turto kokybe susijusių problemų sprendimas ir jos būtų tinkamas sprendimas tik tada, 
jei veiktų pagal geriausios tarptautinės praktikos pavyzdžius.

35. Ką manote apie skubios paramos likvidumui padidinti teikimą? Ką būtų galima 
pagerinti priimant sprendimus dėl skubios paramos likvidumui padidinti skyrimo, ypač 
numatant ryškesnį ECB vaidmenį?

Šiuo metu atsakomybė už skubios paramos likvidumui padidinti atidėjinių sudarymą, įskaitant 
su šiuo atidėjinių sudarymu sąnaudas ir riziką, tenka nacionaliniams centriniams bankams, 
kurie veikia pagal atitinkamus nacionalinius teisės aktus. Pagal ECBS Statuto 14.4 straipsnį 
ECB suteikiama galima veto teisė, siekiant užtikrinti, kad nuostata dėl skubios paramos 
likvidumui padidinti netrukdys ECB tikslams ir uždaviniams (ypač įgyvendinant pinigų 
politiką euro zonoje). 

Žvelgdamas į ateitį manau, kad skubios paramos likvidumui padidinti valdymas turėtų būti 
plėtojamas atsižvelgiant į išbaigtos bankų sąjungos kūrimo pažangą, galimai orientuojantis į 
vieningesnį požiūrį į sprendimus dėl skubios paramos likvidumui padidinti.

36. Koks Jūsų požiūris į veiksmus, kuriais siekiama sukurti išbaigtą bankų sąjungą 
įdiegiant Europos indėlių garantijų sistemą ir nustatant finansinio stabilumo stiprinimo 
priemonę, įskaitant būtiną esamų bankų sąjungos teisės aktų įgyvendinimą? Kokių papildomų 
priemonių imtumėtės rinkos suskaidymui sumažinti, reguliavimo ir priežiūros arbitražo 
galimybėms sumažinti, vienodoms sąlygoms palaikyti ir atskyrimo problemai, ypač bankų 
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sektoriuje, spręsti?

Bankų sąjungos steigimas buvo esminis žingsnis, susijęs su mūsų Ekonomine ir pinigų sąjunga 
ir bendros valiutos vientisumu. 

Projekto svarbą dar kartą pademonstravo greitas, ryžtingas ir koordinuotas priežiūros 
institucijų atsakas į prasidėjusią COVID-19 krizę. 

Taip pat bankų sąjunga dar nėra išbaigta ir reikia pažangos, kad būtų galima gauti naudos iš 
išbaigtos bankų sąjungos. 

Įsipareigojimas nustatyti bendrą Bendro pertvarkymo fondo stiprinimo priemonę vėliausiai 
2024 m. yra žingsnis teisinga kryptimi. Darbas su Europos indėlių garantijų sistema (EIGS) 
turėtų likti vienu iš svarbiausių mūsų prioritetų. Vadinamasis EIGS mišrusis modelis jau būtų 
didžiulis patobulinimas, bet turime nepamiršti galutinio tikslo. Vienoda indėlininkų apsauga 
bankų sąjungoje sustiprintų pasitikėjimą bankų sistemą. Gerai sukurtas modelis išsaugotų 
finansinį stabilumą ir toliau būtų sąsaja tarp bankų ir valstybių. 

Kapitalo ir likvidumo atskyrimas bankų sąjungos bankų grupių filialuose sumažina naudą, 
kurią galime gauti iš bankų sąjungos kalbant apie finansinę integraciją. Džiaugiuosi priežiūros 
valdybos pirmininko pasiūlymu nagrinėti dabartinės teisinės sistemos alternatyvas, kurios 
leistų šioje srityje pasistūmėti į priekį. Tačiau norint reikšmingesnės pažangos, būtinos teisinės 
priemonės suskaidymui sumažinti, valstybėms narėms teikiant būtinas apsaugos priemones 
kompromisui pasiekti.

37. Kokią riziką, Jūsų nuomone, finansiniam stabilumui gali kelti pakeitimo vertybiniais 
popieriais produktai ir finansinio sverto paskolos ir kaip ją turėtų valdyti ECB / BPM?

Kaip ir daugelio kitų turto klasių atveju, pasaulinėse finansinio sverto paskolų rinkose nuo 
2020 m. kovo mėn. matyti reikšmingai svyravimai dėl COVID-19 rinkose sukelto sąmyšio. 
Sisteminė rizika, kylanti dėl finansinio sverto paskolų, yra galimai didelė dėl: neįvykdytų 
skolinių įsipareigojimų, nes pastaraisiais metais rinka smarkiai išaugo, ypač Europoje; 
palyginti didelio sverto ir kreditus išduodančių įmonių žemos kreditų kokybės, dėl kurios šios 
įmonės yra neatsparios neigiamiems sukrėtimams; mažėjančios investuotojų apsaugos 
tendencijos dėl kreditų išdavimo palankesnėmis sąlygomis standarto populiarumo; 
prastėjančios kreditų kokybės ir aukšto investuotojų tarpusavio sąsajos lygio.

Todėl svarbu atidžiai stebėti pokyčius finansinio sverto paskolos rinkose ir įvertinti galimą 
riziką, kylančią dėl tiesioginės ir netiesioginės pozicijos esant skirtingiems scenarijams. 
2017 m. ECB paskelbė vadovą dėl finansinio sverto sandorių, kuriame išdėstyti svarbūs 
priežiūros institucijų lūkesčiai bankų atžvilgiu. Lyginamoji analizė ir priežiūra vietoje ir ne 
vietoje atskleidė bankų rizikos valdymo sistemų trūkumus. Į šiuos trūkumus buvo atsižvelgta 
2019 m. priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procese (SREP). Svarbu ypatingą dėmesį atkreipti 
į didžiausio finansinio sverto sandorius, siekiant įvertinti jų atitiktį gairėms. 



PE659.084v01-00 36/49 PR\1217582LT.docx

LT

Apskritai būtina nuolat aktyviai vertinti padėtį ir užtikrinti, kad bankai turi įdiegtą tinkamą 
rizikos valdymo sistemą. Taip pat svarbu prisidėti prie tarptautiniuose forumuose atliekamo 
darbo, siekiant sukurti išsamų pasaulinių finansinio sverto paskolos rinkų tendencijų ir rizikos 
vaizdą. Dėl šios rinkos ir galimos netiesioginės rizikos bankams tarpusavio sąsajos geresnis 
ne bankų finansų įstaigų finansinio sverto paskolų pozicijų supratimas taip pat prisidėtų prie 
išsamaus rizikos vertinimo.

Finansinio sverto paskolų pakeitimo vertybiniais popieriais, vadinamojo užstatu užtikrinto 
paskolos įsipareigojimo, banko pozicija yra palyginti maža ir manoma, kad apsiriboja 
aukštesnės kreditų kokybės segmentais. Nepaisant to, pagrindinių paskolų dalių kredito 
kokybės prastėjimą būtina nuodugniai įvertinti dėl keliamos rizikos. Taip pat dėl didesnės ne 
bankų užstatu užtikrinto paskolos įsipareigojimo pozicijos, bankams esama sandorio šalių ir 
netiesioginės rizikos.

