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Santrauka 
 

Finansų inžinerijos priemonių steigimą reglamentuojantys teisės aktai 
 

Samprata. ES reglamentavimas. Finansų inžinerijos priemonės, finansuojamos iš ES struktūrinių 
fondų bei valstybės lėšų, yra naujas struktūrinių fondų paramos instrumentas Lietuvoje. Lėšos, 
panaudojamos Finansų inžinerijos priemonėms, yra grįžtančios lėšos, ir skirstomos ne subsidijos 
principu, o suteikiant lėšas grąžintinai, t. y. skolinant lėšas, investuojant, suteikiant garantijas ir pan.  

Finansų inžinerijos priemonės sąvoka teisės aktuose nebuvo vartojama iki 2006 m. Ji imta vartoti 
tik įsigaliojus ES struktūrinių fondų reglamentui ir Įgyvendinančiam reglamentui – pagrindiniams ES teisės 
aktams, reglamentuojantiems struktūrinių fondų lėšų panaudojimą steigiant Finansų inžinerijos 
priemones. Pagal Įgyvendinantį reglamentą Finansų inžinerijos priemonėmis laikytinos tos priemonės, 
kurias sudaro veiksmai, suteikiantys grąžinamąsias investicijas arba garantijas dėl grąžinamųjų 
investicijų, arba abu šiuos dalykus kartu1. Tuo tarpu ES struktūrinių fondų reglamentas konkretizuoja, kad 
Finansų inžinerijos priemonėmis gali būti rizikos kapitalo, garantiniai ar paskolų fondai. 

Iki 2007-2013 m. laikotarpio Lietuvos teisės aktuose buvo įtvirtintos trys Finansų inžinerijos 
priemonės: mikrokreditų teikimas, garantijų teikimas ir rizikos kapitalo fondų investavimas smulkaus ir 
vidutinio verslo įmonėms remti. Pažymėtina, kad įgyvendintos buvo tik dvi iš šių priemonių – INVEGA 
garantijų teikimas ir mikrokreditavimas.  

Šiuo metu galiojančioje SVV įstatymo redakcijoje yra numatytos kelios paramos SVV, naudojant 
Finansų inžinerijos priemones, formos: lengvatinių paskolų teikimas, labai mažų paskolų teikimas, 
garantijų teikimas, kreditų draudimas, rizikos kapitalo investavimas2. Šiuo metu praktiškai Lietuvoje veikia 
šie, su SVV plėtra susiję, Finansų inžinerijos instrumentai: 

1) Invegos fondas (valdytojas – INVEGA, sutartis pasirašyta 2009 m. balandžio 7 d.) ir jo dvi 
priemonės: Mažų kreditų schema ir Atviras kreditų fondas; 

2) JEREMIE kontroliuojantysis fondas (valdytojas – EIF, sutartis pasirašyta 2008 m. spalio 1 d.) ir jo 
keturios priemonės: Kreditų schema; Rizikos kapitalo fondai; Bendrai investuojantis fondas 
(verslo angelai); Portfelinės garantijos;   

3) Garantijų fondas (valdytojas – INVEGA, sutartis pasirašyta 2009 m. rugpjūčio 31 d.) ir jo viena 
priemonė - Garantijų fondo finansavimas; 

4) Verslumo skatinimo fondas (valdytojas – INVEGA, sutartis pasirašyta 2009 m. gruodžio 30 d.) ir 
jo viena priemonė: Verslumo skatinimas, teikiant mikrokreditus. 
 

Nacionalinis reglamentavimas. Finansų inžinerijos priemonės iki 2007-2013 m. programavimo 
laikotarpio buvo reglamentuotos nacionaliniais teisės aktais. Lietuvos Respublikos teisės aktuose Finansų 
inžinerijos priemonių panaudojimas  mažų ir vidutinių įmonių verslo plėtros skatinimui iki minėto 
laikotarpio pirmiausiai buvo įtvirtintas SVV įstatyme, o vėliau priemonių, nustatytų įstatyme, įgyvendinimo 
strateginės kryptys ir priemonės, patvirtintos Vyriausybės nutarimais ar ministrų įsakymais. Vienas 
svarbiausių – 2008 m. spalio 24 d. LR finansų ministro įsakymas Nr. 1K-334, kuriuo patvirtintos Finansų 
inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklės. Šie teisės aktai ir šiuo metu yra pagrindiniai 
nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys Finansų inžinerijos priemonių steigimą Lietuvoje. 

 
 Suderinamumas su ES teisės aktais. Iš esmės Lietuvos nacionalinių teisės aktų nuostatos yra 
suderinamos su ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą reglamentuojančių Europos Sąjungos teisės aktų 

                                                      
1 Įgyvendinančio reglamento 43 straipsnio 1 dalis. 
2 Atkreiptinas dėmesys, kad įstatymų leidėjas nurodo baigtinį finansinės paramos priemonių sąrašą, kai tuo tarpu ES struktūrinių 

fondų reglamentas tokio sąrašo nepateikia. 
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nuostatomis dėl Finansų inžinerijos priemonių steigimo. Tačiau dėl to, kad ES struktūrinių fondų 
reglamentas ir Įgyvendinantis reglamentas Finansų inžinerijos priemonių steigimą reglamentuoja gana 
abstrakčiai, Lietuvos Respublika turi plačias galimybes reglamentuoti Finansų inžinerijos priemonių 
steigimo klausimus Europos Sąjungos teisės aktų nustatytuose rėmuose. Taip pat paminėtina, kad 
egzistuoja keletas klausimų, kurie nėra išsamiai reglamentuoti nei ES teisės aktais, nei LR teisės aktais. 
Dėl to aktualus tiek reglamentavimo neatitikimų išsprendimas, tiek teisingas ir vieningas nacionalinių ir ES 
teisės aktų nuostatų aiškinimas.     
 

Skirtingų sąvokų vartojimas. Kaip vienas iš reglamentavimo neatitikimų paminėtinas skirtingų 
sąvokų nacionaliniuose ir ES teisės aktuose vartojimas.  

Finansų inžinerijos administravimo ir finansavimo taisyklėse kaip atskiros sąvokos vartojami terminai 
„finansų inžinerijos priemonė“ ir „finansų inžinerijos projekto vykdytojas“ (angl. beneficiary). Remiantis 
Finansų inžinerijos gairėmis, Finansų inžinerijos priemonė pati yra finansų inžinerijos projekto vykdytojas 
(angl. The beneficiary is the financial engineering instrument itself). Nors tai tiesiogiai neprieštarauja 
Įgyvendinančiam reglamentui, tačiau gali lemti skirtingą tekstų aiškinimą (kaip aptariama toliau), į tai 
svarbu atsižvelgti kuriant nacionalinį reglamentavimą ir įgyvendinant Finansų inžinerijos priemones.  

Finansų inžinerijos administravimo ir finansavimo taisyklėse vartojama Finansų inžinerijos priemonės 
valdytojo sąvoka, tačiau šios sąvokos nėra nei ES struktūrinių fondų reglamente, nei Įgyvendinančiame 
reglamente. Toks reglamentavimas lemia skirtingą teisės aktų aiškinimą, ypač analizuojant Finansų 
inžinerijos administravimo ir finansavimo taisyklėse įtvirtintą galimybę atlikti tarpinę finansų inžinerijos 
projekto peržiūrą, siekiant paskirti kitą kontroliuojančiojo fondo valdytoją. Ši galimybė nėra aiškiai įtvirtinta 
Europos Sąjungos teisės aktuose, kadangi ES struktūrinių fondų reglamentas ir Įgyvendinantis 
reglamentas vartoja tik Finansų inžinerijos priemonės, o ne ir Finansų inžinerijos priemonės valdytojo 
sąvoką. Todėl egzistuoja rizika, kad pasikeitus Finansų inžinerijos priemonės valdytojui, Europos 
Sąjungos teisės aktų prasme bus laikoma, kad pasikeičia ir pati Finansų inžinerijos priemonė. Tokiu 
atveju tai reikštų, kad lėšos, kurios Komisijai pristatytos kaip išleistos ir Komisijos refinansuotos, yra 
atsiimamos ir perduodamos naujai Finansų inžinerijos priemonei. Toks pasikeitimas galėtų lemti 
Bendrijos teisės aktų pažeidimą. Aiškinant ES struktūrinių fondų reglamentą ir Įgyvendinantį reglamentą 
tokiu būdu turėtų būti uždaromas ankstesnis fondas ir steigiamas naujas, tačiau tai būtų ypač 
nepraktiška. Nepaisant to, kad pakeitus Finansų inžinerijos priemonės valdytoją, Finansų inžinerijos 
priemonės lėšos nėra realiai grąžinamos valstybei narei, o yra suteikiamos Finansų inžinerijos priemonei, 
turinčiai tokį patį panaudojimo tikslą, kaip ir prieš tai buvusi, tuo pačiu metu, kuomet grąžinamos valstybei, 
galima teigti, kad Europos Sąjungos teisės aktai nebūtų pažeidžiami, jeigu Finansų inžinerijos priemonės 
valdytojas būtų keičiamas nekeičiant nei tikslų, kuriems skirta Finansų inžinerijos priemonė, nei galutinių 
Finansų inžinerijos priemonės naudos gavėjų. Priimti sprendimą šiuo klausimu rekomenduotina tik gavus 
teigiamą EK poziciją.   

 
Nepakankamas reglamentavimas. Kita paminėtina Finansų inžinerijos priemonių reglamentavimo 

problema yra nepakankamas kai kurių reikšmingų klausimų reguliavimas nacionalinės teisės bei ES 
teisės lygiu.  

 
Grįžtančių lėšų reglamentavimas. Nacionaliniai teisės aktai nepakankamai reglamentuoja lėšų, 

kurios grįš iš KF ir savarankiškų Finansų inžinerijos priemonių, tinkamą pakartotinį panaudojimą. Finansų 
inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklėse yra nustatoma institucijos, atliekančios 
finansų inžinerijos priemonių valdytojų atranką, pareiga užtikrinti, kad „įgyvendinant finansų inžinerijos 
priemones sugrąžintos lėšos, kaip tai nustatyta Reglamento 1083/2006 78 straipsnio 7 dalyje, būtų 
pakartotinai investuojamos siekiant panašių tikslų“. Nors šie klausimai iš dalies yra aptariami finansavimo 
sutartyse, pakartotinį lėšų panaudojimą rekomenduotina reglamentuoti teisės aktais, kadangi netinkamas 
pakartotinis lėšų panaudojimas reikštų netinkamą ES teisės reikalavimų įgyvendinimą. Be to, netinkamas 
lėšų panaudojimas ir galimybės skirtingai aiškinti LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 
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disponavimo juo įstatymą bei LR biudžeto sandaros įstatymą, galėtų sutrukdyti sėkmingam tolimesniam 
lėšų naudojimui. Siekiant panaikinti teisinį netikrumą dėl lėšų statuso pasibaigus veiksmų programai, 
rekomenduojame LR biudžeto sandaros įstatyme nustatyti, kad lėšos, panaudotos steigiant Finansų 
inžinerijos priemones ir sudarančios KF turtą, nėra grąžinamos į biudžetą, o yra panaudojamos 
finansavimo sutartyje su KF valdytoju ar Vyriausybės, ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka 
nepažeidžiant jų panaudojimui taikomų ES teisės aktų. Finansų ministerija, kaip Vyriausybės įgaliota 
institucija, prieš pasibaigiant veiksmų programai, išanalizavusi tolesnį lėšų panaudojimo poreikį, turėtų 
nustatyti konkrečius būdus, kaip lėšos būtų panaudojamos (Finansų inžinerijos priemonių ar subsidijų 
forma). Siekiant užtikrinti tinkamą ES teisės aktų laikymąsi, rekomenduojame nustatyti, kad iki visiško 
lėšų panaudojimo, jos turi būti apskaitomos taip, kad jas galima būtų atskirti nuo kitų lėšų. Tokiu būdu 
būtų užtikrinamas lėšų panaudojimo tolesnis teisėtumas, tuo pačiu užtikrinant efektyvaus lėšų 
panaudojimo galimybes.  

Taip pat paminėtina, kad ypač svarbus yra ir išsamus pažeidimo procedūrų reglamentavimas 
nacionaliniais teisės aktais, kurie šiuo metu yra dviprasmiški3. Pažeidimo procedūrų, susijusių su Finansų 
inžinerijos priemonėmis reglamentavimas turėtų būti daug detalesnis ir apimti nuostatas, kad neteisėtai 
suteiktoms paskoloms, garantijos ar investuotam rizikos kapitalui turi būti taikomas subsidijos 
ekvivalentas, kuris turi būti grąžinamas kartu su neteisėtai suteikta suma (paskolos ir rizikos kapitalo 
atveju).  

Pažymėtina tai, kad Europos Sąjungos teisės aktuose taip pat nėra aiškiai reglamentuojamas 
pakartotinis grįžtančių lėšų panaudojimas. Tinkamu galutiniu lėšų panaudojimu yra laikomas lėšų 
panaudojimas per Finansų inžinerijos priemones4. ES struktūrinių fondų reglamento prasme lėšos yra 
laikomos tinkamai panaudotos, kai šios lėšos yra pirmą kartą panaudojamos finansų inžinerijos 
priemonėms: t.y. investuojamos į įmones, suteikiamos kaip garantijos įmonėms arba joms paskolinamos. 
Atsižvelgiant į tai, kad ES struktūrinių fondų projektų vykdytoju (angl. final beneficiary) yra laikomas KF 
arba savarankiška finansų inžinerijos priemonė, nacionalinės teisės prasme lėšos irgi turėtų būti laikomos 
panaudotomis tuo pačiu metu, t.y. kai šios lėšos Finansų inžinerijos priemonių yra panaudojamos SVV 
subjektams. Grįžusios lėšos turi būti panaudotos siekiant tų pačių tikslų, tačiau tikslus panaudojimo būdas 
yra paliekamas valstybių narių diskrecijai. Verta paminėti, kad ES teisės aktai tik reikalauja, kad Finansų 
inžinerijos priemonių, skirtų SVV remti, grąžintos lėšos turi būti panaudotos SVV naudai5. Nėra 
imperatyvaus reikalavimo, kad šios lėšos būtų panaudotos per finansų inžineriją, todėl manome, kad yra 
galimi kiti grįžtančių lėšų panaudojimo būdai, jei jie skirti SVV. Nors ir nėra tokio reikalavimo, atsižvelgiant 
į tai, jog nėra aiškių kriterijų, kai laikoma, kad grįžusios lėšos panaudotos SVV subjektams, pažeidimo 
rizika būtų eliminuota tik tuo atveju, jei toliau būtų tęsiamas finansavimas per tas pačias Finansų 
inžinerijos priemones. Taip pat ES teisės aktuose nėra vienareikšmio atsakymo dėl to, ar iki 
programavimo periodo pabaigos į Finansų inžinerijos priemones grįžusios lėšos tampa nacionalinėmis 
lėšomis.  