Žvelgiant ne tik į užstatu užtikrintus paskolos įsipareigojimus ir į visas pakeitimo vertybiniais 
popieriais formas, naujas ES pakeitimo vertybiniais popieriais reglamentas (įsigaliojęs 
2017 m.) vertina trūkumus ir perteklius, kurie 2008 m. prisidėjo prie finansinės krizės, bet jis 
nepasiteisino kaip visiškai veiksmingas gaivinant ES rinkas. Neseniai pasiūlytais tiksliniais 
ES pakeitimo vertybiniais popieriais sistemos pakeitimais galima padėti gaivinti rinkas 
sudarant palankias skolinimo realiajai ekonomikai sąlygas. Tačiau 2022 m. sausio mėn. turėtų 
būti atlikta visapusiška peržiūra, siekiant ištirti, kaip galima patobulinti esamas taisykles, kad 
būtų galima išties atgaivinti ES rinkas. Taip pat, kaip minėta rugsėjo mėn. paskelbtoje ECB 
nuomonėje, reikėtų pažymėti, kad ECB privalo užtikrinti, kad reikšmingi bankai reguliuotų 
savo kapitalo reikalavimus taip, kad jie būtų proporcingi trečiųjų šalių investuotojams 
veiksmingai perduotai kredito rizikai. 

38. Kokį vaidmenį priskiriate finansų rinkos drausmei nustatant valstybių skolos riziką? 
Kaip vertinate ECB kylančius uždavinius, jeigu Europos stabilumo mechanizmas (ESM) būtų 
transformuotas į Europos valiutos fondą (EVF)?

Finansų rinkos EPS laikotarpiu yra linkę veikti procikliškai, kai prieš 2008 m. maržos buvo 
ypač mažos vien tik tam, kad po Didžiosios finansinės krizės staigiai pakiltų ir turėtų neigiamą 
poveikį. 

Buvo pateikti keli tarpusavyje suderinami paaiškinimai dėl finansų rinkų drausminamojo 
poveikio stokos: i) gelbėjimo valstybės lėšomis sąlygos nebuvimo patikimumo stoka ir 
dviprasmiškumas bei kelios ilgainiui pateiktos staigmenos dėl politinių skelbimų, susijusių su 
euro zonos požiūriu į valstybės skolos restruktūrizavimą, ii) dviprasmiškumas dėl pinigų 
politikos, kaip paskutinės skolintojos, vaidmens ir funkcijos ir iii) finansų rinkos dalyvių 
elgesiui būdingas šališkumas, pvz., bandos elgesys.

Ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) institucinės sistemos stiprinimas yra tai, iš ko ECB tikrai 
gali gauti didelės naudos. Diskusijos apie ESM reforma nuo pasislinko nuo galimo „Europos 
valiutos fondo“ įkūrimo, kurį 2017 m. pasiūlė Europos Komisija, į ESM Sutarties reformą, 
kurios tikslas – tiksliniai pokyčiai ir dėl kurios iš esmės susitarta 2019 m. 
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Žvelgiant į pasiūlymą dėl EVF, ESM įtraukimas į Sąjungos sistemą būtų buvęs sveikintinas 
dalykas. Bet labai džiaugiuosi, kad praėjusiais metais buvo iš esmės susitarta dėl ESM 
Sutarties reformos ir tikiuosi, kad greitai bus galima tęsti galutinio politinio patvirtinimo ir 
ratifikavimo procesą. 

Norėčiau pabrėžti, kad be kelių kitų svarbių ESM sistemos patobulinimų, tiksliniai pokyčiai, 
dėl kurių iš esmės susitarta 2019 m., apima nuostatą, kuri buvo ir pasiūlymo dėl EVF dalis 
2017 m.: bendros Bendro pertvarkymo fondo stiprinimo priemonės vaidmens priskyrimas 
ESM. Tai esminis bankų sąjungos užbaigimo elementas, visų pirma stiprinantis bakų 
pertvarkymo sistemos patikimumą ir pasitikėjimą ja. 

39. Kaip būtų galima veiksmingiau kovoti su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir 
teroristų finansavimu visoje bankų sąjungoje? Kaip vertinate ECB / BPM vaidmenį kovoje su 
pinigų plovimu? Kaip turėtų būti atsižvelgiama į pinigų plovimo riziką, kai ECB vertina bankų 
finansinį stabilumą? Koks turėtų būti centralizuotos kovos su pinigų plovimu (PP) ES 
agentūros vaidmuo?

Pirma, norėčiau pakartoti, kad ECB priežiūrinės užduotys neapima bankų PP/TF priežiūros ir 
ECB neturi kompetencijos dėl mokesčių vengimo. Nepaisant to, džiaugiuosi, kad ECB labai 
rimtai žvelgia į PP/TF rizikos ribojimo poveikį savo priežiūros įgaliojimų suteiktos 
kompetencijos ribose. Tai reiškia, kad ECB, kaip rizikos ribojimo priežiūros institucija, gali 
svarstyti PP/TF keliamos rizikos poveikį bankų rizikos ribojimo galimybėms. Kad ECB galėtų 
tai daryti, būtina tinkamai keistis informacija su PP/TF priežiūros institucijomis. Tarp ECB ir 
nacionalinių PP/TF priežiūros institucijų sudarytame susitarime dėl keitimosi informacija, 
susijusia su PP/TF, toks keitimasis informacija yra numatytas. Iš PP/TF valdžios institucijų 
gautos informacijos vertinimas gali leisti ECB prireikus taikyti rizikos ribojimo priemones, 
pavyzdžiui, naudojant 2 Ramsčio suteiktus įgaliojimus metiniame priežiūrinio tikrinimo ir 
vertinimo procese (SREP). ECB padeda kurti svarbius EBI gairių dokumentus, kuriais 
ketinama stiprinti bendradarbiavimą su PP/TF priežiūros institucijomis ir užtikrinti nuoseklų 
PP/TF aspektų svarstymą SREP procese visoje Bankų sąjungoje. Be to, numatyta, kad ECB 
stebėtojo teisėmis dalyvaus PP/TF priežiūros kolegijose, kurias šiuo metu steigia nacionalinės 
PP/TF priežiūros institucijos dėl visų bankų, vykdančių veiklą už ES ribų.

Tačiau tol, kol PP/TF reguliavimas ir priežiūra bus organizuojama tik nacionaliniu lygmeniu, 
o PP/TF taisyklės ES bus įgyvendinamos ir vykdomos skirtingai, mažai galėsime pasiekti, jei 
neturėsime geresnio bendradarbiavimo. Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo veiklos 
pobūdis dažnai yra tarpvalstybinis, o tarpvalstybiniams klausimams spręsti būtinos 
tarpvalstybinės priemonės. Todėl tvirtai tikiu, kad reikia tvirtesnio, europinio požiūrio rizikai, 
kurią šie nusikaltimai kelia ES bankų sektoriaus tvarumui ir stabilumui, valdyti. Reikėtų 
apsvarstyti PP/TF reguliavimo sistemos tolesnį derinimą, taip pat priežiūrinio suskaidymo 
mažinimą, PP/TF priežiūros funkcijas suteikiant esamoms ar naujoms ES institucijoms. Būtini 
vertinimai ir pasiūlymai šiuo atžvilgiu yra visų pirma, be abejo, Europos Komisijos 
kompetencija. Komisija neseniai paskelbė išsamios Sąjungos politikos dėl pinigų plovimo ir 
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terorizmo finansavimo prevencijos veiksmų planą ir ketina pateikti atitinkamus teisinius 
pasiūlymus kitų metų pradžioje.

Ypač svarbu, kad būsima ES lygmeniu atliekama PP/TF priežiūra galėtų visų pirma savo 
išteklius skirti PP/TF priežiūrai tų konkrečių bankų, kurie ES finansų sektoriui kelia didžiausią 
riziką dėl nusikaltėlių piktnaudžiavimo ir žalos reputacijai ir kuriems Europos priežiūrinis 
požiūris turi didžiausią pridėtinę vertę (pvz., bankams, kurie vykdo veiklą už ES ribų, tvarko 
klientų, kurie kelia padidintą PP/TF riziką, sandorius ir vykdo veiklą trečiosiose valstybėse, 
kuriose yra prasti PP/TF standartai). Jei ir kai bus nustatyta ES vykdoma bankų PP/TF 
priežiūra, bus galima sukurti stiprią sąveiką su ECB atliekamu darbu. Taip pat tokioje 
peržiūrėtoje priežiūros struktūroje bendradarbiavimas tarp ECB ir nacionalinių PP/TF 
priežiūros institucijų išliks esminis, nes nesitikima, kad visiems Bankų sąjungos bankams bus 
taikoma ES PP/TF valdžios institucijų kompetencija. Tai įrodo vykstančių iniciatyvų nuolatinę 
svarbą ir aktualumą, kad būtų pagerintas mano minėtas bendradarbiavimas. Be to, reikėtų 
nepamiršti, kad yra daug skirtingų verslo ir paslaugų rūšių, kuriomis gali būti netinkamai 
pasinaudota pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tikslais. Taigi ilgalaikėje perspektyvoje 
centralizuota PP/TF ES institucija galimai apimtų daugiau finansų ir ne finansų sektorių nei 
apima vien bankų sektorius – sektorius, kuriems ECB įgaliojimai ir kompetencija netaikomi. 
Galiausiai, atsižvelgiant į keliamą riziką, svarbu, kad centralizuota PP ES agentūra turėtų 
tinkamų priemonių bendradarbiauti ne tik su rizikos ribojimo priežiūros institucijomis, bet ir, 
o tai labai svarbu, su Finansinės žvalgybos padaliniu ir teisėsaugos institucijomis. 

40. Ar, Jūsų nuomone, ECB turėtų būti taikomi direktyvoje dėl asmenų, pranešančių apie 
Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos nustatyti standartai?

ECB neseniai reikšmingai sustiprino savo vidaus informatorių politiką; regis, šioje naujoje 
politikoje visiškai laikomasi atitinkamos ES direktyvos pagrindinių principų. Ji papildo esamą 
ir gerai patikrintą pranešimų apie pažeidimus mechanizmą priežiūros klausimais ir leidžia bet 
kam apie juos pranešti anonimiškai. Politikoje taip pat nustatytos tvirtos taisyklės ir susiję 
procesai, kuriais apie pažeidimus pranešantys darbuotojai yra veiksmingai apsaugomi nuo 
atsakomųjų veiksmų. Man žinomi šie pokyčiai, nes valdančioji taryba aiškiai nusprendė 
išplėsti savo naujos politikos taikymo sritį, kad apimtų ir visus valdančiosios tarybos ir 
priežiūros valdybos narius. 

Šią naują politiką laikau dideliu pagerėjimu, kuriuos aiškiai parodomas ECB lyderių 
įsipareigojimas laikytis geriausių etikos ir valdymo standartų. Tačiau gerai veikiant 
informatorių politika nėra vien tik tinkamų taisyklių klausimas; politiką ir padedančias 
priemones turi papildyti ir skatinti tinkama etikos ir vertybių kultūra – recepto tam išrašyti 
negalima, bet tuo reikia gyventi ir kurti, kad tai būtų tvaru. 

Ta dalykai, su kuriais lengvai galiu save susieti, nes manau, kad jie yra esminiai siekiant mūsų 
akcininkų pasitikėjimo ir jį palaikant. Stipriai propaguoju gerą elgesį ir gerą valdymą ir, jei 
būtų patvirtinta mano kandidatūra į Vykdomosios valdybos narius, mėginčiau ir toliau gerinti 
ECB politiką, jei reikės ir kai reikės.
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41. Kokia su „Brexit’u“ siejama rizika kyla finansiniam stabilumui? Koks, Jūsų manymu, 
turi būti ECB vaidmuo valdant šią riziką?

„Brexit’o“ proceso pasekmės vis dar yra labai neaiškios. Staigus ES ir Jungtinės Karalystės 
prekybos perėjimas prie Pasaulio prekybos organizacijos prekybos taisyklių pasibaigus 
pereinamajam laikotarpiui metų pabaigoje euro zonos ekonomikai keltų papildomą riziką. 
Tikėtina, kad poveikis, nors ir nemažas, būtų suvaldytas. Be to, galėtų padidėti dabartinė 
makrofinansinė rizika, jei „Brexit’o“ scenarijus be susitarimo vyks kartu su esamu pasauliniu 
ekonominiu sukrėtimu, susijusiu su pandemija. Tačiau Jungtinei Karalystei poveikis būtų 
stipresnis nei euro zonai. Scenarijus be susitarimo greičiausiai sukeltų ženklų finansų rinkos 
kintamumą ir rizikos priedų padidėjimą. Tai galėtų būti nerimo priežastimi metų pabaigoje, 
nes finansų rinkos pradeda nustatyti labiausiai tikėtinos derybų tarp Jungtinės Karalystės ir ES 
baigties kainą.

Kita finansinio stabilumo rizika, susijusi su galimu „Brexit’u“ be susitarimo metų pabaigoje, 
iš esmės yra suvaldyta ir ES bei nacionalinės institucijos šiam scenarijui yra pasirengusios. 
Staigaus lūžio rizika centrinės tarpuskaitos išvestinių finansinių priemonių srityje vertinama 
atsižvelgiant į Europos Komisijos ribotos termino sprendimą dėl lygiavertiškumo, skirtą 
Jungtinės Karalystės centrinėms sandorio šalims. Be to, privatus sektorius turi priemonių 
galimai rizikai, susijusiai su pereinamojo laikotarpio pabaiga, sumažinti įvairiose kitose 
srityse, pvz., finansinių išvestinių priemonių, kurių tarpuskaita neatliekama, sutarčių 
tęstinumo srityje.

ECB turėtų užtikrinti, kad bankai yra pasirengę visoms galimoms pasekmėms, kurios gali 
pasireikšti pereinamojo laikotarpio pabaigoje, ir atidžiai stebėti makroekonominio lygmens ir 
finansų sektoriaus riziką grėsmingai artėjant metų pabaigos nustatytam terminui. Šiuo 
atžvilgiu BPM neseniai sustiprino priežiūrinį dialogą dėl bankų (tiek pasitraukiančių, tiek 
naujų įstaigų) pasirengimo „Brexit’ui“. Didelis priežiūrinis dėmesys skiriamas ir užtikrinant, 
kad bankai, kurių veikla prižiūrima, per anksčiau nustatytus terminus įgyvendintų savo 
tikslinius veiklos modelius. 

42. Ar manote, kad euro zonai nepriklausančioms valstybėms narėms turėtų būti taikomos 
papildomos sąlygos prieš prisijungiant prie euro zonos ir atitinkamai bankų sąjungos, 
pavyzdžiui, reikalavimas veiksmingai kontroliuoti pinigų plovimo riziką, užtikrinti palyginti 
stabilias nekilnojamojo turto rinkas, veiksmingai kontroliuoti korupciją?