Finansų inžinerijos priemonių steigimo ir administravimo reglamentavimas. Nacionaliniais 
teisės aktais taip pat aiškiai nesureguliuotos finansų inžinerijos priemonių steigimo ir administravimo 
galimybės.  

Pagal Europos Sąjungos teisės aktus Finansų inžinerijos priemonių, įskaitant kontroliuojančiuosius 
fondus, steigimo galimybės yra šios: 

                                                      
3 Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimas Nr. 590 Dėl Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant 
teisės aktus, grąžinimo į LR valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo (Žin., 2005, Nr. 69-2469; Žin., 2008, Nr. 55-2077; Žin., 2010, 
Nr. 33-1570) yra dviprasmis: remiantis 5 punktu, pagal šias taisykles lėšos turi būti grąžinamos tik tada, kai (i) pažeidimą atliko 
administruojančioji arba įgyvendinančioji institucija arba (ii) projekto vykdytojas. Remiantis šiuo punktu darytina išvada, kad galutinio 
naudos gavėjo atliktam pažeidimui nėra taikomos šios taisyklės, o santykiai su Finansų inžinerijos priemone yra reglamentuojami 
tarpusavio sutartimi. Visgi, 24.1 punkto daugumoje papunkčių yra nurodomas galutinis naudos gavėjas. 
4 ES struktūrinių fondų reglamento 78 straipsnio 6 dalis. 
5 ES struktūrinių fondų reglamento 78 straipsnio 7 dalis. 
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1) Finansų inžinerijos priemonės, įskaitant kontroliuojančiuosius fondus, gali būti įsteigtos kaip 
nepriklausomi juridiniai asmenys, valdomi pagal sutartis tarp ko-finansuotojų ar akcininkų; arba 

2) Finansų inžinerijos priemonės, įskaitant kontroliuojančius fondus, gali būti įsteigtos kaip lėšų 
sankaupa finansų institucijoje (finansų įstaigose Lietuvos teisėje). 

Lietuvos Respublikoje išskirtinos tos pačios Finansų inžinerijos priemonių teisinės formos, kurios yra 
numatytos Europos Sąjungos teisės aktuose.  

 
Nepriklausomas juridinis asmuo. Pagal nacionalinius teisės aktus steigiant Finansų inžinerijos 

priemonę, įskaitant kontroliuojantįjį fondą, kaip atskirą juridinį asmenį, rekomenduotinos juridinio asmens 
formos yra: komanditinė ūkinė bendrija, investicinė bendrovė (akcinė bendrovė) arba uždaroji akcinė 
bendrovė. Kitų formų juridinių asmenų valdymo sistema negalėtų tinkamai užtikrinti paskirto valdytojo 
funkcijų įgyvendinimo bei efektyvaus privačių investicijų pritraukimo.  

Pažymėtina, kad pagal LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 
įstatymą į leidžiamų valstybės turto investavimo objektų sąrašą nėra įtrauktos komanditinės ūkinės 
bendrijos, kaip atliekančios kolektyvinio investavimo funkciją. Manytina, kad dėl šios priežasties Europos 
Sąjungos teisės aktais suteiktos finansų inžinerijos priemonių steigimo galimybės yra pernelyg 
susiaurintos, eliminuojant juridinį asmenį, kurio prigimtis yra tinkama valdyti ir disponuoti valstybės 
lėšomis. Pažymėtina, kad pagal galiojančius LR įstatymus komanditines ūkines bendrijas valdo jos tikrieji 
nariai, kurie visu savo turtu atsako už komanditinės ūkinės bendrijos prievoles. Neribota atsakomybė yra 
nepriimtina daugeliui profesionalių subjektų, atitinkančių kompetencijos, leistinos valdant komanditines 
ūkines bendrijas ir panaudojant finansų inžinerijos priemonėms skirtas lėšas, reikalavimus. 

Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 
disponavimo juo įstatyme esantį baigtinį sąrašą subjektų, į kuriuos galima investuoti valstybės turtą, 
papildyti nuostata, leisiančia investuoti ir į komanditines ūkines bendrijas, o LR ūkinių bendrijų įstatyme 
numatyti, kad įsteigti komanditinei ūkinei bendrijai užtektų vieno tikrojo nario ir vieno nario 
komanditoriaus, bei, kad narys komanditorius turėtų teisę dalyvauti priimant sprendimus dėl komandinės 
ūkinės bendrijos lėšų investavimo politikos. 

Lėšos nepriklausomiems juridiniams asmenims, valstybės institucijoms, asignavimų valdytojams, 
gali būti skiriamos kaip asignavimai pagal LR biudžeto sandaros įstatymą konkrečiai biudžetinei 
programai vykdyti. Perdavus lėšas kaip asignavimą LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo 
ir disponavimo juo įstatymo nuostatos nebūtų taikomos, nes LR biudžeto sandaros įstatymas yra 
specialusis įstatymas LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymui, 
o lėšos, perduotos finansų inžinerijos priemonei, naudojamos biudžeto finansuojamoms programoms 
vykdyti. 

Lėšų sankaupa. Kaip lėšų sankaupa finansinėje institucijoje Finansų inžinerijos priemonė, įskaitant 
kontroliuojantįjį fondą, gali būti steigiama kaip investicinis fondas (lėšų sankaupa valdytojo 
administruojama patikėjimo teise) arba lėšų sankaupa, administruojama sutarčių pagrindu, nesteigiant 
teisės aktais reglamentuojamo atskiro vieneto.  

Lėšų sankaupos administravimo forma priklauso nuo to, kokiu būdu yra suteiktos lėšos, t. y. ar 
naudojantis LR viešųjų pirkimų įstatymu ar kaip dotacija. Tuo atveju, jeigu lėšos yra suteiktos kaip 
dotacija, lėšų sankaupa gali būti steigiama arba kaip investicinis fondas, arba suteikiama patikėjimo teise. 
Jeigu lėšų sankaupa yra perduota administruoti pagal LR viešųjų pirkimų įstatymo procedūras, viešųjų 
pirkimų objektu gali būti taip pat ir lėšų valdymo paslaugos pirkimas. Pagal bendrąją taisyklę asignavimas 
gali būti skirtas tik tuo atveju, jei lėšų sankaupa administruojama sutarčių pagrindu, nesteigiant teisės 
aktais reglamentuojamo atskiro vieneto. Tokiu atveju lėšos nuosavybės teise priklauso subjektui, 
valdančiam lėšas, tuo tarpu lėšas suteikiant investiciniam fondui, turėtų būti taikomos valstybės lėšų 
investavimo taisyklės pagal LR valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 
nuostatas.  
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Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame lėšas KF valdytojui tuo atveju, kuomet (i) finansų inžinerijos 
priemonė organizuojama kaip lėšų sankaupa (angl. block of finances), skirti kaip asignavimą – finansų 
inžinerijos priemonės valdytojas tokiu atveju nebūtų asignavimų valdytojas pagal LR biudžeto sandaros 
įstatymą, o kuomet (ii) steigiamas kaip atskiras juridinis vienetas – lėšas perleisti pagal LR valstybės ir 
savivaldybės turto valdymo ir naudojimo įstatymą kaip investiciją.  

 
Įgyvendinimas per atskiras finansų inžinerijos priemones. Finansų inžinerijos priemonių 

steigimo ir administravimo taisyklėse nustatyta, kad Finansų inžinerijos priemonės gali būti įgyvendintos 
per kontroliuojantįjį fondą arba kaip atskiros finansų inžinerijos priemonės. Finansų inžinerijos priemonių, 
kurias parenka ne kontroliuojantysis fondas, įgyvendinimo formos Europos Sąjungos teisės aktais nėra 
nustatytos. Dėl šios priežasties, remiantis Sutartyje įtvirtintu subsidiarumo principu, Lietuvos Respublikos 
įstatymų leidėjas turi teisę pats nustatyti kaip bus vykdomos finansų inžinerijos priemonės, 
įgyvendinamos ne per kontroliuojančiuosius fondus. Tokio pat atskyrimo tarp finansų inžinerijos priemonių 
įgyvendinimo per kontroliuojantįjį fondą iš vienos pusės bei kaip atskiros finansų inžinerijos priemonės iš 
kitos laikomasi ir nacionaliniuose teisės aktuose.  

 
Įgyvendinimas per kontroliuojantįjį fondą. Lietuvos teisės aktai kontroliuojantįjį fondą apibrėžia 

kaip fondą, kurio paskirtis – sudaryti galimybę investuoti į kelias Finansų inžinerijos priemones, 
kontroliuojamas jo valdytojo, kaip tai apibrėžta ES struktūrinių fondų reglamente. Tuo tarpu ES 
struktūrinių fondų reglamente vartojama teisės normos konstrukcija neleidžia griežtai atskirti 
kontroliuojančiojo fondo ir kontroliuojančiojo fondo valdytojo kaip dviejų atskirų subjektų.  

 
Finansų inžinerijos priemonių valdytojai. Finansų inžinerijos priemonių valdytojais pagal LR 

teisės aktus gali būti EIB, EIF ir finansų įstaigos bei kiti juridiniai asmenys. Fiziniai asmenys finansų 
inžinerijos priemonių valdytojais negali būti skiriami. LR teisės aktais nustatytas reikalavimas tiek 
kontroliuojančiojo fondo, tiek atskiros finansų inžinerijos priemonės valdytoju skirti juridinį asmenį yra 
pagrįstas praktiniu tokio subjekto veiklos galimybių ir kompetencijų vertinimu bei nacionaliniu reguliavimu, 
todėl nelaikytinas ribojančiu ES teisės aktais nustatytas galimybes parinkti kontroliuojančiojo fondo ar 
atskiros finansų inžinerijos priemonės valdytoją.  

 
Valdytojų atrinkimo procedūros. Bendroji taisyklė, pagal kurią turi būti parenkamas 

kontroliuojančiojo fondo valdytojas, yra viešųjų pirkimų procedūros organizavimas pagal LR viešųjų 
pirkimų įstatymą. Kitas būdas įgyvendinti kontroliuojantį fondą - tiesiogiai paskirti dotaciją EIB, EIF arba 
finansų įstaigai, jei sutartis nėra laikoma viešųjų paslaugų pirkimo sutartimi. Atskiros Finansų inžinerijos 
priemonės valdytoju gali būti Stebėtojų komiteto nustatytus kriterijus atitinkantis asmuo, įskaitant finansų 
įstaigą, parinktas atrankos būdu, kuri organizuojama laikantis viešųjų pirkimų nuostatų, jei jos yra 
taikytinos konkrečiu atveju. 

Šiuo metu sudarytos sutartys tarp INVEGOS ir Ūkio ministerijos (bei Finansų ministerijos) dėl SVV 
finansavimo programų administravimo negali būti laikomos viešojo pirkimo sutartimis, kadangi jos 
netenkina LR viešųjų pirkimų įstatyme numatyto sutarties sudarymo tikslo, kuris yra suprantamas kaip 
ekonominės naudos siekimas sutarties šalims. Sudarytų sutarčių atlygintinumas nėra susijęs su 
INVEGOS ekonominės naudos siekimu, o tik su INVEGAI teisės aktais pavestų funkcijų įgyvendinimo 
kompensavimu. Atsižvelgiant į tokį LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų vertinimą, INVEGA gali būti 
skiriama kaip Finansų inžinerijos priemones įgyvendinanti finansų įstaiga ir pagal ES struktūrinių fondų 
reglamentą. Šis reglamentas numato, kad tais atvejais, kai valstybės narės įsitikina, kad viešųjų pirkimų 
teisė netaikoma, EIF ir EIB užduočių apibrėžimas pateisina galimybę valstybėms narėms suteikti jiems 
dotaciją, t.y. neatlygintiną tiesioginę finansinę paramą iš veiksmų programų. Tomis pačiomis sąlygomis 
nacionalinėje teisėje gali būti numatyta galimybė be konkurso suteikti dotaciją kitoms finansų įstaigoms. 
Manytume, jog tam, kad galima būtų be rizikos pasinaudoti minėta ES struktūrinių fondų reglamento 
nuostata pavedant finansų inžinerijos priemonių vykdymą INVEGAI be konkurso, LR viešųjų pirkimų 
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įstatymas ar kitas teisės aktas, pvz. SVV įstatymas, turėtų aiškiai numatyti tokią galimybę valstybės 
institucijai, pagal kompetenciją atsakingai už atitinkamos priemonės įgyvendinimą. Nepaisant to, būtina 
paminėti, kad ir dabar galiojančių teisės aktų visuma leidžia daryti išvadą, kad ES struktūrinių fondų 
reglamente numatyta galimybė nacionaliniais teisės aktais įtvirtinti galimybę suteikiant dotacijas pasirinkti 
finansų įstaigas ne konkurso būdu, yra įgyvendinta.  

INVEGA Finansų inžinerijos priemones (išskyrus garantijų teikimą) įgyvendina pasitelkdama kredito 
įstaigas. Kadangi INVEGA atitinka LR viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus perkančiajai organizacijai, 
įsigydama prekes, paslaugas ar darbus, INVEGA privalo vykdyti LR viešųjų pirkimų įstatyme nustatytą 
tvarką atitinkančius pirkimus. Vykdydama prekių, paslaugų ar darbų pirkimus, INVEGA turėtų vadovautis 
LR viešųjų pirkimų įstatyme nustatytomis procedūromis ir pasirinkti vieną iš minėtame įstatyme nurodytų 
pirkimo būdų.   

Iki šiol vykdytų paskolinių finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimui kredito įstaigos buvo atrinktos 
pagal kredito įstaigų (komercinių bankų) atrankos konkursus, kurie buvo vykdomi pagal atskiroms 
priemonėms įgyvendinti patvirtintas tvarkas. Su konkursų metu pasirinktais tarpininkais buvo sudaromos 
tikslinės paskolos sutartys, pagal kurias finansiniai tarpininkai įsipareigoja naudoti suteiktas lėšas 
sutartyje nustatyta tvarka įgyvendinant finansų inžinerijos priemones. Tikslinės paskolos sutartys pagal 
LR viešųjų pirkimų įstatymą nėra laikomos viešojo pirkimo sutartimis, kadangi paskolos suteikimas pagal 
savo esmę nėra susijęs su prekių, paslaugų ar darbų įsigijimu. Vis dėlto, atsižvelgiant į sudaromų tikslinių 
paskolų sutarčių pobūdį, egzistuoja rizika, kad sandoriams su finansiniais tarpininkais gali būti taikoma LR 
viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta sutarčių sudarymo tvarka dėl to, kad: pirma, INVEGA yra perkančioji 
organizacija, o finansiniai tarpininkai LR viešųjų pirkimų įstatymo prasme yra laikomi tiekėjais. Antra, 
INVEGA gauna tiesioginę ekonominę naudą gaudama palūkanas už tikslinę paskolą. Tuo tarpu finansinių 
tarpininkų ekonominę naudą sudaro galimybė gauti pajamas iš SVV subjektų, kuriems suteikiamos 
paskolos. Trečia, nors formaliai jokios paslaugos iš finansinių tarpininkų neįsigyjamos, tačiau pagal 
sudarytas tikslinės paskolos sutartis finansiniai tarpininkai teikia paslaugas, susijusias su finansų 
inžinerijos priemonių įgyvendinimu, pavyzdžiui, skolina lėšas SVV subjektams. Kitaip tariant, sudaromos 
tikslinės paskolos sutartys, kurios detaliai reglamentuoja paskolos panaudojimą, bei nustato finansiniams 
tarpininkams pareigas, susijusias su finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimu, tuo pačiu suponuoja ir 
finansinių tarpininkų įsipareigojimus susijusius su paslaugų teikimu.  

 Net ir tais atvejais, kai INVEGA vykdomai veiklai nėra taikomas LR viešųjų pirkimų įstatymas, 
įsigydama paslaugas INVEGA privalo užtikrinti, kad paslaugos yra įsigyjamos konkurso būdu, kurio 
sąlygos ir konkurso dalyvių pasiūlymų vertinimo kriterijai yra nediskriminaciniai, objektyvūs ir aiškūs. 
Tokiu būdu užtikrinama, kad kredito įstaigos, kurios pasitelkiamos finansų inžinerijos priemonėms 
įgyvendinti, negauna nepagrįstos naudos, kuri gali būti traktuojama kaip valstybės pagalba. Taip pat 
garantuojama konkurencija tarp kredito įstaigų, o INVEGA turi galimybę įsigyti paslaugas palankiausiomis 
sąlygomis. Kiek tai susiję su priemonę įgyvendinančių komercinių bankų jau įvykusia atranka, atrankos 
sąlygos visais atvejais iš esmės buvo vienodos. Atsižvelgiant į tai, kad šie konkursai buvo atviri visiems 
Lietuvoje veikiantiems komerciniams bankams ir numatė visiems paraiškas teikiantiems bankams 
vienodai taikomus reikalavimus, mūsų nuomone, konkursai atitiko jiems keliamus nediskriminavimo, 
objektyvumo ir skaidrumo kriterijus.  

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, rekomenduotina, kad paslaugas iš trečiųjų asmenų 
(įskaitant finansinių tarpininkų teikiamas paslaugas), kurios yra reikalingos INVEGAI tam, kad ji galėtų 
įgyvendinti finansų inžinerijos priemones, už kurių įgyvendinimą yra atsakinga, INVEGA įsigytų LR viešųjų 
pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.  

Šiuo metu galiojanti LR viešųjų pirkimų įstatymo redakcija suteikia galimybę pasitelkti finansinius 
tarpininkus įgyvendinant finansų inžinerijos priemones panašiu būdu, kaip tai buvo daroma iki šiol. 
Kadangi galiojantis LR viešųjų pirkimų įstatymas numato galimybę tiek sudaryti sutartis su keliais 
tiekėjais, tiek ir lanksčiai apibrėžti pirkimo objektą, kas yra būtina perkant finansinių tarpininkų paslaugas, 
susijusias su finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimu. LR viešųjų pirkimų įstatymas suteikia galimybę 
sudaryti sutartis su keliais tiekėjais, jei pirkimo objektas yra dalinamas į kelias dalis. Pirkimo sąlygos taip 
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pat gali numatyti ribojimus kelioms dalims tiekėjai gali pateikti pasiūlymus, arba nustatyti, kad vienas 
tiekėjas gali pateikti pasiūlymus tik vienai pirkimo daliai.  

Pirkimo objektas turi būti apibrėžtas laikantis LR viešųjų pirkimų įstatymo principų, tačiau nebūtinai 
turi būti tiksliai nurodytas pirkimo dokumentuose. LR viešųjų pirkimų įstatymas numato galimybę techninę 
specifikaciją parengti (t. y. apibūdinti pirkimo objektą): (1) nurodant standartą, techninį liudijimą ar 
bendrąsias technines specifikacijas; (2) apibūdinant norimą rezultatą arba nurodant funkcinius 
reikalavimus; (3) apibūdinant pirkimo objektą techninių specifikacijų ir norimo rezultato ar funkcinių 
savybių kombinacija. Atitinkamai, pirkimo objektas gali būti apibrėžtas lanksčiai, įskaitant galimybę 
apibrėžti pirkimo objektą nenurodant jo konkretaus dydžio. 

 
 Perteklinis reglamentavimas. Dauguma Finansų inžinerijos administravimo ir finansavimo 
taisyklių nuostatų arba tiesiogiai atkartoja kitus teisės aktus, arba daro nuorodas į juos. Tad pasikeitus 
šiems teisės aktams (pavyzdžiui, Įgyvendinančiam reglamentui) iki to momento, kol nepadaromi 
atitinkami ir šių taisyklių pakeitimai, jos prieštarautų Europos Sąjungos teisės aktui. Maža to, taisyklių 
struktūra gali lemti skirtingą teisinių nuostatų aiškinimą nei jos būtų aiškinamos pagal reglamentus, o tokiu 
atveju būtų pažeidžiami Europos Sąjungos teisės reikalavimai. Taip pat, pasikeitus nacionaliniams teisės 
aktams ar priėmus naujus, neatnaujintos Finansų inžinerijos administravimo ir finansavimo taisyklės gali 
klaidinti, o priimti naują ūkio ministro įsakymą kiekvieną kartą keičiantis kuriam nors iš aktualių teisės aktų 
nėra efektyvu.  

 Siekiant išspręsti šią problemą, svarstytina iš Finansų inžinerijos administravimo ir finansavimo 
taisyklių išimti Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas pakartojančias nuostatas, taip pat parengti teisės 
aktų rinkinį, apjungiantį visas tiek nacionalinių, tiek ir Europos Sąjungos teisės aktų aktualias nuostatas, 
t.y. pateikti visą Finansų inžinerijos reglamentavimą kaip informaciją. 

 

 

Finansų inžinerijos priemonių administravimo sistema 

 

Finansų inžinerijos priemonės SVV plėtrai Lietuvoje pradėtos aktyviai taikyti 2007–2013 m. ES 
struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu, tačiau ir iki to laiko smulkaus ir vidutinio verslo subjektai 
taip pat turėjo galimybę pasinaudoti finansų inžinerijos instrumentais, kurie finansuojami Lietuvos 
biudžeto lėšomis. Biudžeto lėšomis įgyvendinamų SVV plėtrai skirtų finansų inžinerijos priemonių 
administravimo sistemos veikimą reglamentuoja LR Valstybės skolos įstatymas6, LR Smulkiojo ir 
vidutinio verslo plėtros įstatymas7 ir LR Vyriausybės nutarimas Nr. 887 „Dėl smulkaus ir vidutinio verslo 
plėtros“8. Biudžeto lėšomis finansuojamas finansų inžinerijos priemones steigia Vyriausybė, kuri LR 
Vyriausybės nutarimu Nr. 887 „Dėl smulkaus ir vidutinio verslo plėtros“ įsteigė garantijų instituciją UAB 
„Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) ir jai pavedė SVV plėtros finansavimo iš nacionalinių 
asignavimų įgyvendinimo funkcijas. Vėliau, atsižvelgiant į poreikį, INVEGA funkcijos buvo plečiamos, 
susiejant jas su ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimu, finansų inžinerijos priemonėmis, galimybe 
teikti garantijas ne tik SVV subjektų paskoloms, bet ir daugiabučių namų savininkų bendrijoms ir (arba) 
daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinantiems daugiabučių namų modernizavimo 
projektus. Ūkio ministerija vykdo INVEGA steigėjo funkciją, INVEGA veiklos priežiūrą.  

                                                      
6 1996 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 86-2045). 
7 1998 m. lapkričio 24 d. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas (Žin., 1998, Nr. 109-2993). 
8 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 887 „Dėl smulkaus ir vidutinio verslo plėtros“ (Žin., 2001, 
Nr. 62-2272).  
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Atlikus biudžeto lėšomis įgyvendinamų finansų inžinerijos priemonių administravimo sistemos 
analizę matyti, jog būtinos funkcijos administravime dalyvaujančioms institucijoms nustatytos. Tačiau 
finansų inžinerijos priemonių, įgyvendinamų biudžeto lėšomis, administravimo sistemoje nereglamentuoti 
kai kurie svarbūs etapai, pavyzdžiui, menkai reglamentuotas finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo 
etapas, nenustatytos stebėsenos, kontrolės, pažeidimų tyrimo procedūros, ir šias sritis derėtų tobulinti.  

 

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu finansų inžinerijos priemonės 
kaip SVV skatinimo būdas imtas taikyti plačiau: patvirtintos naujos finansų inžinerijos priemonės, o joms 
įgyvendinti skiriamos ES struktūrinės paramos lėšos pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų 
programą ir Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą. Atitinkamai, ES struktūrinės paramos 
lėšomis finansuojamų finansų inžinerijos priemonių planavimui, valdymui ir kontrolei tapo privalomi 
pagrindiniai ES reglamentai, apibrėžiantys ES paramos panaudojimo procedūras, todėl buvo priimti nauji 
nacionaliniai teisės aktai9, paskirta daugiau atsakingų institucijų ir apibrėžtos jų funkcijos.  

Finansų inžinerijos priemonių administravimo sistemoje dalyvauja Finansų ministerija, kuri kaip 
veiksmų programų vadovaujančioji institucija yra atsakinga už finansų inžinerijos priemonių 
administravimo ir finansavimo reglamentavimą. Apibendrinant vadovaujančios institucijos funkcijas 
finansų inžinerijos priemonių administravimo sistemoje, pažymėtina, kad, lyginant su bendra ES 
struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistema (VKS), šioje sistemoje vadovaujančioji institucija vykdo 
tam tikras funkcijas, kurios, įgyvendinant kitas veiksmų programų priemones, yra deleguotos 
įgyvendinančiosioms institucijoms. Pavyzdžiui, vadovaujančioji institucija deleguoja informacijos apie 
atliekamus veiksmus registravimo SFMIS funkciją, išlaidų deklaracijų rengimo ir teikimo tvirtinančiajai 
institucijai funkciją, pažeidimų tyrimų funkciją.  

Ūkio ministerijai ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, kaip tarpinėms institucijoms yra 
pavesta, vadovaujantis veiksmų programomis, jų priedais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais bei 
neviršijant joms skirtų asignavimų, planuoti ES fondų ir nacionalinio biudžeto lėšas, skiriamas finansų 
inžinerijos projektams finansuoti. Priežiūros komitetai sudaromi pagal Finansų inžinerijos priemonių 
administravimo ir finansavimo taisyklių nuostatas kontroliuojančiojo fondo ir per jį vykdomų finansų 
inžinerijos priemonių veiklai prižiūrėti. Administravimo sistemoje dalyvauja Kontroliuojančiųjų fondų 
valdytojai arba finansų inžinerijos priemonių valdytojai (jei KF nesteigiamas), taip pat finansiniai 
tarpininkai.   

Pažymėtina, kad pagal Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisykles, 
kurios parengtos vadovaujantis atitinkamomis Europos Komisijos notomis, kontroliuojančiojo fondo 
steigimas ir veikla, o taip pat finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimas, yra laikomi finansų inžinerijos 
projektu (angl. operation). Todėl kontroliuojantieji fondai ar finansų inžinerijos priemonių valdytojai iš 
esmės yra projektų vykdytojai ir formaliai nepatenka į ES struktūrinės paramos lėšų valdymo ir kontrolės 
sistemą (toliau – VKS), kurią apibrėžia Komisijos reglamentas (EB) Nr.1828/2006 ir jį įgyvendinantys 
nacionaliniai teisės aktai. Pagrindinės kontroliuojančiųjų fondų valdytojų funkcijos ir atsakomybė yra 
apibrėžiamos Finansų inžinerijos taisyklėse ir trišalėje finansavimo sutartyje tarp vadovaujančios 
institucijos, tarpinės institucijos ir fondo valdytojo. 

Apibendrinant pagrindinių dalyvių, planuojančių ir ES struktūrinės paramos lėšomis įgyvendinančių 
SVV plėtrai skirtas finansų inžinerijos priemones, ir atsižvelgiant į Tarybos reglamento (EB) Nr. 
1083/2006 ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006 nuostatas dėl valdymo ir kontrolės funkcijų ir į 
nacionalinės teisės aktus, kuriuose detalizuojamas reglamentuose nurodytų funkcijų įgyvendinimas, 
galima konstatuoti, kad visos būtinos funkcijos yra nustatytos. Tačiau galima išskirti keletą atvejų, kai 
reglamentavimas yra nepakankamas arba nustatytas ne to lygio norminiame dokumente. 

                                                      
9 Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. 
spalio 24 d. įsakymu Nr. 1K-334 (Žin., 2008, Nr. 125-4765). 
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Pagrindinės sritys, kuriose reglamentavimą būtina tobulinti, yra Priežiūros komiteto funkcijų ir jų apimties 
nustatymas, metinės ir galutinės įgyvendinimo ataskaitos rengimo, teikimo, tvirtinimo reglamentavimas, 
pakartotinio lėšų naudojimo reglamentavimas ir institucijų atsakomybės šioje srityje nustatymas, Garantijų 
fondui priskirtų funkcijų išplėtimas (pažeidimų tyrimas, galutinės ataskaitos pateikimas, informavimo ir 
viešinimo reikalavimų, numatytų pagal Europos Komisijos reglamentą, laikymasis).  

Apibendrinant „tradicinių“ įgyvendinančiosios institucijos funkcijų paskirstymą SVV plėtrai skirtų 
finansų inžinerijos priemonių administravimo sistemoje, galima konstatuoti, kad sutarčių sudarymo, 
mokėjimų ir priežiūros etapuose funkcijos yra pernelyg išskaidytos tarp skirtingų dalyvių, todėl kyla rizika, 
kad jų vykdymui skiriami ištekliai bus naudojami neoptimaliai. Atsakingoms Ministerijoms derėtų deleguoti 
vadovaujančiajai institucijai priskirtas šias funkcijas: informacijos apie pasirašytą finansavimo sutartį 
registravimo SFMIS; informacijos apie mokėjimus registravimo SFMIS; duomenų, reikalingų veiksmų 
programos metinės ataskaitos parengimui suvedimo į SFMIS; projektų išlaidų deklaracijos rengimo ir 
teikimo tvirtinančiajai institucijai. 