Kiekviena valstybė, ketinanti įsivesti eurą, turi atitikti keturis Sutartyje nustatytus ekonominės 
konvergencijos kriterijus (kurie apima, pvz., dvejų metų dalyvavimą valiutų kurso keitimo 
mechanizme II be jokių sunkumų) ir suderinti savo nacionalinius teisės aktus su ES teisine 
sistema. Nemanau, kad būtina minėtus keturis kriterijus, kuriuos reguliariai vertina ECB ir 
Europos Komisija, oficialiai papildyti dar vienu konvergencijos kriterijumi. Be to, abiejų ES 
institucijų paskelbtoje naujausioje konvergencijos ataskaitoje teigiama, kad nemažai 
sklandaus dalyvavimo bankų sąjungoje struktūrinių sąlygų yra stebimos vertinant pagal „kitus 
svarbius veiksnius“. Nors ECB ir Europos Komisija padėti analizuoja atskirai, abi institucijos 
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orientuojasi į institucinę kokybę ir valdymą bei į makroekonominio disbalanso procedūros, 
kuria siekiama išvengti makroekonominio ir makrofinansinio disbalanso, rezultatus.

Taip pat manau, kad nors valstybės narės turi pasirengti euro įvedimui, jos taip pat turi 
pasirengti prisijungimui prie bankų sąjungos ir dalyvauti Bendrame priežiūros mechanizme ir 
bendrame pertvarkymo mechanizme. Šiomis sąlygomis džiaugiuosi Bulgarijos ir Kroatijos 
glaudžiu priežiūriniu bendradarbiavimu su ECB. Siekdama glaudaus bendradarbiavimo, ECB 
bankų priežiūros tarnyba atliko būtiną išsamų valstybių bankų vertinimą. Valdančiajai tarybai 
priėmus palankų sprendimą šių metų pradžioje Bulgarija ir Kroatija vienu metu įstojo į Bankų 
sąjungą ir VKM II. 

Be to, prieš įstodamos į VKM II Bulgarija ir Kroatija prisiėmė su valstybe susijusių 
įsipareigojimų, kurie apėmė ir makroprudencinę bei struktūrinę politiką, pvz., pinigų plovimo 
riziką. Taip pat abi valstybės įsipareigojo įgyvendinti kelis įsipareigojimus po įstojimo, 
susijusius su struktūrinės politikos kryptimis, kurioms siekia užtikrinti tvarią ekonominę 
konvergenciją iki abiejų valstybių euro įsivedimo momento. ECB ir Europos Komisija atidžiai 
stebės įsipareigojimų įgyvendinimą.

43. Ar didesnė finansinė integracija visuomet dera su finansinio stabilumo tikslu? Ar 
manote, kad galimi tarpvalstybiniai bankų susijungimai sustiprina problemą, susijusią su 
bankais, kurie laikomi pernelyg dideliais, kad žlugtų? Kokia turėtų būti BPM strategija 
Europos bankų sektoriaus atžvilgiu, kalbant apie susijungimus ir įsigijimus, konsolidavimą ir 
nacionalinius lyderius? Kokie turėtų būti kapitalo rinkų sąjungos tikslai?

„Finansinėje trilemoje“ teigiama, kad finansinis stabilumas, finansinė integracija ir 
nacionalinė finansinė politika tarpusavyje nedera. Galima pasirinkti tik du iš trijų tikslų, o 
trečią reikia atmesti.

Vadinasi, kartu dera gilesnė finansinė integracija ir finansinis stabilumas, sujungti su bendra 
reguliavimo ir priežiūros sistema ir centriniu banku, kuris gali padėti užtikrinti finansinį 
stabilumą įvykus krizėms.

Šiuo atžvilgiu, būtinas naujas postūmis dėl ilgalaikio užmojo sukurti tikrą bendrą Europos 
kapitalo rinką, kuri būtų giliai integruota ir stipriai išvystyta. Tai leis sutelkti išteklius, būtinus 
euro zonos ekonomikai perkrauti, padės įveikti tokius sunkumus, kaip „Brexit’as“, siekiant 
prisidėti prie EPS atsparumo sukrėtimui, ir pagreitinti perėjimą prie skaitmeninės ir mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos. 

Kalbėdami apie tarpvalstybinius bankų susijungimus, turėtume nepamiršti, kad bankai, kurie 
laikomi pernelyg dideliais, kad žlugtų Europos lygmeniu neprilygsta bankams, kurie laikomi 
pernelyg dideliais, kad žlugtų valstybės narės lygmeniu. Europos bankų rinkos integravimas 
leidžia šį sumažinti šiuos nuogąstavimus nepamirštant ir galimų rūpesčių dėl finansinio 
stabilumo.

Mano nuomone, priežiūros institucijos turėtų vertinti konsolidavimo projektus vien tik rizikos 
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ribojimo pagrindu. Jos neturi nei skatinti konkretaus konsolidavimo, nei jam kliudyti, nei 
konkrečiam verslo modeliui teikti pirmenybę. Tai – procesas, kurį turi skatinti ir inicijuoti 
rinka. 

Šiomis aplinkybėmis džiaugiuosi neseniai ECB paskelbtu vadovu dėl konsolidavimo šiam 
požiūriui patikslinti. Didesnis skaidrumas lemia labiau nuspėjamus priežiūrinius veiksmus ir 
leidžia išvengti klaidingo priežiūros lūkesčių suvokimo. 

44. Nemažai svarbių privačiojo ir viešojo sektoriaus obligacijų Europoje pasižymi 
neigiamu pelningumu. Ar tai turi įtakos finansiniam stabilumui ir, jei taip, kaip tai turėtų 
būti sprendžiama?

Atsižvelgiant į jų didelius įmonių ir valstybės obligacijų portfelius, finansų įstaigų investicinės 
pajamos apskritai ir draudimo įmonių investiciniai fondai ir pensijų fondai konkrečiai gali ir 
toliau prastėti, jei didėtų neigiamo pelningumo skolos vertybinių popierių skaičius.

Todėl šokios ne bankų finansų įstaigos gali „ieškoti pelno“ ir toliau į savo balansus įtraukti 
daugiau kreditų, trukmės ir likvidumo rizikos. 

Akivaizdus to pavyzdys – finansinio sverto finansinių produktų, pvz., finansinio sverto 
paskolų, užstatu užtikrintų paskolos įsipareigojimų ir didelio pajamingumo obligacijų, 
pozicijos kūrimas pastaraisiais metais. Dėl šios didėjančios rizikos būtina nustatyti stipresnę 
makroprudencinę sistemą ir ne bankų finansų sektoriuje, ir dėl šios sistemos alternatyvų šiuo 
metu diskutuojama su pasaulinėmis (Finansinio stabilumo taryba) ir ES (ESRV, ECB) 
įtaigomis. 

45. Kokia Jūsų nuomonė apie dabartinę ECB politiką, susijusią su interesų konfliktų 
prevencija ECB? Ar reikia ką nors keisti?