Dar viena problema, jog nacionaliniuose teisės aktuose nepakankamai reglamentuota finansų 
inžinerijos priemonių įgyvendinimo stebėsena ir kontrolė. Siekiant efektyviai įgyvendinti finansų inžinerijos 
priemones, užtikrinti savalaikį problemų identifikavimą ir greitą reagavimą į jas, įgyvendinimo stebėsena ir 
kontrolė yra ypač svarbi. Tačiau dabartinėje finansų inžinerijos priemonių administravimo sistemoje šiai 
sričiai skiriama nepakankamai dėmesio – renkama mažai duomenų apie priemonių įgyvendinimą, retai 
teikiamos ataskaitos (metinę pažangos ataskaitą kontroliuojančiojo fondo valdytojas privalo pateikti 
Priežiūros komitetui 1 kartą per metus), nepakankamai bendradarbiaujama su finansiniais tarpininkais, 
galinčiais užtikrinti naujausios ir aktualiausios informacijos apie pokyčius SVV rinkoje perdavimą 
Kontroliuojančiojo fondo ar finansų inžinerijos priemonės valdytojui. Todėl rekomenduojama šią sritį 
tobulinti: rinkti išsamesnius duomenis apie finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimą, teikti ne tik metinę, 
bet ir pusmečio ataskaitą apie finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo pažangą. Institucijoms, 
dalyvaujančioms finansų inžinerijos priemonių įgyvendinime, būtina aktyviau bendradarbiauti su 
finansiniais tarpininkais (organizuoti darbo grupes, į Priežiūros komiteto sudėtį stebėtojo teisėmis įtraukti 
komercinių bankų asociacijos atstovus).  

 

Institucijos, galinčios vykdyti kontroliuojančiojo fondo valdytojo funkcijas, reikalavimai joms 

 

Galiojančiuose nacionaliniuose teisės aktuose nėra nustatyta, kokius būtinus reikalavimus turi 
atitikti Kontroliuojančiojo fondo (ar finansų inžinerijos priemonės) valdytojas, ir kokie turėtų būti jo 
gebėjimai ir kompetencija, pakankami finansų inžinerijos priemonių administravimui. Vertinimo ataskaitoje 
analizuota, kokios institucijos galėtų dalyvauti finansų inžinerijos priemonių administravime ir vykdyti 
kontroliuojančiojo fondo valdytojo funkcijas, kokie reikalavimai turėtų būti nustatyti jų atrankai, kokie turėtų 
būti Kontroliuojančiojo fondo (ar finansų inžinerijos priemonės) valdytojo gebėjimai ir kompetencija, 
pakankami finansų inžinerijos priemonių administravimui. 

Įvertinus ES ir LR teisės aktų nuostatas, išskirtas pirmasis reikalavimas, kurį turėtų atitikti finansų 
inžinerijos priemonės, įskaitant kontroliuojantįjį fondą, valdytojas – tai turi būti finansų įstaiga. 

Atsižvelgiant į tai, kad kontroliuojančiojo fondo valdytojas finansų inžinerijos priemonei įgyvendinti 
turi atrinkti finansinius tarpininkus, derėtų nustatyti dar vieną reikalavimą – kontroliuojančiojo fondo 
valdytoju negalėtų tapti tokia finansų įstaiga, kuri, vykdydama kontroliuojančiojo fondo valdytojo funkcijas, 
veiktų toje pačioje rinkoje kaip ir atrenkami finansiniai tarpininkai. Šis apribojimas svarbus dėl informacijos 
konfidencialumo užtikrinimo – kontroliuojančiojo fondo valdytojas, atrinkdamas finansinius tarpininkus, 
galėtų sužinoti konfidencialią finansinių tarpininkų (konkurentų) informaciją ir ją panaudoti savo 
konkurenciniam pranašumui didinti.  
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Vienas iš būtinų reikalavimų kontroliuojančiojo fondo valdytojui turėtų būti ir atitinkama 
kompetencija. Kompetencija apibrėžiama kaip institucijos turimų žinių ir įgūdžių visuma, leidžianti 
efektyviai įgyvendinti funkcijas, t.y. gebėjimas tinkamai atlikti institucijai priskirtas funkcijas. Taigi antrasis 
reikalavimas atrenkant kontroliuojančiojo fondo valdytoją turėtų būti finansų įstaigos kompetencija tam 
tikroje srityje. 

Kompetencijos apimtį administruojant finansų inžinerijos priemones visų pirma nusako finansų 
inžinerijos priemonių turinys. Atsižvelgiant į faktą, kad analizuojamos finansų inžinerijos priemonės 
nukreiptos išskirtinai į SVV plėtrą, sėkmingam kontroliuojančiojo fondo investavimo strategijos 
įgyvendinimui, jos adaptavimui besikeičiančiomis ūkio sąlygomis, svarbi darbo su SVV sektoriumi patirtis 
– šio rinkos segmento poreikių išmanymas, gebėjimas juos vertinti atsižvelgiant į besikeičiančias 
ekonomines sąlygas ir SVV aktualių finansinių produktų kūrimas.  

Įvertinant faktą, kad šiuo metu didžioji dalis finansų inžinerijos priemonių yra įgyvendinama ES 
struktūrinės paramos lėšomis, svarstytinas tikslingumas įvesti reikalavimą turėti specifinės ES struktūrinių 
fondų lėšų valdymo arba nacionalinių paramos programų administravimo patirties, įskaitant ir valstybės 
pagalbos taisyklių išmanymą bei gebėjimą tinkamai jas taikyti.  

Taigi, remiantis atlikta analize, rekomenduojama Kontroliuojančiojo fondo (arba finansų inžinerijos 
priemonės) valdytojo atrankai taikyti tokius tinkamumo ir efektyvumo reikalavimus:  

 

 

Pagal pasiūlytus reikalavimus Kontroliuojančiojo fondo (ar finansų inžinerijos priemonės) valdytojui 
buvo įvertintos aštuonios institucijų (ar jų grupių) alternatyvos – komerciniai bankai, Lietuvos centrinė 
kredito unija, Lietuvos bankas, Turto bankas, INVEGA, LVPA, ESFA, naujas valstybės įsteigtas rizikos 
kapitalo fondas. Atlikus analizę matyti, kad geriausiai minėtus reikalavimus atitinka INVEGA. Tačiau 
paskirti ar atrinkti nacionalinę instituciją (INVEGA) JEREMIE Kontroliuojančio fondo valdytoju kelia ir tam 
tikrų rizikų:  

a) paskirta ar atrinkta nacionalinė institucija neturės pakankamai reikiamos kompetencijos ir 
gebėjimų veiksmingai vykdyti fondo valdytojo funkcijas; 

b) bus prarasta/išskaidyta institucinė atsakomybė už JEREMIE Kontroliuojančio fondo rezultatus 
(rezultatai dažnai priklauso nuo tinkamo suplanavimo, spartaus įgyvendinimo ir pan.); 

c) kontroliuojančio fondo valdymo perdavimas naujam valdytojui nėra pakankamai reglamentuotas 
(valdymo perdavimo procedūros). 

 

Taigi sprendimą dėl JEREMIE KF valdytojo derėtų priimti atsižvelgus į visas minėtas rizikas. 

 Kompetencija ir gebėjimai, pakankami kontroliuojančiojo fondo valdytojo funkcijų 
vykdymui. Institucijos kompetencija ir gebėjimai, pakankami finansų inžinerijos priemonių 
administravimui, visų pirma turėtų būti nustatomi remiantis kontroliuojančiųjų fondų arba finansų 
inžinerijos priemonių valdytojams (kai kontroliuojantysis fondas nėra steigiamas) funkcijomis, kurios 
apibrėžtos trišalėse finansavimo sutartyse. Nors finansavimo sutartyse su kontroliuojančiųjų fondų 
valdytojais numatytos funkcijos yra tos pačios, tačiau skiriasi jų turinys atsižvelgiant į  administruojamas 

(1) būti finansų įstaiga kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme (tinkamumo 
reikalavimas);  

(2) gebėti užtikrinti finansinių tarpininkų informacijos konfidencialumą (tinkamumo  reikalavimas); 
(3) turėti kompetencijos planuojant ir (arba) įgyvendinant ir (arba) administruojant finansinius 

produktus, skirtus SVV plėtrai (efektyvumo reikalavimas);  
(4) turėti gebėjimų ES struktūrinės paramos arba nacionalinės paramos lėšomis finansuojamų 

programų ir (arba) projektų administravimo srityje (efektyvumo reikalavimas); 
(5) siūloma mažesnė Kontroliuojančio fondo lėšų administravimo kaina (efektyvumo reikalavimas). 
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finansų inžinerijos priemones, todėl atitinkamai skiriasi ir reikalavimai kontroliuojančiųjų fondų valdytojų 
kompetencijai ir gebėjimams.  

Atsižvelgiant į tai, kad artimiausiu metu svarstomas naujo JEREMIE KF valdytojo paskyrimo 
klausimas, nustatyti specifiniai reikalavimai institucijos – JEREMIE KF teisių ir funkcijų perėmėjos – 
kompetencijai ir gebėjimams.  

Atlikus preliminarų INVEGA gebėjimų įvertinimą (atsižvelgiant į pateiktą JEREMIE KF 
kompetencijų ir gebėjimų matricą, ir į funkcijas, kurias turės atlikti JEREMIE KF valdytojas), matyti, kad 
INVEGAI trūksta patirties investuojant rizikos kapitalą ir teikiant pasidalintos rizikos paskolas. 
Administruojant šias finansų inžinerijos priemones INVEGA turi gebėti veiksmingai įgyvendinti 
investavimo strategiją, vykdyti finansų inžinerijos priemonių valdytojų atranką (parengti techninę užduotį ir 
įvertinti kandidatų pateiktus verslo planus), prižiūrėti finansų inžinerijos priemonių valdytojų veiklą, vertinti 
finansų inžinerijos priemonių rezultatyvumą. Todėl, priėmus sprendimą skirti INVEGA JEREMIE KF 
valdytojo teisių perėmėju, būtina stiprinti INVEGA gebėjimus visų pirma šiose srityse.   

INVEGA turimi žmogiškieji ir techniniai ištekliai JEREMIE Kontroliuojančiojo fondo valdytojo 
funkcijoms atlikti nėra pakankami. Papildomų žmogiškųjų išteklių poreikis JEREMIE KF valdyti priklausys 
ne tik nuo fondo valdomų lėšų dydžio, bet ir nuo INVEGAI priskirtų konkrečių funkcijų valdant JEREMIE 
KF, nuo fondo įgyvendinamų finansų inžinerijos priemonių (tiesioginiam priemonės taikymui, pvz., 
garantijų teikimui, reikia didesnių žmoniškųjų išteklių, tuo tarpu palūkanoms kompensuoti, paskoloms 
teikti – palyginti mažesnių), ir nuo konkrečių priemonių įgyvendinimo etapo (priemonės administravimui 
reikia mažiau žmogiškųjų išteklių nei pradiniame finansų inžinerijos priemonės įgyvendinimo etape).  

INVEGA biudžete derėtų numatyti pakankamai lėšų konsultacijų paslaugoms įsigyti tose srityse, 
kuriose INVEGA gebėjimų nepakanka – konsultacijoms teisiniais, valstybės pagalbos, finansinių produktų 
struktūravimo, finansinių produktų rizikos ir efektyvumo vertinimo, bei kitais klausimais. Išorinių 
konsultantų pasitelkimas yra gera priemonė gebėjimams sustiprinti per labai trumpą laiką. Tokiu būdu 
kompetencijos trūkumą kai kuriose srityse sprendžia dabartinis JEREMIE KF valdytojas EIF. Šioms 
konsultacijų paslaugoms teikti galėtų būti sudaroma rėminė sutartis su atitinkamas konsultacijų paslaugas 
teikiančiomis bendrovėmis.  

INVEGAI perėmus JEREMIE KF fondo valdymą ženkliai padidėtų valdomų lėšų apimtys, todėl 
būtina išplėsti INVEGA technines galimybes, leisiančias  administruoti papildomas lėšas – stiprinti ir 
tobulinti techninę bazę (informacines sistemas). 

Apsisprendus JEREMIE KF valdytoju paskirti INVEGA, reikia atlikti bendrovės gebėjimų auditą ir 
tiksliai įvertinti kompetenciją, nustatyti gebėjimų spragas, atlikti INVEGA techninės bazės įvertinimą, 
vidinių darbo procedūrų peržiūrą, ir parengti išsamų gebėjimų stiprinimo planą. Iki nustatyto termino 
INVEGAI atlikus plane nurodytus pasirengimo darbus, derėtų atlikti INVEGA gebėjimų vykdyti JEREMIE 
Kontroliuojančiojo fondo valdytojo funkcijas verifikaciją – patikrinti, ar INVEGA įgyvendino audito 
rekomendacijas ir ar yra pasirengusi perimti ir vykdyti  Kontroliuojančiojo fondo valdytojo funkcijas.  

JEREMIE KF valdytojo skyrimas. Ūkio ministerijai apsisprendus, kokią nacionalinę instituciją 
skirti JEREMIE kontroliuojančiojo fondo valdytoju, sprendimą derėtų įtvirtinti atskiru Ūkio ministro įsakymu 
arba (alternatyviai) teisių ir pareigų perėmimą galima įtvirtinti sutartimi: kad KF valdytojo teisės ir pareigos 
būtų sklandžiai perduotos/perimtos, tarp buvusio (EIF) ir pasirinkto naujojo JEREMIE KF valdytojo bei 
atsakingų ministerijų turi būti sudaryta sutartis, kuri apibrėžtų teisių ir pareigų perėjimą naujajam KF 
valdytojui, reglamentuotų atsakomybę pereinamuoju laikotarpiu ir kitus klausimus. Remiantis Europos 
Komisijos rekomendacijomis ir LR teisės aktų nuostatomis, skiriant kontroliuojančiojo fondo valdytoją 
derėtų nurodyti, kokia institucija skiriama, skyrimą pateisinančius viešosios politikos tikslus (remti SVV 
plėtrą), nurodyti skiriamos institucijos mandatą vykdyti viešąją politiką ir trumpai pagrįsti skiriamos 
institucijos kompetenciją, būtiną sėkmingai vykdyti KF valdytojo funkcijas. Kompetencijos pagrindimą 
siūlome atlikti vadovaujantis pasiūlytais tinkamumo ir efektyvumo kriterijais, kuriuos siūloma apibrėžti 
Finansų inžinerijos taisyklėse.  



 

 

Lietuvos teisinės ir finansinės sistemos tinkamumo SVV plėtrai skirtų finansinės 
inžinerijos priemonių, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų, steigimui ir 

įgyvendinimui vertinimas 

Galutinė vertinimo ataskaita 

17 psl. iš 277 

 

                                                             

 

 

 Finansų inžinerijos priemonių, finansuojamų iš skirtingų ES struktūrinių fondų ir veiksmų 
programų, suderinamumas. Šiuo metu finansų inžinerijos priemonėms įgyvendinti skiriamos ES 
struktūrinės paramos lėšos pagal dvi 2007–2013 m. veiksmų programas – Ekonomikos augimo veiksmų 
programą ir Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą. Ekonomikos augimo veiksmų programa 
finansuojama Europos regioninio plėtros fondo (ERPF) lėšomis, Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programa – Europos socialinio fondo (ESF) lėšomis. Tiek ERPF, tiek ESF lėšų naudojimui taikomi 
pagrindiniai reglamentai – ES struktūrinių fondų reglamentas, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl 
Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, taip pat Įgyvendinantis 
reglamentas, nustatantis minėto ES struktūrinių fondų reglamento bei Europos Parlamento bei Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles. Taigi ES 
teisinė bazė, taikoma ERPF ir ESF lėšų naudojimui, yra ta pati. Europos Komisijos nota10, plačiau 
paaiškinanti kai kurias finansų inžinerijos priemonių steigimo ir valdymo nuostatas, išimčių ar skirtumų 
ERPF ir ESF lėšų naudojimui ir valdymui taip pat nenustato. Europos Komisijos parengtame finansų 
inžinerijos priemonių valdymo gairių projekte11, nurodoma, kad finansų inžinerijos priemonė gali būti 
įgyvendinama iš kelių fondų arba kelių veiksmų programų, tačiau tokiu atveju finansų inžinerijos 
priemonės valdytojas atskaitomybės ir audito tikslais turi užtikrinti atskirą lėšų apskaitą. Tačiau Lietuvos 
veiksmų programose yra aiškiai atskirtos finansų inžinerijos priemonių investavimo kryptys ir šiuo metu 
nėra galimybės ERPF lėšomis (pavyzdžiui, per INVEGA fondą) finansuoti ESF remiamas veiklas, t.y. 
teikti labai mažas paskolas fiziniams asmenims, ketinantiems pradėti savo verslą. Vadinasi, šiuo metu 
apribojimai sukurti labiau integruotą SVV plėtrai skirtų finansų inžinerijos priemonių administravimą yra 
nustatyti nacionaliniame lygmenyje. Juos galima panaikinti su Europos Komisija suderinus Ekonomikos 
augimo veiksmų programos keitimą12 ir, numačius kryžminio finansavimo galimybę, taip 2014–2020 m. 
ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpyje išnaudoti kryžminio finansavimo galimybę tuo atveju, 
jei ES teisės aktai, reglamentuojantys 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpio 
lėšų panaudojimą, tam neprieštarautų.  

Šiuo metu beveik visas finansų inžinerijos priemones įgyvendina ar administruoja INVEGA 
(išskyrus finansų inžinerijos priemones, įgyvendinamas per JEREMIE KF). Manytume, jog tolesnis 
finansų inžinerijos priemonių supaprastinimas galimas sujungiant kontroliuojančiuosius fondus. Tuo 
atveju, jei JEREMIE KF valdytojo teises ir funkcijas perimti būtų paskirta INVEGA, derėtų svarstyti 
galimybę sujungti INVEGA, JEREMIE ir Verslumo skatinimo kontroliuojančiuosius fondus į vieną. Visi trys 
kontroliuojantieji fondai įsteigti siekiant vienodų tikslų (remti SVV plėtrą), fondų įgyvendinamomis finansų 
inžinerijos priemonėmis siekiama daryti tą patį poveikį rinkai, fondai administruojami pagal tą pačią ES 
struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų finansų inžinerijos priemonių administravimo sistemą, fondų 
valdymui keliami tokie patys reikalavimai. Sujungus kontroliuojančiuosius fondus į vieną, sumažėtų 
administracinės išlaidos, būtų sutaupyta išteklių: reikėtų rengti ir tvirtinti vieną pažangos ataskaitą, atlikti 
vieną fondo veiklos auditą, lėšos būtų išmokamos tam pačiam kontroliuojančiojo fondo valdytojui, t.y. 
fondų valdymas būtų efektyvesnis. Taip pat reikia pastebėti, kad sutartys su valdytojais dėl JEREMIE KF, 
INVEGA KF ir Verslumo skatinimo KF yra panašios. Kita vertus, fondų sujungimas į vieną kontroliuojantįjį 
fondą keltų tam tikrų teisinių rizikų. Taigi, nors sujungus tris kontroliuojančiuosius fondus jų valdymas būtų 
efektyvesnis, atsižvelgus į šiuo metu egzistuojančius teisinius aspektus, darytume išvadą, kad vieno 
fondo steigimą derėjo svarstyti rengiantis įgyvendinti JEREMIE iniciatyvą Lietuvoje – šiuo metu dėl 
išvardintų apribojimų fondų sujungimas būtų gana sudėtingas ir reikalautų laiko. Tačiau rekomenduotume 
rimtai svarstyti galimybę fondus sujungti ateityje, rengiantis 2014 m. finansinei perspektyvai ir įsteigiant 

                                                      
10 Note of the Commission on Financial Engineering in the 2007-13 programming period. 16 July 2007, COCOF 07/0018/01. 
11 European Commission. Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 
1083/2006 implemented with funding from the European Regional Development Fund. Draft document (Version 28/07/2010).  
12 Ekonomikos augimo veiksmų programoje reikėtų išbraukti nuostatą, kad finansų inžinerijos priemonėmis, finansuojamomis iš šios 
programos, neskiriama ERPF parama socialinių įmonių, siekiančių plėtoti savo verslą ir labai mažų ir mažų įmonių bei fizinių 
asmenų, norinčių pradėti savo verslą, projektams, jeigu jie yra finansuojami pagal ESF finansų inžinerijos priemones. Programą 
reikėtų papildyti nuostata, kad šios veiklos gali būti remiamos pagal kryžminio finansavimo principą.  



 

 

Lietuvos teisinės ir finansinės sistemos tinkamumo SVV plėtrai skirtų finansinės 
inžinerijos priemonių, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų, steigimui ir 

įgyvendinimui vertinimas 

Galutinė vertinimo ataskaita 

18 psl. iš 277 

 

                                                             

 

 

vieną Verslumo skatinimo kontroliuojantįjį fondą, kuris būtų atsakingas už SVV ir fiziniams asmenims 
skirtų finansų inžinerijos priemonių planavimą ir įgyvendinimą. 

Svarstant galimybę kurti vieningą finansų inžinerijos priemonių steigimo ir valdymo sistemą 
(sujungti į vieną bendrą administravimo sistemą dvi atskiras administravimo sistemas – nacionalinio 
biudžeto ir ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų finansų inžinerijos priemonių), derėtų atsižvelgti į 
sekančius aspektus: suvienodinti administravimo sistemas šiuo atveju reikštų suvienodinti administravimo 
procedūras; tiek biudžeto, tiek ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų finansų inžinerijos priemonių 
steigimui ir valdymui taikyti tuos pačius teisės aktus. Kaip matyti iš atliktos analizės, abi administravimo 
sistemos skiriasi administravime dalyvaujančiomis institucijomis, skirtingos finansų inžinerijos priemonių 
inicijavimo, planavimo, įgyvendinimo ir priežiūros procedūros, joms taikomi visiškai skirtingi nacionaliniai 
teisės aktai, o ES lėšomis finansuojamų finansų inžinerijos priemonių steigimui ir valdymui papildomai 
taikomi ir ES reglamentų reikalavimai. Galimybės iš esmės supaprastinti ES struktūrinių fondų lėšomis 
finansuojamų finansų inžinerijos priemonių administravimo sistemą ir ES struktūrinių fondų lėšas 
administruoti pagal nacionalinių lėšų administravimo sistemą nėra dėl privalomų ES reglamentų 
reikalavimų, kuriuos šalis narė turi įvykdyti - biudžeto lėšomis įgyvendinamų finansų inžinerijos priemonių 
administravimo sistema šiuo metu nėra pakankamai reglamentuota - nepakankamai reglamentuotas 
įgyvendinimo etapas (pvz., finansinių tarpininkų atranka), nenustatytos stebėsenos, kontrolės, pažeidimų 
tyrimo procedūros, kurios būtinos administruojant ES lėšas.  

Manytume, jog vienodinti ES lėšomis ir biudžeto lėšomis finansuojamų finansų inžinerijos priemonių 
administravimo sistemas netikslinga dėl esminių šių sistemų skirtumų. Tačiau, administruojant biudžeto 
lėšas, kai kuriuos aspektus derėtų perimti iš ES lėšomis finansuojamų finansų inžinerijos priemonių 
administravimo sistemos – detaliau reglamentuoti įgyvendinimo etapą, nustatyti stebėsenos, kontrolės, 
pažeidimų tyrimo procedūras.  

Detalesnis nacionalinių lėšų panaudojimo finansų inžinerijos priemonėms reglamentavimas bus 
ypač aktualus ateityje. Pasibaigus sutartims dėl kontroliuojančiųjų fondų ar atskiros finansų inžinerijos 
priemonės steigimo, sugrįžtančios lėšos galės būti nukreipiamos į specialiąsias programas, kuriomis 
siekiama panašių tikslų kaip ir pačiomis finansų inžinerijos priemonėmis. Ūkio ministerija ir Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija turės priimti sprendimą dėl tolimesnio šių lėšų panaudojimo. Priėmus 
sprendimą pratęsti SVV plėtrai skirtų finansų inžinerijos priemonių finansavimą, struktūrinių fondų lėšos 
pereis į nacionalinį biudžetą, taigi tokiu atveju jas bus galima administruoti pagal nustatytą nacionalinę 
finansų inžinerijos priemonių administravimo sistemą. Siekiant pasirengti tinkamai administruoti iš 
kontroliuojančiųjų fondų į nacionalinį biudžetą perėjusias lėšas, reikėtų planuoti nacionalinio biudžeto 
lėšas administruoti pagal ES lėšomis ir finansuojamų finansų inžinerijos priemonių administravimo 
sistemą, nacionalinėms lėšoms netaikant ES reglamentų reikalavimų.  

 

Finansų inžinerijos instrumentų pakankamumas ir tinkamumas ekonominei situacijai 

 Finansų inžinerijos instrumentų pakankamumas ir tinkamumas ekonominei situacijai šiame tyrime 
yra vertinamas pradedant nuo makroekonominės aplinkos analizės, SVV subjektų poreikių pokyčių 
vertinimo, rinkos trūkumų identifikavimo ir atitinkamų Finansų inžinerijos instrumentų tinkamumo šiems 
trūkumams padengti vertinimo. Tyrime finansų inžinerija vertinama kaip priemonė (būdas, instrumentas) 
tikslui pasiekti. Pagrindiniu tikslu laikomas konkrečių rinkos trūkumų sprendimas, pagrindžiantis valstybės 
intervencijos logiką bei SVV vystymą/skatinimą. Klausimo nagrinėjimui panaudotas trianguliacijos 
principas, t.y. vertinimui naudota keletas informacijos šaltinių ir/ar analizės metodų. 

Finansų inžinerijos priemonių poreikis ir jo kaita. SVV subjektai sudaro apie 99.3% visų 
Lietuvos įmonių ir sukuria apie du trečdalius šalies BVP. Tai leidžia daryti prielaidą, kad SVV finansinių 
rodiklių pokyčiai tiesiogiai koreliuoja su visų Lietuvos įmonių finansinių rodiklių pokyčiais ir bendromis 
šalies ūkio plėtros tendencijomis, kurios ženkliai pasikeitė nuo Lietuvos Ekonomikos augimo veiksmų 
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programos patvirtinimo 2007 m. Tuo metu šalyje vyravo ekonominio pakilimo tendencijos, 
pasireiškiančios sparčiu vidaus paklausos ir privataus vartojimo, investicijų didėjimu, tačiau 2008 metų 
antroje pusėje prasidėjusi pasaulinė ekonominė recesija smarkiai paveikė šalies būklę – silpnėjo tiek 
vidaus, tiek išorės paklausa, atitinkamai mažėjo investicijos, daugėjo įmonių bankrotų. 

Keičiantis šalies ekonominei būklei, keitėsi ir SVV subjektų finansavimo poreikiai. Remiantis ECB 
atliekamomis SVV subjektų apklausomis, priėjimas prie finansavimo šaltinių (antra didžiausia SVV 
subjektų problema) darėsi vis aktualesnė 2009 metais. Pirmąjį 2009 metų pusmetį beveik pusė 
respondentų teigė nejaučiantys didesnio išorinio finansavimo poreikio, tačiau beveik pusė respondentų, 
bandžiusių gauti išorinį finansavimą, teigė, kad finansavimo sąlygos pablogėjo. Kuo didesnė ir kuo ilgiau 
veikianti įmonė prašė paskolos, tuo didesnė tikimybė jai buvo gauti paskolą.  

Vis tik ECB vykdytos apklausos rezultatų negalima tiesiogiai sieti su Lietuvos SVV įmonėmis, 
kadangi ekonominė situacija Lietuvoje nuosmukio laikotarpiu labai skyrėsi nuo daugelio kitų Europos 
Sąjungos valstybių. Dėl šios priežasties projekto metu buvo atliktas atskiras anketinis SVV subjektų 
tyrimas. Tačiau  tyrimo rezultatai iš esmės patvirtino jau analizuotos ECB apklausos, taip pat kitų išorinių 
tyrimų rezultatus, kurie rodo, kad priėjimas prie finansavimo šaltinių – viena iš pagrindinių problemų, su 
kuria susiduria SVV subjektai – tapo ypatingai aktualia ekonominio nuosmukio laikotarpiu. 

Finansų inžinerijos priemonių vertinimas. Vertinant konkrečias Finansų inžinerijos priemones 
tyrime buvo išanalizuotas tokių priemonių adekvatumas esamai ekonominei situacijai, remiantis bankų 
finansinėse ataskaitose pateikiamais duomenimis, kitais antriniais šaltiniais, moksline literatūra. 

Remiantis Lietuvos bankų asociacijos pateikiamais duomenimis per 2009, 2010 metus daugumos 
bankų portfeliai privačioms įmonėms mažėjo. Nors bankų finansinėse ataskaitose neišskiriami duomenys 
apie paskolas SVV subjektams, vis tik, atsižvelgiant į SVV svarbą ekonomikoje, galima daryti prielaidą, 
kad privačioms įmonėms ir SVV subjektams išduotų paskolų tendencijos buvo panašios ar netgi 
blogesnės.  

Prasidėjus ekonominiam nuosmukiui labai susitraukė ne tik mažųjų, bet ir didžiųjų bankų portfeliai. 
Taigi, skolinimas įmonėms, o kartu ir SVV subjektams, priklauso ne tik nuo pinigų pasiūlos, bet taip pat 
nuo banko skolinimo politikos, nes didesnieji bankai, turintys galimybę skolintis iš patronuojančių bankų, 
neturėjo susidurti su kapitalo stygiaus problema ekonominio nuosmukio laikotarpiu. Būtent tuo galima 
paaiškinti pasyvesnį šių bankų dalyvavimą INVEGOS administruojamose, kapitalu grįstose, Finansų 
inžinerijos priemonėse. 