ECB etikos sistema apima veiksmingą ir proporcingą faktinių, galimų ir numanomų interesų 
konfliktų sprendimą. Be to, joje nustatyti ne tik ribojimai dirbant ECB, bet ir ribojimai prieš 
įdarbinant ir pasibaigus tarnybos laikui. Šie ribojimai yra tvirti ir sąžiningi. Manau, kad net 
numanomų interesų konfliktų prevencija yra labai svarbi dėl ECB darbuotojų ir ECB aukšto 
lygio tarnautojų atskaitomybės ES piliečiams. Pavyzdžiui, griežti veiklos pertraukos 
laikotarpiai darbuotojų, kurie baigia tarnybą dėl naujų – susijusių ar nesuderinamų – profesinių 
pareigų, atveju leidžia išvengti net numanomo interesų konflikto. ECB atidžiai stebi šių 
taisyklių įgyvendinimą ir taiko tinkamas procedūras ir mažinimo mechanizmus dėl tinkamo 
pažangos stebėjimo. Taigi, mano nuomone, šios sistemos iš esmės tobulinti nereikia, nes ji yra 
ir veiksminga, ir proporcinga.

ECB aukšto lygio tarnautojų elgesio kodeksas (2019 m.) taikomas valdančiosios tarybos, 
Vykdomosios valdybos ir priežiūros valdybos nariams. Visus narius saisto tas pats Kodeksas – 
tai yra reikšmingas laimėjimas. Šioje srityje vadovybei tenka pavyzdinė funkcija. Pavyzdžiui, 
tam tikrose srityse aukšto lygio tarnautojams taikomos griežtesnės taisyklės nei darbuotojams. 
Tai taip pat padeda kurti etikos kultūrą. Manau, kad dabartinės atitikties gairės ir taisyklės yra 
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tvirtos, bet proporcingos. 

Kodeksu valdomi interesų konfliktai, taikant konkrečias taisykles veiklai, vykdomai pabaigus 
tarnybą (veiklos pertraukos laikotarpis), privatiems finansiniams sandoriams ir santykiams su 
interesų grupėmis. Jame taip pat numatytas interesų deklaracijos ir mėnesinių kalendorių 
skelbimas, įtrauktos reikalavimų nesilaikymo atvejų sprendimo priemonės.

Pagal Europos Parlamento rekomendacijas aukšto lygio tarnautojų metinės interesų 
deklaracijos skelbiamos ECB interneto svetainėje. Manau, kad skaidrumas yra svarbiausias 
dalykas, leidžiantis išvengti galimų ar numanomų interesų konfliktų.

Kodekso 11 straipsnyje nustatyta, kad aukšto lygio tarnautojai turi vykdyti savo įsipareigojimus 
vengdami bet kokių interesų konfliktų. Kodekse paminėta, kad tai apima ne tik artimus šeimos 
narius, bet ir kitus asmenis. Apie galimus interesų konfliktus turi būti pranešta raštu ir 
pirmininkui ir priežiūros valdybos pirmininkui bei nepriklausomam Etikos komitetui, kuris 
pataria šiais klausimais.

Manau, kad svarbus ne tik skaidrumas ir Elgesio kodeksas, bet ir tai, kad ECB vadovybė būtų 
prieinama darbuotojams. Tai prisideda prie etikos kultūros ir skatina darbuotojus, kurie nebijo 
išsakyti savo nuomonės, ir taip ne tik stiprinamas įstaigos valdymas, bet stiprinamas ir jos 
atsparumas bei tvarumas.

D. ECB veikimas ir demokratinis atskaitingumas bei skaidrumas

46. Kaip, Jūsų nuomone, galima stiprinti ECB atskaitomybę Europos Parlamentui, visų 
pirma atsižvelgiant į padidėjusią pinigų politikos taikymo sritį ir kompleksiškumą po 
neseniai įvykusių krizių?

Paskutinės krizės metu padidėjęs centrinių bankų vaidmuo apskritai ir ECB konkrečiai 
paskatino didesnį visuomenės domėjimąsi centriniais bankais. Tai lėmė intensyvius viešus 
debatus apie ECB vaidmenį ir veiksmus, ypatingą dėmesį skiriant vis sudėtingesnėms 
priemonėms ir papildomoms užduotis, kurių ECB ėmėsi po pasaulinės finansinės krizės.

Todėl labai naudinga tai, kad ECB atskaitomybės susitarimai Europos Parlamento atžvilgiu 
ilgainiui ženkliai pagerėjo. Svarbu tai, kad padažnėjo bendradarbiavimas (daugiau posėdžių, 
daugiau klausimų ir atsakymų raštu) ir buvo atnaujintas jo formatas (ECB rašytinio grįžtamojo 
ryšio į ECB metinę ataskaitą skelbimas). Be to, laikydamasis Europos Parlamento 
reikalavimų, 2015 m. ECB pradėjo skelbti susitikimų pinigų politikos klausimais su 
valdančiąja taryba ataskaitas.

Atskaitomybės veikla vykdoma ne tik pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus ir ją galima 
palyginti su kitų pagrindinių centrinių bankų, pvz., JAV Federalinio atsargų banko ar Anglijos 
centrinio banko, vykdoma veikla.

Žvelgdamas į ateitį galiu daryti išvadą, kad būtų svarbu atskaitomybės santykiuose išlaikyti 
pakankamą lankstumo lygį, kad galėtume vykdyti tikrinimo reikalavimus. 
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Neseniai įvykęs ad hoc keitimasis nuomonėmis tarp ECB pirmininko ir ECB vykdomosios 
valdybos narių pagrindiniais klausimais, įskaitant ekonominės padėties raidą ir ECB pirminį 
atsaką į krizę, tarptautinį euro vaidmenį ir ECB darbą centrinio banko skaitmeninės valiutos 
srityje, yra puikiai iliustruoja veiksmingą atskaitomybę, kurią reikėtų naudoti ir toliau. 

Kitas aspektas, kurio atžvilgiu svarbus glaudus bendradarbiavimas su Europos Parlamentu, 
yra strategijos peržiūra. Būdami euro zonos piliečių atstovais, Europos Parlamento nariai turi 
vertingų įžvalgų, kurios prisidėtų prie diskusijų. Džiaugiuosi, kad ECB pirmininkas paskelbė, 
kad Europos Parlamento vaidmuo bus pagrindinis, ir su dideliu susidomėjimu perskaičiau 
Europos Parlamento nuomones dėl peržiūros, kurias jis iki šiol yra pateikęs, įtraukdamas 
peržiūrą į ECON svarstymus, ir komisijų ekspertų dokumentus peržiūroje išdėstytų temų 
klausimais.

Galiausiai, manau, kad ECB turėtų ir toliau stiprinti savo komunikaciją. Aiškesnė ir skaidresnė 
komunikacija yra itin svarbi siekiant užtikrinti veiksmingą atskaitomybę ir skatinti euro zonos 
piliečių pasitikėjimą ECB ir jo vykdoma politika.

47. Kaip vertinate ECB ir nacionalinių parlamentų sąveikos raidą?

Sutartyje nustatyta, kad ECB visų pirma yra atskaitingas Europos Parlamentui, kaip ES 
piliečių atstovui.

Kalbant apie sąveiką su nacionaliniais parlamentais, svarbu atskirti ECB priežiūros ir ne 
priežiūros užduotis.

Pastarosios atžvilgiu ECB keitėsi informacija su nacionalinių parlamentų komitetais ir 
nacionalinių parlamentų nariais. ECB nuolat praneša, kad tai daroma savanoriškai, keitimosi 
nuomonėmis formatu, taip visapusiškai gerbiant ECB nepriklausomybę ir išskirtinį Europos 
Parlamento vaidmenį. 