Nagrinėjant kapitalo stygiaus problemą, reikėtų pastebėti, kad ji buvo aktualiausia ekonominio 
nuosmukio pradžioje, kai paskoloms vis dar augant, indėliai ėmė sparčiai mažėti, tad bankai buvo 
priversti skolintis tarpbankinėje rinkoje ar ieškoti alternatyvių finansavimo šaltinių – tokių kaip kapitalu 
grįstos Finansų inžinerijos priemonės. Tačiau per 2009 metus bankų finansavimo šaltinių struktūra 
pasikeitė. Padidinus indėlių palūkanas, nuo 2009 metų antrojo ketvirčio bankai ėmė sėkmingai pritraukti 
indėlius vietinėje rinkoje, tuo tarpu išaugus skolininkų kredito rizikai ir dėl to sugriežtėjus paskolų 
suteikimo sąlygoms, bankų paskolų portfelis mažėjo, tad lėšos bankuose ir kitose kredito įstaigose 
išaugo, ir tapo aktualesnės rizika grįstos Finansų inžinerijos priemonės.  

Apibendrinant tyrimo metu atliktos duomenų analizės rezultatus, būtų galima teigti, kad Finansų 
inžinerijos priemonės yra adekvačios priemonės SVV subjektų skatinimui ekonominio nuosmukio 
laikotarpiu. Tą taip pat parodo platus tokių priemonių panaudojimas tarptautinėje praktikoje, susijusios 
mokslinės studijos. 

Europos Komisijos užsakytoje studijoje apie SVV finansavimą (EC, Cyclicality of SME finance, May 
2009) apžvelgiama literatūra, susijusi su SVV finansavimu ir atitinkamais rinkos trūkumais. Šis rinkos 
trūkumas tai pat nagrinėjamas finansinės krizės sąlygomis. Konstatuojama, kad, finansuojant SVV, 
didžiausias ir aiškiausias rinkos trūkumas yra susijęs su rizikos kapitalu. Marc Auboin (Pasaulinė 
prekybos organizacija) ir Moritz Meier-Ewert (Prinstono universitetas) savo studijoje „Verslo finansavimo 



 

 

Lietuvos teisinės ir finansinės sistemos tinkamumo SVV plėtrai skirtų finansinės 
inžinerijos priemonių, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų, steigimui ir 

įgyvendinimui vertinimas 

Galutinė vertinimo ataskaita 

20 psl. iš 277 

 

                                                             

 

 

prieinamumo finansinių krizių laikotarpiu pagerinimas“ (2003) teigia, kad adekvataus, tinkamo 
finansavimo prieinamumas yra apskritai viena svarbiausių verslo vystymosi sąlygų ne tik ekonominio 
nuosmukio laikotarpiu, bet ypatingą svarbą besivystančiose ar mažiau išsivysčiusiose šalyse jie teikia 
eksporto finansavimui, nes būtent tarptautinės prekybos atsigavimas yra pagrindinis faktorius, padedantis 
subalansuoti biudžetą ekonominio nuosmukio laikotarpiu. Eksporto finansavimo svarbą pabrėžia ir kiti 
Pasaulinės prekybos organizacijos ar Tarptautinio valiutos fondo tyrimai.  

Vertindami konkrečius finansų inžinerijos instrumentus, sprendžiant ekonominio nuosmukio 
laikotarpiu kilusias SVV subjektų problemas, šiame tyrime buvo pirmiausiai atsižvelgta į atitiktį SVV 
subjektų poreikiams, gebėjimą pasiekti suplanuotus rezultatus, laikytis suplanuotų Finansų inžinerijos 
instrumentų įgyvendinimo terminų. 

Viena iš akivaizdžių sričių, kurioje būtų galima didinti tiek Garantijų fondo, tiek INVEGOS 
kontroliuojančiojo fondo priemonių efektyvumą (atitikties SVV poreikiams ir rinkos trūkumams atžvilgiu), 
yra Finansų inžinerijos priemonių skyrimas SVV subjektų plėtrai. Ekonominės krizės laikotarpiu dauguma 
įmonių ne plečiasi, o bando išlikti rinkoje – išlaikyti turimą rinkos dalį, neprarasti klientų, tačiau tai yra 
apribojimas, nulemtas ES struktūrinių fondų (Europos Regioninės Plėtros fondo) panaudojimu, 
finansuojant šias priemones. Apskritai vertinant paramos SVV subjektams teikimą garantijų paskoloms ar 
lengvatinių paskolų forma, galima teigti, kad jos yra pakankamai patrauklios. Apie du trečdalius tyrimo 
metu vykdytoje apklausoje dalyvavusių respondentų sutiko arba visiškai sutiko su teiginiu, kad tokios 
paramos formos padėtų jų įmonei (individualiai veiklai) išspręsti ekonominės krizės laikotarpiu kilusias 
problemas.  

Vertinant Finansų inžinerijos priemones ekonominio nuosmukio laikotarpiu, labai svarbu atsižvelgti 
į jų įgyvendinimo trukmę. INVEGOS kontroliuojančiojo fondo priemonės, lyginant su JEREMIE 
kontroliuojančiojo fondo priemonėmis, šiuo atžvilgiu sąlyginai pranašesnės. Nors greitas priemonės 
įgyvendinimas negali būti laikomas pagrindiniu priemonės efektyvumo vertinimo kriterijumi, vis tik 
ekonominio nuosmukio laikotarpiu priemonės „lankstumas“, greitas įgyvendinimas yra labai svarbus dėl 
sparčiai kintančių rinkos poreikių. 

Rizikos kapitalo fondas bei bendro investavimo schema, skirta „verslo angelams“,  nors ir yra 
efektyvios priemonės siekiant didinti rizikos kapitalo investicijų lygį, vis tik, vertinant šį instrumentą 
ekonominės krizės dimensija, nėra tinkamos priemonės skatinti SVV subjektus ekonominio nuosmukio 
laikotarpiu Lietuvoje. Pirma, abi šios priemonės taip pat, kaip ir kitos JEREMIE kontroliuojančiojo fondo 
priemonės, yra  naujoviškos (Lietuvoje), todėl ilgai užtrunka jų įgyvendinimas. Antra, jos yra skirtos 
santykinai mažam SVV subjektų skaičiui ir yra labiau pilotinės, skirtos susijusių procesų išplėtojimui. 
Trečia, rizikos kapitalo priemonių rezultatai pasireiškia ilguoju laikotarpiu – tik po 5-7 metų nuo rizikos 
kapitalo investicijų į įmonę. 

Poreikį tokiai priemonei kaip Verslumo skatinimo fondas rodo keletas veiksnių. Beveik visų atliktų 
ekspertinių interviu metu buvo išsakyta nuomonė, kad neužtenka tik suteikti išorinį finansavimą verslui – 
lygiagrečiai reikia ir priemonių, didinančių verslininkų kompetenciją. Kitas Verslumo skatinimo fondo 
privalumas yra tas, kad pagal priemonę paskolos bus teikiamos veiklą pradedančioms labai mažoms, 
mažoms įmonėms,  o tai, mūsų vertinimu, yra akivaizdus rinkos trūkumas Lietuvoje. Tačiau vertinant 
Verslumo skatinimo fondo efektyvumą ekonominio nuosmukio kontekste, reikėtų atsižvelgti į tai, kad 
priemonė yra nauja, todėl faktinių duomenų apie jos rezultatus dar nėra. 

ES SF lėšų perskirstymo vertinimas. Lietuvos ekonomikos augimo VP Finansų inžinerijai yra 
numatyti du įgyvendinimo stebėsenos rodikliai – paremtų įmonių skaičius ir pritrauktos privačios 
investicijos. Nors minėtieji Lietuvos Ekonomikos augimo VP Finansų inžinerijos įgyvendinimo stebėsenos 
rodikliai yra parankūs dėl skaičiavimo paprastumo, vis tik, mūsų vertinimu, jų pasiekiamumas neturėtų 
tapti pagrindiniu kriterijumi, vertinant lėšų tarp skirtingų Finansų inžinerijos priemonių alokaciją. Pirma, 
Ekonomikos augimo VP numatomi stebėsenos rodikliai yra preliminarūs. Antra, priemonės, 
sumodeliuotos taip, kad būtų maksimaliai pasiekti tokie stebėsenos rodikliai, nebūtinai atitiks SVV 
subjektų poreikius. Siekiant pateikti išvadas dėl ES struktūrinių fondų lėšų perskirstymo tarp Finansų 
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inžinerijos priemonių, priemonės turėtų būti analizuojamos ne tik atsižvelgiant į minėtuosius Ekonomikos 
augimo VP rodiklius, bet į tokių kriterijų kaip atitiktis rinkos trūkumams, visiškas fondo lėšų panaudojimas 
bei fondo lėšų grįžtamumas, visumą. 

Kadangi dabartiniu metu įvertinti Lietuvoje įgyvendinamų Finansų inžinerijos priemonių 
nuostolingumą yra per anksti dėl pradinės jų įgyvendinimo stadijos, vertinime pateikiama instrumentų 
rezultatyvumo ir pirminė rinkos trūkumų, susijusių su SVV subjektų išoriniu finansavimu, analizė. 
Pažymėtina, kad netgi šiuo metu santykinai rezultatyviai įgyvendinamų instrumentų (pvz. Garantijų 
fondas) efektyvumą bus galima vertinti, kai bus žinomi duomenys apie šių instrumentų nuostolingumą, 
kadangi lėšų grįžtamumas yra vienas iš pagrindinių finansų inžinerijos aspektų. 

Remiantis INVEGOS fondo veiklos ataskaita, tikslinių grupių diskusijų metu išsakytais vertinimais 
bei projekto ekspertų vertinimu, INVEGOS fondo priemonėms numatyti priemonių įgyvendinimo rodikliai 
turėtų būti pasiekti.  

Galimybė didinti lėšas INVEGOS fondo priemonei „Mažų kreditų teikimas – 2 etapas” priklauso nuo 
finansinių tarpininkų suinteresuotumo dalyvauti schemoje. Ekspertiniu vertinimu, paremtu interviu su 
bankų bei INVEGOS atstovais, rezultatais, manome, kad poreikis didinti finansavimą priemonei „Mažų 
kreditų teikimas – 2 etapas” šiuo metu yra abejotinas, kadangi bankai jau dabar susiduria su problema, 
kad nėra kam išskolinti pagal priemonę gautas lėšas. Poreikio didinti finansavimą priemonei „Atviras 
kreditų fondas“ taip pat nėra, nes priemonė tenkina panašius SVV subjektų poreikius kaip ir naujai įsteigta 
JEREMIE kontroliuojančiojo fondo Finansuojamo rizikos pasidalinimo priemonė. 

JEREMIE kontroliuojančiojo fondo Finansuojamo rizikos pasidalinimo priemonės efektyvumą pagal 
įgyvendinimo rodiklius vertinti dar per anksti, tačiau tyrimo rezultatai rodo, kad rinkos prisotinimo aspektas 
gali būti svarbus veiksnys, įtakojantis šios priemonės įgyvendinimą. Mažinti finansavimą Finansuojamo 
rizikos pasidalinimo priemonei šiame etape taip pat būtų neracionalu ir nuostolinga dėl jau sudarytų 
kontraktų su finansiniais tarpininkais bei pradinės instrumento įgyvendinimo stadijos. 

Remiantis Garantijų fondo veiklos ataskaita, tikslinių grupių diskusijų metu išsakytais vertinimais ir 
ekspertiniu projekto komandos vertinimu – Garantijų fondui numatyti priemonių įgyvendinimo rodikliai 
programavimo periodo pabaigoje turėtų būti pasiekti. Vis tik didinti finansavimo priemonei Garantijų 
fondas nereikėtų tol, kol rinkai nebus įdiegta nauja JEREMIE kontroliuojančiojo fondo priemonė – 
portfelinės garantijos, nes abi priemonės tenkina panašius rinkos trūkumus, susijusius su SVV subjektų 
priėjimo prie išorinio finansavimo gerinimu. 

Vertinti ES struktūrinių fondų lėšų perskirstymą rizikos kapitalo finansavimo instrumentams 
Ekonomikos augimo veiksmų programos rodiklių kontekste nėra prasminga, nes šiomis priemonėmis 
planuojama paremti labai mažą SVV subjektų skaičių. Vis tik galima teigti, kad abi rizikos kapitalo 
finansavimo priemonės Lietuvoje įgyvendinamos sėkmingai, nes surasti pirmieji „verslo angelai“, 2010 m. 
balandžio mėnesį įsteigtas pirmasis rizikos kapitalo fondas, gegužės mėn. – antrasis rizikos kapitalo 
fondas. Finansavimas rizikos kapitalo finansavimo instrumentams ilgainiui turėtų būti didinamas tam, kad 
būtų padengti esantys rinkos trūkumai visose įmonių gyvavimo stadijose, tačiau, atsižvelgiant į dabartinę 
rinkos šioje srityje Lietuvoje brandą ir pasirengimą, finansavimas turėtų būti didinamas palaipsniui, 
siekiant išlaikyti investicijų kokybę bei sprendžiant privačių investuotojų pritraukimo problemą. 

Be jau minėto rinkos trūkumo – rizikos kapitalo finansavimo trūkumo (ypač ankstyvose įmonių 
gyvavimo stadijose), tyrimo metu buvo identifikuoti ir kiti rinkos trūkumai, susiję su SVV subjektų priėjimo 
prie išorinio finansavimo gerinimu, į kuriuos turėtų būti atsižvelgiama steigiant naujas finansų inžinerijos 
priemones ar perskirstant lėšas tarp dabartinių priemonių. 

Kaip jau minėta, mokslinėje literatūroje eksporto draudimas yra vienas dažniausiai minimų Finansų 
inžinerijos instrumentų ekonominio nuosmukio problemoms spręsti, tačiau Lietuvoje tokio pobūdžio 
instrumentai tik pradedami įgyvendinti. Išnagrinėjus Lietuvos pramonės eksporto struktūrą, akivaizdu, kad 
prasidėjus ekonominiam nuosmukiui eksportas ėmė smarkiai mažėti. Tačiau eksporto skatinimas yra 
svarbus ne tik ekonominio nuosmukio laikotarpiu. Tai indikatorius, pagal kurį dažnai sprendžiama apie 
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šalies konkurencingumo pokyčius, tad turėtų būti ieškomos alternatyvos INVEGOS pradėtos įgyvendinti 
eksporto draudimo priemonės pratęsimui. 

Išnagrinėjus Lietuvos SVV subjektų struktūrą pagal įmonių dydį, akivaizdu, kad teikiant paramą per 
Finansų inžinerijos priemones didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas labai mažoms įmonėms, nei 
mažoms ar vidutinėms įmonėms. Remiantis Lietuvos Statistikos departamento pateikiamais duomenimis, 
labai mažos įmonės, turinčios iki 10 darbuotojų, Lietuvoje sudaro apie 75% visų SVV subjektų. Nors 
dabartinės Finansų inžinerijos priemonės yra prieinamos tiek labai mažoms įmonėms, tiek mažoms, tiek 
vidutinėms, vis tik dėl paprastai trumpesnės veiklos istorijos ir kitų faktorių šioms įmonėms gauti paramą 
yra sąlyginai sudėtingiau. 

Mikrokreditų poreikį pagrindžia faktas, kad iš dabartinių priemonių tik Verslumo skatinimo fondas 
yra orientuotas į mikrofinansavimą (kreditai iki 86 000 Lt.). Verslumo skatinimo fondo priemone siekiama 
paremti 1 200 asmenų ir įmonių, skiriant šiam tikslui 50 mln. Lt. Manome, kad mikrokreditų poreikis 
rinkoje yra didesnis, todėl papildomas finansavimas arba papildomos priemonės orientuotos į 
mikrokreditavimą ir skirtos labai mažoms ir mažoms įmonėms, yra vienas iš svarstytinų klausimų. 
Remiantis 2007 m. lapkričio 13 d. Komisijos komunikate „Europos mikrokreditų plėtojimo iniciatyva 
augimui ir užimtumui remti“ priede Nr. 4 pateikta metodika galima preliminariai apskaičiuoti, kad Lietuvoje 
mikrokreditų poreikis gali sudaryti apie 24,2 mln. eurų arba 83,5 mln. Lt. 

Svarstant naujų Finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimą, rekomenduojame apsvarstyti 
galimybes steigti tokius instrumentus, kurie būtų derinami su verslininkų kompetencijas didinančiomis 
priemonėmis taip pasiekiant sinergijos efektą. Nors remiantis preliminaria teisine analize, pagal bendrą 
taisyklę, kryžminis finansavimas yra draudžiamas, tačiau galima pasinaudoti šio draudimo išimtimis. 

 

Finansų inžinerijos priemonių įtaka biudžeto deficitui 

 

 Ataskaitoje nagrinėjami klausimai, susiję su finansų inžinerijos priemonių apskaita, finansų 
inžinerijos priemonių įtaka biudžeto deficitui bei jų rizikos suderinamumu su biudžeto galimybėmis, o taip 
pat nagrinėjami finansinių srautų į finansinius instrumentus organizavimo klausimai bei Slovakijos ir 
Vengrijos praktika šiais klausimais. 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų reglamentai detaliai neapibrėžia, kaip turėtų būti vykdomas 
finansų inžinerijos priemonių apskaitos procesas ar kokie turėtų būti taikomi apskaitos standartai. 
Kadangi šalims narėms suteikiamos galimybės pasirinkti programų įgyvendinimo būdą, unifikuota 
procedūra negali būti taikoma. Apskaitos procesas, jo patikimumas bei duomenų detalumas turi užtikrinti 
galimybę pateikti reikalingas ataskaitas ir informaciją Europos Komisijai bei atlikti stebėsenos procedūras. 
Vykdomas apskaitos procesas ir taikomi apskaitos standartai turėtų neprieštarauti galiojantiems 
nacionaliniams teisės aktams. 

Nuo 2010 m. sausio 1 d. Lietuvos viešojo sektoriaus subjektai veda apskaitą remdamiesi kaupimo 
principu, t. y. ūkiniai įvykiai yra registruojami viešojo subjekto apskaitoje tada, kai jie įvyksta ir pateikiami 
tų ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Pajamos registruojamos, kai jos uždirbamos, o 
sąnaudos – kai jos patiriamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą. 

Lietuvoje šiuo metu nėra patvirtinta atskirų teisės aktų, detaliai reglamentuojančių finansų 
inžinerijos priemonių apskaitai keliamus reikalavimus. Į vertinimo apimtį patenkančių finansų inžinerijos 
priemonių finansavimo sutartyse reikalavimai apskaitai taip pat nėra detalizuoti. Vedant apskaitą 
vadovaujamasi galiojančiais teisės aktais, kurie pritaikomi vykdomoms operacijoms, susijusioms su 
finansų inžinerijos priemonėmis. 

Visos į vertinimo apimtį patenkančios finansų inžinerijos priemonės yra finansuojamos išskirtinai iš 
Europos Sąjungos fondų lėšų. Pervedant pinigines lėšas šių finansų inžinerijos priemonių kontroliuojančių 
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fondų valdytojams, valstybės biudžeto pajamų pusėje yra apskaitomos Europos Sąjungos ir kitos 
tarptautinės finansinės paramos lėšos. Todėl šių finansų inžinerijos priemonių finansavimas neturėjo 
įtakos biudžeto deficitui. Užbaigus finansinių inžinerijos priemonių įgyvendinimą iš jų grįžtančios tinkamai 
panaudotos lėšos  gali turėti teigiamą poveikį biudžeto deficitui, tačiau turi būti atsižvelgta į reikalavimą 
panaudoti šias lėšas tiem paties tikslams, t. y. SVV naudai. 

Finansinių instrumentų rizika šiuo metu yra vertinama finansavimo sutartyse. Lyginant šiuo metu 
veikiančius finansinius instrumentus tarpusavyje yra akivaizdu, kad jų rizikos laipsnis labai reikšmingai 
skiriasi.  Tai galima paaiškinti itin skirtinga finansinių instrumentų prigimtimi ir skirtingais tikslais siekiant 
juos įgyvendinti. Priežiūros komitetai, įsteigti pagal finansavimo sutarčių nuostatas, ir svarstantys bei 
tvirtinantys tiek siūlomų finansinių instrumentų riziką, tiek kitus svarbius su finansinių inžinerijos priemonių 
įgyvendinimu susijusius klausimus, yra įdiegtos gerosios praktikos pavyzdys. 

Šiuo metu finansinių srautų organizavimą į finansinius instrumentus reglamentuoja finansų 
inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Finansų ministro įsakymu. Šiose 
taisyklėse numatyta, kad lėšos kontroliuojančiojo fondo valdytojui arba konkrečios finansų inžinerijos 
priemonės valdytojui turi būti pervedamos finansavimo sutartyje nustatyta tvarka. 

Lėšos, įmokėtos į kontroliuojantįjį fondą ar finansų inžinerijos priemones, jau gali būti įtrauktos į 
išlaidų ataskaitą, pateikiamą Europos Komisijai, t. y. išlaidos preliminariai laikomos patirtomis ES 
struktūrinių fondų reglamento prasme.  Dėl šios priežasties steigiant finansų inžinerijos priemones, 
patenkančias į šio vertinimo apimtį, buvo itin akcentuojamas kaip įmanoma greitesnis piniginių lėšų 
pervedimas kontroliuojantiems fondams ir jų deklaravimas Europos Komisijai. 
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Summary 
 

 

Legislation regulating the setting up of financial engineering instruments  
 

Conception. EU regulations. Financial engineering instruments funded from EU structural funds 
and the state budget is a new assistance instrument of the Structural Funds in Lithuania. The funds used 
for financial engineering instruments are repayable funds that are allocated not by way of subsidies, but 
by lending funds, providing guarantees, and investing funds in other ways.  

The concept of financial engineering instruments was not in use in legal acts until 2006. This 
concept began to be used after the EU Structural Funds Regulation and the Implementing Regulation (the 
main EU legal regulations governing the use of Structural Funds by setting up financial engineering 
instruments) came in force. According to the Implementing Regulation, financial engineering instruments 
shall apply in the form of actions which make repayable investments, or provide guarantees for repayable 
investments, or both13. Meanwhile the EU Structural Funds Regulation provides a more detailed definition 
stating that financial engineering instruments may include venture capital funds, guarantee funds, and 
loan funds. 

Prior to the 2007–2013 programming period, the following three financial engineering instruments 
were established in Lithuanian legislation – provision of micro-credits, guarantees and investment of 
venture capital funds to assist small and medium size companies. It should be noted that only two of 
these instruments were implemented – INVEGA guarantees and micro-credits.  

Current version of the Law on Small and Medium Size Business Development stipulates several 
forms of assistance to SMEs using financial engineering instruments: granting of soft loans, provision of 
very small loans, provision of guarantees, credit insurance, and venture capital investment14. The 
following financial engineering instruments related to the development of SMEs operate in practice in 
Lithuania today: 

1) Invega Fund (manager – INVEGA, contract signed on 7 April 2009) offers two instruments: Small 
Credit Scheme and Open Credit Fund.  

2) JEREMIE Holding Fund (manager – EIF, contract signed on 1 October 2008) offers four 
instruments: Credit Scheme; Venture Capital Funds; Business Angels Co-Investment Fund; and 
Portfolio Guarantees.   

3) Guarantee Fund (manager – INVEGA, contract signed on 31 August 2009) offers one instrument: 
Guarantee Fund Financing.  

4) Entrepreneurship Promotion Fund (manager – INVEGA, contract signed on 30 December 2009) 
offers one instrument: Entrepreneurship Promotion by Providing Micro-Credits. 
 

National regulation. Prior to the 2007–2013 programming period, financial engineering instruments 
were regulated in national legislation. Prior to this period, the use of financial engineering instruments for 
promotion of small and medium size businesses was established in the legal acts of the Republic of 
Lithuania and also in the Law on SMEs, subsequently, strategic trends and measures for implementing 
the instruments stipulated in the law were adopted by Government resolutions and Ministerial decrees. 
One of the key documents is decree No. 1K-334 of 24 October 2008 of the Minister of Finance of the 

                                                      
13 Commission Regulation (EC) No 1828/2006 (Implementing Regulation) Article 43 (1). 
14 Please note that the author provides an exhaustive list of financial assistance instruments, whereas the EU Structural Fund 

Regulation does not provide such a list. 
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Republic of Lithuania adopting the Rules for the Administration and Funding of Financial Engineering 
Instruments. These legal acts are currently the main national legal acts that regulate the setting up of 
financial engineering instruments in Lithuania. 

 
 Compatibility with EU law. In essence, provisions of Lithuanian national legal regulations are 
compatible with the provisions of EU regulations on the use of EU Structural Funds which stipulate the 
setting up of financial engineering instruments. However, due to the fact that the EU Structural Funds 
Regulation and the Implementing Regulation regulate the setting up of financial engineering instruments 
in a rather abstract manner, the Republic of Lithuania has far-ranging opportunities to regulate the issues 
for setting up financial engineering instruments within the framework of EU law. It should also be noted 
that there are several issues that are not regulated by either EU regulations or Lithuanian legal acts in 
detail. Therefore, it is essential to resolve incompatibilities of regulation and to interpret the provisions of 
national and EU legal acts correctly and uniformly.     
 

The use of different concepts. One of the mentioned incompatibilities of regulation is the use of 
different concepts in national and EU legal acts.  

In the Rules for the Administration and Funding of Financial Engineering Instruments, the terms 
“financial engineering instruments” and “beneficiary” are used as different concepts. According to the 
guidelines for financial engineering, the beneficiary is the financial engineering instrument itself. Even 
though this does not directly contravene the Implementing Regulation, however it may determine a 
different interpretation of the texts (as discussed below). This must be considered when developing 
national regulations and implementing financial engineering instruments.  

In the Rules for the Administration and Funding of Financial Engineering Instruments, the concept of 
a manager of the financial engineering instrument is used, whereas such concept is absent from the 
Structural Funds Regulation or the Implementing Regulation. Such regulation determines a different 
interpretation of the legal acts, particularly when analysing the possibility to perform an intermediary 
review of the financial engineering project in order to allocate another holding fund manager provided in 
the Rules for the Administration and Funding of Financial Engineering Instruments. This possibility is not 
clearly established in EU legal acts; the EU Structural Funds Regulation and the Implementing Regulation 
use only the concept of a financial engineering instrument, but not of a manager of the financial 
engineering instrument. The risk therefore exists that once the manager of the financial engineering 
instrument is changed, from point of view of the European Union regulations it will be considered that the 
financial engineering instrument was also changed. If this were to happen it would mean that the funds 
which would be presented to the Commission as spent and subsequently refinanced by the Commission, 
would be withdrawn and transferred to a new financial engineering instrument. Such a change could 
result in a violation of the Community legal acts. In case the EU Structural Funds Regulation and the 
Implementing Regulation were interpreted in this manner, the first fund had to be closed and a new one 
had to be set up, but this would not be practical. Despite a change of the manager of the financial 
engineering instrument, the funds of the financial engineering instrument are not actually repaid to the 
state, but are allocated to the financial engineering instrument having the same goal alike the previous 
one; we could say that the EU regulations would not be breached if the manager of the financial 
engineering instrument changes without either changing the goals for which the financial engineering 
instrument is intended or the final beneficiaries of the financial engineering instrument. It is recommended 
that a decision be adopted on this matter only after receiving a positive EC position (the EC position may 
be expressed in the guidelines for action regarding the JEREMIE Fund scheduled for issue in November 
this year).  

 
Insufficient regulation. Another problem related to regulation of financial engineering instrument is 

insufficient regulation of some significant issues both on the national and EU level.  
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Regulation of repayable funds. National legal acts insufficiently regulate proper re-use of funds 

which will be repaid to the holding fund and independent financial engineering instruments. The Rules for 
the Administration and Funding of Financial Engineering Instruments stipulate that the obligation of the 
institutions which perform the selection of managers of the financial engineering instruments is to ensure 
that “the funds repaid when implementing financial engineering instruments, as stipulated in Article 78(7) 
of Regulation 1083/2006, would be re-used for the same goals.” Even though these issues are partially 
discussed in financing agreements, it is recommended that the re-use of funds is governed by legal acts, 
because inadequate re-use of funds would mean inadequate implementation of EU legal regulations. In 
addition, inadequate use of funds and therefore the possibility to interpret the Law on Management, Use, 
and Disposal of State-Owned and Municipal Property and the Law on Budget Structure of the Republic of 
Lithuania differently could prevent further successful use of funds. In order to eliminate legal uncertainty 
regarding the status of funds at the end of the operational programme, we recommend including in the 
Law on Budget Structure of the Republic of Lithuania a provision stating that the funds used for setting up 
financial engineering instruments and constituting the assets of a holding fund shall not be repaid to the 
budget, but are used in the manner prescribed in the financing agreement with the holding fund manager 
or by the Government or its authorised institution without prejudice to the applicable EU legal acts. The 
Ministry of Finance, as the institution authorised by the Government of the Republic of Lithuania, prior to 
the end of the operational programme and having analysed a further need for the funds, should identify 
specific ways how the funds should be used (in the form of financial engineering instruments or 
subsidies). In order to ensure adequate compliance with EU legal regulations, we, recommend 
establishing that before the funds are finally used, they must be accounted for in such a way that it would 
be possible to segregate such funds from other funds. In this way further legitimacy of the use of the 
funds as well as opportunities for the efficient use of funds would be ensured.  

As has been mentioned, detailed regulation of infringement procedures must be ensured in national 
legislation as currently they are ambiguous15. Regulation of infringement procedures related to the 
financial engineering instruments must be more detailed and include provisions that the loans, 
guarantees or invested venture capital granted unjustifiably should be subject to a subsidy equivalent 
which must be repaid together with the total unjustifiably granted amount (in the event of loan and venture 
capital).  