Šie viešieji renginiai nacionaliniuose parlamentuose padeda įtraukti ECB argumentus į 
nacionalines diskusijas ir ECB išdėstyti Nyderlandų politinę ir viešą nuomonę. Būtent tai ir 
įvyko, kai M. Draghi lankėsi Nyderlandų parlamento finansų komitete, kad apsikeistų 
nuomonėmis dėl ECB pinigų politikos. Nyderlanduose tai sukėlė naudingus, nors ir 
sudėtingus, debatus dėl ECB veiksmų.

Be to, Vykdomosios valdybos nariai reguliariai dalyvauja Europos parlamentų savaitės 
renginiuose. Šis formatas yra ypač svarbus, nes vyksta tarpvalstybinis forumas, skirtas keistis 
nuomonėmis ECB pinigų politikos klausimais, ir didinamas įvairių nacionalinių perspektyvų 
bendras supratimo lygis.

Atsižvelgiant į ECB priežiūros veiksmus, BPM reglamente nustatyta konkreti nuostata dėl 
BPM santykių su nacionaliniais reglamentais. Nors ir aišku, kad ECB bankų priežiūros tarnyba 
turėtų visų pirma būti atskaitinga Europos Parlamentui dėl priežiūros užduočių svarbiuose 
bankuose vykdymo, ECB bankų priežiūros tarnybai galėtų būti taikomas įpareigojimas teikti 
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hoc ataskaitas nacionaliniams parlamentams kartu su jiems teikiamomis metinėmis 
ataskaitomis. 

Kol kas tas požiūris, kurio laikosi ECB bankų priežiūros tarnyba, užtikrina tinkamą 
pusiausvyrą, atsižvelgiant į galimą poveikį, kurį Europos priežiūros priemonės gali daryti 
viešiesiems finansams, kredito įstaigoms, jų klientams ir darbuotojams bei dalyvaujančių 
valstybių narių rinkoms.

48. Ką manote apie 2020 m. gegužės 5 d. Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo 
nutartį dėl VSPP ir ECB paskesnį sprendimą atskleisti su viešojo sektoriaus pirkimo programa 
susijusius neviešus dokumentus Bundestagui per Bundesbanką?

ECB taikoma tik Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (Teisingumo Teismo), o ne valstybių 
narių nacionalinių teismų jurisdikcija. Be to, pinigų politikos srityje ECB yra atskaitingas 
Europos Parlamentui, kaip nustatyta Sutartyse, o ne valstybių narių nacionaliniams 
parlamentams.

2018 m. gruodžio mėn. Teisingumo Teismas priėmė vienareikšmį ir galutinį sprendimą dėl 
ECB viešojo sektoriaus pirkimo programos (VSPP) teisėtumo. Buvo nustatyta, kad VSPP 
taikomi ECB įgaliojimai pinigų politikos srityje ir ji atitinka tiek proporcingumo principą, tiek 
piniginio finansavimo draudimą. Visų pirma Teisingumo Teismas nusprendė, kad ECB 
pakankamai atsižvelgė į proporcingumo principą.

Kaip matyti ne tik iš teisės aktų formuluotės, bet ir iš įvairių ECB paskelbtų dokumentų, ypač 
paskelbtų susitikimų su valdančiąja taryba pinigų politikos klausimais ataskaitų, ECB nuolat 
vertina savo pinigų politikos priemonių, įskaitant VSPP, galimą šalutinį poveikį. Tai esminė 
ir naudinga praktika. 

Remdamasis atskaitomybės prerogatyvomis, Europos Parlamentas reguliarių kas ketvirtį 
organizuojamų posėdžių metu, raštu pateiktuose klausimuose ECB ir savo rezoliucijose dėl 
ECB metinių ataskaitų taip pat dažnai teiravosi ECB dėl proporcingumo vertinimo. Tai 
naudinga veikla, nes ji suteikia ECB galimybę geriau paaiškinti, kaip atliekamas 
proporcingumo vertinimas.

Šiomis aplinkybėmis sveikintina tai, kad veiksmai, kurių buvo imtasi po Vokietijos 
Federalinio Konstitucinio Teismo nutarties, atitinka ECB ir Vokietijos Centrinio Banko 
nepriklausomumo principus, taip pat tai, kad Vokietijos Centrinis Bankas yra neatsiejama 
Eurosistemos dalis, ir kad jais paisoma ES teisės viršenybės bei privalomo Teisingumo Teismo 
nutarčių pobūdžio. 

Mano nuomone, ypač svarbu tai, kad ECB nieko neslepia nuo Europos Parlamento, kuriam 
vieninteliam jis yra atskaitingas, ir platesnės visuomenės dėl savo sprendimo patenkinti 
Vokietijos Centrinio Banko prašymą leisti atskleisti neviešus dokumentus, kuriuose parodyta, 
kaip ECB atlieka savo proporcingumo vertinimą. Šis procesas atitinka Sutartyse nustatytą 
lojalaus bendradarbiavimo principą. 
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49. Ką manote apie tai, kad Taryba anksčiau jau yra nepaisiusi Europos Parlamento 
nuomonės dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo? Ar sutiktumėte būti paskirtas į 
Vykdomosios valdybos nario pareigas, jei Europos Parlamentas balsuotų prieš?

Atitinkami Tarybos ir Parlamento vaidmenys ir kompetencijos skyrimo procese yra nustatyti 
ES sutartyse ir ne man apie juos spręsti. Tačiau nuoširdžiai tikiuosi, kad abi institucijos pasieks 
tokį susitarimą, kuris labiausiai atitiks Europos Sąjungos ir jos piliečių interesus. 

Atskaitomybės santykis tarp Europos Parlamento ir ECB yra esminis dalykas ECB teisėtumo 
ir jo nepriklausomybės atžvilgiu. Ypatingai vertinu Europos Parlamento ir visų pirma ECON 
komiteto vaidmenį šiame procese, ir šį klausimyną bei artėjantį posėdį laikau pagrindiniais 
Europos Parlamento vertinimo, ar atitinku Sutarties reikalavimus dėl pripažinto autoriteto ir 
profesinės patirties pinigų ar bankų srityje, elementais. Nuoširdžiai tikiuosi, kad mane 
vertinsite pagal mano kvalifikacijas.

50. Kokių konkrečių veiksmų turės imtis ECB, kad ateityje būtų sudarytos sąlygos lyčių 
pusiausvyra paremtai atrankai į aukščiausias ECB pareigybes ir apskritai padidėtų lyčių 
įvairovė ECB, atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu tik du iš 25 ECB valdančiosios tarybos narių 
yra moterys? Kaip asmeniškai ketinate pagerinti lyčių pusiausvyrą ECB? Kada tikitės sulaukti 
pirmų rezultatų šioje srityje?

Visiškai pritariu išsakytai nuomonei dėl lyčių disbalanso ECB valdančiojoje taryboje. 

Pats ECB turėtų atlikti labai nereikšmingą vaidmenį skiriant Vykdomosios valdybos narius. 
Šis vaidmuo yra priskirtas valdančiajai tarybai, kuri konsultuojasi dėl siūlomo kandidato 
profesinių kvalifikacijų. 

Kalbant apie kitus valdančiosios tarybos narius, juos skiria jų atitinkamos nacionalinės 
vyriausybės, todėl jų skyrimas nepatenka į ECB ar valdančiosios tarybos įtakos sferą.

ECB neseniai atnaujino savo lyčių lygybės strategiją ir šiuo atžvilgiu pradėjo taikyti lyčių 
lygybės tikslus nevadovaujamas pareigas užimantiems darbuotojams. Tikslas – pasiekti, kad 
mažiausiai į pusę naujų ir laisvų darbo vietų visais lygmenimis būtų priimtos moterys, ir 
padidinti moterų dalį visuose lygmenyse nuo 40 iki 51 proc. iki 2026 m. Tikslas yra ir turi būti 
lyčių lygybė.

Aš asmeniškai skatinu lyčių įvairovę DNB, pavyzdžiui, kaip DNB įvairovės tinklo 
„DiverseDNB“ Vykdomosios valdybos rėmėjas. Šiuo metu aktualiausi duomenys yra šie: 
DNB priežiūros valdyba: 57 proc. moterų, Vykdomoji valdyba: 40 proc. moterų, iš viso DNB: 
40,4 proc. moterų, visos vadovaujamos pareigos: 36,1 proc. moterų, talentų valdymo 
programa: 50 proc., stažuotė: 50 proc. ir duomenų ir technologijų specialistų programa: 
50 proc. Vienas iš DNB tikslų – lyčių pusiausvyra. Jei būčiau paskirtas į Vykdomosios 
valdybos nario pareigas, ketinu ir toliau aktyviai palaikyti specialisčių skatinimą bei 
ambicingus tikslus lyčių lygybės klausimais ECB. Valstybės įstaigos atlieka ne tik pagrindinį 
vaidmenį, bet taip pat yra įpareigotos skatinti lyčių lygybę ir propaguoti, kad ECB – šiuo 
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atžvilgiu ir Eurosistema – savo darbo užmokesčių grupėse siektų lyčių pusiausvyros.

51. EBI įvairovės skatinimo praktikos ES lygmeniu lyginamosios analizės ataskaitoje 
(2020 m.) pagal KRD 91 straipsnio 11 dalį (EBI/REP/2020-05) nustatyta, inter alia, kad 
dviejų trečdalių (66,95 proc.) kredito įstaigų ir investicinių įmonių, iš kurių EBI surinko 
informaciją, Vykdomųjų direktorių yra tik vienos lyties. Ar matote būdų, kaip ECB, 
vykdydamas priežiūrą, galėtų prisidėti prie didesnės (lyčių) įvairovės bankų, kurių veikla yra 
prižiūrima, valdymo organuose?

Įvairovė – pagrindinis veiksmingo valdymo matmuo. Taip pat jau kurį laiką lyčių pusiausvyros 
skatinimas bankų valdybose yra priežiūros institucijų darbotvarkės klausimas. 

Pagal esamą teisinę sistemą, taip pat ir Europos Parlamento pastangomis, bankai privalo turėti 
nustatytą įvairovės politiką, taikomą tiek valdymo organams, tiek darbuotojams apskritai. 

Konkrečiau, remiantis KRD 91 straipsnio 10 dalimi ir EBI / ESMA gairėmis dėl valdymo 
organų narių tinkamumo vertinimo, įstaigos, kurių veiklą prižiūri ECB, privalo turėti įvairovės 
politiką, įskaitant ir lyčių lygybės klausimais. 

Šiuo metu šis teisinis pagrindas yra stiprinamas, pavyzdžiui, EBI įtraukiant lyčių įvairovę į 
įvairias gaires. Taip pat visiškai palaikau lyčių atžvilgiu neutralios atlygio politikos principą ir 
praktiką, kurią nustatė KRD V. 

Nors ECB, vykdydamas priežiūrą, jau atsižvelgia į lytį kaip į vieną iš įvairovės aspektų, esu 
įsitikinęs, kad galima ir reikia imtis tolesnių veiksmų. ECB gali prisidėti prie (lyčių) įvairovės 
skatinimo bankų, kurių veikla prižiūrima, valdymo organuose, atlikdamas valdybos narių ir 
pagrindines užduotis atliekančių asmenų kompetencijos ir tinkamumo vertinimą. Šiuo metu, 
kai tikslinga, sprendimai dėl tinkamumo grindžiami bet kokiomis bankų valdymo vertinimų 
išvadomis dėl lyčių įvairovės stokos. Kai leistina pagal lyčių įvairovės taisyklių nacionalinį 
teisinį įgyvendinimą, ECB rekomenduoja arba nustato įpareigojimą prižiūrimiems subjektams 
laikytis lyčių kvotų, nustatytų dėl esamo ar būsimo valdymo organų narių skyrimo. Be to, 
bendradarbiaujant su jungtinėmis priežiūros grupėmis, vykdant priežiūros veiklą atkreipiamas 
prižiūrimų subjektų dėmesys į lyčių įvairovės svarbą.

Tačiau, kaip atskleidė klausime minima EBA lyginamosios analizės ataskaita, nuo 2018 m. 
rugsėjo mėn. įvairovės politikos nepriėmė vis dar daug įstaigų – 41,61 proc. iš 834. Moterų 
skaičius valdymo organuose vis dar labai mažas, o du trečdaliai įstaigų neturi valdybos, kurioje 
būtų lyčių pusiausvyra.

Todėl esu įsitikinęs, kad galima ir reikėtų nuveikti daugiau, įskaitant ir mūsų vykdomą 
priežiūrą. ECB, vykdydamas priežiūrą, galėtų prisidėti prie didesnės (lyčių) įvairovės bankų, 
kurių veikla yra prižiūrima, valdymo organuose. Todėl, jei būčiau paskirtas, siekčiau 
įgyvendinti šias priemones:

https://eba.europa.eu/eba-calls-measures-ensure-more-balanced-composition-management-bodies-institutions
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palaikyčiau sumanymą atlikt teminę peržiūrą, siekdamas įvertinti lyčių įvairovės politikos 
kokybę ir veiksmingą jos įgyvendinimą. Tai galima padaryti nagrinėjant politikos taikymą 
praktikoje, visų pirma planuojant įdarbinimą ir pareigų pereinamumą. Šios teminės peržiūros 
rezultatus būtų galima aptarti su įstaiga, vykstant valdymo priežiūros procesui. Jie taip pat 
galėtų padėti atliekant kompetencijos ir tinkamumo vertinimus, kai kolektyvinis tinkamumas 
yra vienas iš svarstomų aspektų. Šios peržiūros rezultatus būtų galima skelbti skatinant socialinį 
dialogą lyčių įvairovės klausimais.

Iš dalies remdamasis teminės peržiūros rezultatais, siekčiau skelbti priežiūros lūkesčius dėl 
lyčių įvairovės. Jie padėtų suformuoti lūkesčius dėl įstaigų vykdomo reikalavimų, į kuriuos 
reikia atsižvelgti, įgyvendinimo, pvz., lyčių įvairovės aspektas sudarant valdymo organus, 
siekiant sudaryti politikos kryptis ir nustatyti bei pasiekti tikslus dėl mažiau atstovaujamos 
lyties. Tokie priežiūros lūkesčiai rodytų ne tik tikrą ECB įsipareigojimą, bet ir suteiktų konkretų 
atspirties tašką mūsų vykdomos bankų priežiūros veikloje. 

Pastaraisiais metais buvo imtasi pirminių veiksmų siekiant integruoti lyčių įvairovę į 
priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą (SREP). Norėčiau tai tęsti toliau. Konkrečiau, pagal 
EBI / ESMA gairių dėl valdymo organų narių tinkamumo vertinimo 105 dalį institucijos privalo 
turėti nustatytą įvairovės politiką, į kurią įtrauktas kiekybinis tikslas dėl mažiau atstovaujamos 
lyties atstovavimo valdymo organe. Taip pat institucijos privalo nurodyti konkretų terminą, per 
kurį tikslas bus pasiektas, ir kaip jis bus pasiektas. Šį teisinį pagrindą savo priežiūros veikloje 
turėtume taikyti aktyviau. Taip pat SREP vertinime dėmesys įvairovei turėtų būti skiriamas ne 
vien valdymo organuose, bet darbuotojų gretose apskritai.

Dalį dėmesio reikėtų skirti vienodam atlyginimui sektoriuje. Eurostato duomenimis finansinių 
paslaugų sektoriaus veiklos rezultatai yra prasčiausi, vertinant vienodą užmokestį vyrams ir 
moterims. Teisinėje sistemoje taip pat nustatytas pagrindas šiam aspektui į mūsų priežiūros 
veiklą integruoti (KRD V 74 straipsnio 1 dalis).

Taip pat ECB turėtų pats nustatyti kuo aukštesnę kartelę prižiūrimoms įstaigoms. Visiškai 
palaikau tikslus, kuriuos ECB nustatė, kad padidintų moterų darbuotojų skaičių. Jei būsiu 
paskirtas, aktyviai sieksiu užtikrinti, kad šie tikslai būtų įgyvendinti. 

Be to, pripažindamas, kad asmenys į nacionalinius centrinius bankus ir valdžios institucijas yra 
skiriami valstybiniu, politiniu lygmeniu, su kitais Vykdomosios valdybos, valdančiosios 
tarybos ir priežiūros valdybos nariais ieškočiau būdų, kaip galėtume kartu skatinti įvairovės 
politikos Europos Centriniame Banke, nacionaliniuose centriniuose bankuose ir nacionalinėse 
kompetentingose institucijose skelbimą, įgyvendinimą ir stebėseną.

Galiausiai, norėčiau pabrėžti, kad, nors tai ir labai svarbu, mano dėmesys įvairovės klausimams 
neapsiriboja lyčių įvairove. Visiškai palaikau įvairove pasižyminčius valdymo organus ir 
įvairove pasižyminčias organizacijas apskritai, pačia plačiausia šio žodžio prasme. 

52. Kaip, Jūsų nuomone, reikėtų pagerinti ECB atskaitomybę Europos Audito Rūmams, 
kad šie galėtų veiksmingiau dirbti? Kur, Jūsų nuomone, turėtų baigtis Audito Rūmų 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=9f3b067846-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_30_06_00&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-9f3b067846-189754169#Highest_gender_pay_gap_in_financial_and_insurance_activities
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200514~94dbb7c109.en.html
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įgaliojimai?

ECB valdymo veiklos efektyvumas yra pagrindinis veiksnys, leidžiantis užtikrinti, kad ECB 
veiksmingai vykdys savo įgaliojimus. Todėl ES Sutartimis Europos Audito Rūmams suteiktas 
vaidmuo nepriklausomai vertinti ir konsultuoti šiuo klausimu yra labai sveikintinas. 

Suprantu, kad ECB pasiekė reikšmingų susitarimų su Europos Audito Rūmais, 
įsipareigodamas užtikrinti galimybę gauti visą informaciją, būtiną jo užduotims vykdyti, kaip 
nustatyta Sutartyje. ECB turėtų ir toliau tai daryti bei atitinkamai atsižvelgti į auditų rezultatus, 
kuriuose vertinamas ECB valdymo veiklos efektyvumas.

Taip pat reikėtų gerbti Sutartyje įtvirtintą ECB nepriklausomumą. Tai reiškia, kad Europos 
Audito Rūmai gali vertinti, ar nustatytas tikslas buvo pasiektas naudojant kuo mažiau išteklių, 
tačiau negali vertinti, ar nustatytas tikslas buvo tinkamas ar teisėtas.

Kalbant apie ECB bankų priežiūros tarnybą, džiaugiuosi, kad 2019 m. su Europos Audito 
Rūmais buvo sudarytas susitarimo memorandumas. Šis memorandumas – svarbus abiejų šalių 
geros valios ženklas. Jis taip pat leis abiem šalims sklandžiai bendradarbiauti Europos Audito 
Rūmams atliekant ECB bankų priežiūros tarnybos auditus dėl nustatytų keitimosi informacija 
mechanizmų. Šioje naujoje dalijimosi informacija sistemoje atsižvelgiama ir į Europos Audito 
Rūmų būtinybę gauti atitinkamą informaciją savo užduotims atlikti, ir būtinybę apsaugoti 
jautrią su banku susijusią informaciją. 

Galiausiai, norėčiau priminti, kad Europos Parlamentas, kaip institucija, kuriai atskaitingas 
ECB, taip pat turi svarbų vaidmenį. Europos Audito Rūmų ataskaitų išvadomis galima suteikti 
informacijos ECB ir Europos Parlamento diskusijoms ir taip pagerinti ECB veiklą.

53. Koks bus Jūsų asmeninis požiūris į socialinį dialogą Europos Centriniame Banke?

Socialinis dialogas – svarbus elementas, kuriuo užtikrinamas geras kiekvienos įstaigos, ypač 
tokios kaip centrinis bankas, kuris nepaprastai pasikliauna savo darbuotojais, veikimas. Taip 
pat manau, kad visapusiškas darbuotojų atstovų įtraukimas ir diskusijos su jais, kad būtų 
išgirstos ir suprastos jų nuomonės, yra svarbus elementas kuriant tvarią ir pasitenkinimo 
teikiančią darbo aplinką.

Suprantu, kad pastaraisiais metais ECB padarė reikšmingą pažangą tokiose srityse kaip darbo 
krūvis, darbo laikas ir lankstumas, ypač 2018 m. priėmęs lankstaus darbo grafiko tvarką. 
Remdamasis DNB, kur taip pat esama lankstaus darbo grafiko susitarimų, patirtimi, manau, 
kad šie esminiai veiksmai padeda pritraukti ir išlaikyti specialistus, užtikrinti profesinio ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyrą ir palaikyti ilgalaikę darbuotojų gerovę. 

Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra šiomis aplinkybėmis, kurias sukėlė 
koronaviruso pandemija, taip pat yra reikšmingas aspektas. Be to, pandemija kelia naujų 
išbandymų dėl bendravimo su darbuotojais, į kuriuos taip reikia atsižvelgti, įskaitant tai, kaip 
padėti darbuotojams šiais psichologiškai sudėtingais laikais ir užtikrinti, kad jų nuomonės ir 
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toliau būtų išklausomos virtualioje darbo aplinkoje. Šiuo atžvilgiu vertinu aiškų ir atvirą 
bendravimą su darbuotojais. Manau, kad reguliarios apklausos dėl nuotolinio darbo sąlygų, 
kurias, kiek man žinoma, ECB atliko per pastarąjį pusmetį, padeda geriau suprasti darbuotojų 
padėtį ir neprarasti ryšio su jiems nerimą keliančiais klausimais.