It should be noted that the EU legislation does not regulate clearly the re-use of returned funds. At 
the final closure, eligible expenditure is considered to be use of funds via financial engineering 
instruments16. The EU Structural Fund Regulation defines eligible expenditure as the funds used by way 
of financial engineering instruments for the first time, i.e., the funds are invested in enterprises, provided 
as guarantees to enterprises or lent to them. Considering that the final beneficiary of the EU Structural 
Fund projects is considered the holding fund or an independent financial engineering instrument, in the 
meaning of the national law, funds should also be considered eligible expenditure at the same time, i.e., 
when these funds of financial engineering instruments are used for SMEs entities. Returned funds must 
be used for the same goals, however the exact method of use is left to the discretion of the Member 
State. It is worth noting that the EU legislation only requires that the returned resources of financial 

                                                      
15 Decree No. 590 of 30 May 2005 of the Government ‘On approval of the rules for repayment into the budget of the republic of 
Lithuania the financial aid paid out and/or used by violating legal acts’ (Official Gazette, 2005, No. 69-2469; Official Gazette, 2008, 
No. 55-2077; Official Gazette, 2010, No. 33-1570) is ambiguous, According to Clause 5, the funds must be repaid only when (i)  the 
violation was committed by the administering or implementing institution or (ii) the beneficiary of the project. Pursuant to this clause, 
we may conclude that any violation committed by the end beneficiary does is excluded from these rules and that the relationship 
with the financial engineering instrument is regulated ion the basis of a mutual agreement. However, the majority of subclauses of 
Clause 24.1 mention the end beneficiary. 
16 Council Regulation No. 1083/2006 (EU Structural Fund Regulation), Article 78 (6). 
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engineering instruments intended for assistance to SMEs be used for the benefit of SMEs17. A mandatory 
demand to use these resources via financial engineering instruments is absent; therefore we are of the 
opinion that other methods for using returned recourses are available provided they are allocated to 
SMEs. However, even if such requirement is absent, considering that there are no clear criteria how to 
use the returned funds to the benefit of SMEs, the risk of irregularities can only be eliminated if funding is 
continued via the same financial engineering instruments. Neither is there a clear answer in the EU 
legislation as to whether funds repaid prior to the end of the programming period would become national 
funds.  

Regulation for setting up and administering financial engineering instruments. National 
legislation also fails to provide clear regulations with respect to setting up and administering financial 
engineering instruments.  

According to EU legislation the financial engineering instruments, including holding funds are 
provided, may be set up in the following manner: 

1) Financial engineering instruments, including holding funds, shall be set up as independent legal 
entities governed by agreements between the co-financing partners or shareholders, or 

2) Financial engineering instruments, including holding funds, shall be set up as a separate block of 
finance within a financial institution (in the financial agencies in Lithuanian law). 

The same legal forms of financial engineering instruments are provided both in the legislation of the 
Republic of Lithuania and in the European Union legislation.  

 
Independent legal entity. According to national legislation, when setting up a financial engineering 

instrument, including a holding fund as a separate legal entity, the recommended forms of legal status are 
a limited partnership, an investment company (a public limited company) or a private limited company. 
Other forms of legal status of entities would not ensure proper implementation of the manager’s functions 
and efficient attraction of private investment.  

It should be noted that according to the Law on Management, Use, and Disposal of State-Owned 
and Municipal Property, the list of entities in which it is allowed to invest state funds does not contain 
limited partnerships as entities performing the function of collective investment. It is assumed that for this 
reason the possibilities for setting up financial engineering instruments provided for in the EU legislation 
has been excessively constricted in the national legislation by eliminating the legal entity which by nature 
is suitable to manage and use state funds. It should be noted that according to the law of the Republic of 
Lithuania as currently in force, limited partnerships are managed by its full members who are liable to the 
extent of all their property for the obligations of the limited partnership. Unlimited liability is not acceptable 
to many professional entities which comply with the requirements for competence allowed for managing 
limited partnerships and using funds allocated for financial engineering instruments. 

In view of the above, we recommend including in the exhaustive list of entities in which it is allowed 
to invest state funds, provided in the Law on Management, Use, and Disposal of the State-Owned and 
Municipal Property, a provision which would allow investment in limited partnerships and to stipulate in 
the Law on Partnerships of the Republic of Lithuania that one full member is sufficient to establish a 
limited partnership and that the member-partner has the right to participate in decision-making regarding 
investment policy of the funds of the limited partnership. 

Funds to independent legal entities, state institutions, and appropriation managers may be provided 
as appropriations according to the Law on Budget Structure of the Republic of Lithuania for the 

                                                      
17 Ibid, Article 78 (7). 
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implementation of a specific budget programme. After transferring funds as appropriations, the provisions 
of the Law on Management, Use, and Disposal of State-Owned and Municipal Property would not be 
applied since the Law on Budget Structure of the Republic of Lithuania supersedes the Law on 
Management, Use, and Disposal of State-Owned and Municipal Property due to the fact that the previous 
law regulates special matters and the funds transferred to a financial engineering instrument would be 
used for the implementation of state-funded programmes. 

 
Block of finance. The financial engineering instrument, including a holding fund, as a block of 

finance in a financial institution, could be established as either an investment fund (a block of finance 
administered by the manager in trust) or the block of finance could be governed by agreements without 
establishing a separate entity regulated by the law.  

The form of administration of block of finance depends on how the funds were provided, i.e., whether 
this was done on the basis of the Law on Public Procurement of the Republic of Lithuania or as a financial 
grant. If the funds have been provided as a financial grant, the block of finance may be established either 
as an investment fund or provided in trust. If the block of finance has been transferred on the basis of the 
procedures stipulated in the Law on Public Procurement of the Republic of Lithuania, the procurement of 
the fund management services may also be subject to public procurement procedures. Following the 
general rule, an appropriation may be made only if the block of finance is governed by agreements 
without establishing a separate entity regulated by law. In this case the funds are owned by the entity 
which manages the funds; meanwhile if the funds are provided to an investment fund, the rules for 
investing state funds according to the Law on Management, Use, and Disposal of State-Owned and 
Municipal Property should apply.  

In view of the above, it is recommended allocating funds to a holding fund (i) as an appropriation 
when the financial engineering instrument is organised as a block of finance – the manager of the 
financial engineering instrument, as stipulated in the law on Budget Structure of the Republic of Lithuania, 
will in this case not be the manager of appropriations (ii) as an investment according to the Law on 
Management, Use, and Disposal of  State-Owned and Municipal Property – when a separate legal entity 
is established.  

 
Implementation via individual financial engineering instruments. The rules for setting up and 

administering financial engineering instruments stipulate that financial engineering instruments may be 
implemented via a holding fund or as individual financial engineering instruments. The forms for 
implementing financial engineering instruments selected by other than the holding fund are not regulated 
by the EU legislation. For this reason, following the principle of subsidiarity established in the Treaty, the 
legislator of the Republic of Lithuania has the right to prescribe the implementation of the financial 
engineering instruments by other than via the holding funds. Such separation between the 
implementation of financial engineering instruments via a holding fund on the one hand and the 
implementation of a separate financial engineering instrument on the other hand is also observed in 
national legal acts.  

 
Implementation via a holding fund. The Lithuanian law defines a holding fund as a fund for 

investing several financial engineering instruments controlled by the manager as it is defined in the EU 
Structural Fund Regulation. Meanwhile, the structure of rules used in the EU Structural Fund Regulation 
does not provide for strict separation of the holding fund from the holding fund manager as two separate 
entities.  

 
Managers of financial engineering instruments. According to the Lithuanian law, EIB, EIF, 

financial institutions, and other legal entities can be managers of financial engineering instruments. 
Private individuals cannot be appointed managers of financial engineering instruments. The requirement 
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laid down in the Lithuanian law that a legal entity must be appointed the manager of both a holding fund 
and an individual financial engineering instrument is based on a practical appraisal of the operation 
capacities and competencies of the entity and the national regulation, therefore it shall not be considered 
as restricting the possibilities stipulated in the EU legislation for selection of the manager of a holding fund 
and an individual financial engineering instrument.  

 
Management selection procedure. The general rule for selecting the holding fund manager is via a 

public procurement procedure on the basis of the Law on Public Procurement. Another method for 
implementing a holding fund is by direct allocation of the financial grant to EIB, EIF or a financial 
institution, if the contract is not considered a contract for public services. The manager of an individual 
financial engineering instrument may be an entity, including a financial institution, which complies with the 
criteria established by the Supervisory Committee, chosen by way of selection that is organised according 
to the provisions for public procurement if any such provisions are applicable in a particular case. 

The contracts concluded between INVEGA and the Ministry of Economy (and the Ministry of 
Finance) regarding the administration of funding programmes for SMEs cannot be considered contracts 
for public services, because they do not comply with the objective for concluding such a contract as 
stipulated in the Law on public Procurement of the Republic of Lithuania, i.e. the objective of economic 
benefit for the parties of the contract. The pecuniary interest of the contracts is not related with economic 
benefit for INVEGA, but only with the compensation to INVEGA for implementation of the functions 
allocated by the law. Considering such interpretation of the provisions of the Law on Public Procurement, 
INVEGA may also be appointed the financial institution for implementing financial engineering 
instruments according to the EU Structural Fund Regulation. This regulation establishes that if Members 
States are satisfied that public procurement law is not applicable, the definition of the tasks of the EIF and 
EIB justify Member States awarding them a financial grant, i.e. a direct financial contribution from 
operational programmes by way of donation. Under the same conditions, national law may provide for the 
possibility of awarding a financial grant to other financial institutions without a call for proposal. We think 
that it were possible to apply the said provision of the EU Structural Fund Regulation without any risk, i.e.  
to assign INVEGA implementation of financial engineering instruments without a call for proposal, if the 
Law on Public Procurement of the Republic of Lithuania or other legal act, e.g., the Law on Small and 
Medium Size Business, clearly stipulated such a possibility for a state institution whose area of 
responsibility is implementation of the relevant instrument. Regardless of what has been said, it should be 
noted that the existing legal regulation allows us to conclude that the possibility stipulated in the EU 
Structural Fund Regulation to establish selection of financial institutions for providing financial grants 
without a call for proposal has been implemented in national legislation.  

INVEGA implements financial engineering instruments (except guarantees) with the help of credit 
institutions. Since INVEGA complies with the requirements for the purchasing body stipulated in the Law 
on Public Procurement of the Republic of Lithuania, it must organise procurement of goods, services and 
works according to the procedure prescribed in the said law. When organising the procurement of goods, 
services and works, INVEGA must observe the procedures stipulated in the Law on Public Procurement 
of the Republic of Lithuania and select one of the methods for procurement stipulated in the law.   

So far, for implementing loan financial engineering instruments credit institutions have been 
selected on the basis of calls for proposals for credit institutions (commercial banks), conducted 
according to the procedures adopted for implementation of individual instruments. Tied loan contracts 
were concluded with intermediaries selected during the calls for proposals. According to the contracts, 
financial intermediaries undertake to use funds allocated to them in the manner stipulated in the contracts 
for implementation of financial engineering instruments. Tied loan contracts, according to the Law on 
Public Procurement of the Republic of Lithuania, are not considered public procurement contracts, 
because granting of a loan in its essence is not related to the acquisition of goods, services or works. Yet 
considering the nature of tied loan contracts, there is a risk that the procedure for concluding contracts 
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stipulated in the Law on Public Procurement of the Republic of Lithuania may be applicable to 
transactions with financial intermediaries, because, firstly, INVEGA is a purchasing organisation and 
financial intermediaries in the meaning of the Law on Public Procurement of the Republic of Lithuania are 
considered to be suppliers. Secondly, INVEGA gets direct economic benefit in the form of interest for tied 
loans. Meanwhile, the economic benefit of financial intermediaries includes a possibility to receive income 
from SMEs receiving loans. Thirdly, even though formally no services are acquired from financial 
intermediaries, according to tied loan contracts, financial intermediaries provide services related to 
implementation of financial engineering instruments, e.g., they lend funds to SMEs. In other words, the 
tied loan contracts, which regulate the use of the loan in detail and establish obligations of the financial 
intermediaries related to implementation of financial engineering instruments, also presuppose obligations 
of financial intermediaries with respect to the provision of services.  

Even in the cases when the Law on Public Procurement of the Republic of Lithuania does not apply 
to INVEGA operations, by acquiring services INVEGA must ensure that the services have been acquired 
by way of a call for proposal, whereby the conditions and appraisal criteria of the proposals are non-
discriminatory, objective, and transparent. It is therefore ensured that the credit institutions used for the 
implementation of financial engineering instruments do not receive unjustified benefit that can be treated 
as state assistance. In addition, competition of credit institutions is ensured and INVEGA has an 
opportunity to acquire services under the most favourable conditions. As far as the selection of 
commercial banks implementing a certain instrument is concerned, selection conditions in all cases have 
been the same. In view of this and the fact that the calls for proposals were open to all commercial banks 
operating in Lithuania and the same requirements were applied to applicants, such calls for proposals in 
our opinion complied with the non-discriminatory, objective, and transparent criteria.  

In view of the above reasons, it is recommended that services from third parties (including the 
services of financial intermediaries) required for INVEGA to implement financial engineering instruments 
for which it is responsible, shall be purchased by INVEGA in the manner prescribed in the Law on Public 
Procurement of the Republic of Lithuania.  

Current version of the Law on Public Procurement of the Republic of Lithuania provides an 
opportunity to involve financial intermediaries in the implementation of financial engineering instruments 
in the same way as has been done so far, because the law stipulates both the possibility to conclude 
contracts with several suppliers and to define the object of procurement in a flexible way which is 
important when purchasing services of financial intermediaries related to the implementation of financial 
engineering instruments. The Law on Public Procurement of the Republic of Lithuania provides an 
opportunity to conclude contracts with several suppliers if the object of procurement is subdivided into 
several parts. Procurement conditions may also establish restrictions as to how many parts it is allowed to 
submit a proposal for or that one tenderer may submit proposals only for one part of the object of 
procurement.  

The object of procurement must be defined according to the principles laid down in the Law on 
Public Procurement of the Republic of Lithuania, however, it may not necessarily be precisely specified in 
the tender documents. The Law on Public Procurement of the Republic of Lithuania stipulates that 
technical specification may be prepared (i.e. the object of procurement may be defined) by: (1) specifying 
the standard, technical certification or providing general technical specifications; (2) describing the 
expected result or functional requirements; and (3) describing the object of procurement as a combination 
of technical specifications, expected result or functional qualities. Accordingly, the object of procurement 
may be defined flexibly, including a possibility to define the object of procurement without specifying the 
scope. 
 Surplus regulation. The majority of provisions of the Rules for Administration and Funding of 
Financial Engineering Instruments either directly repeat other legal acts or make references to them. 
Therefore in the event of any amendments to these legal acts e.g., the Implementing Regulation, prior to 
equivalent amendments to the rules, they would be incompatible with EU legislation. Furthermore, the 
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structure of the rules may determine a different interpretation of the legal provisions from their 
interpretation according to the Regulations, therefore, the requirements of EU law would be violated. In 
the event of amendments to national legal acts or enactment of new acts, the Rules for Administration 
and Funding of Financial Engineering Instruments that have not been updated may be misleading, 
whereas the passing of a decree by the Minister of Economy with each amendment of any relevant legal 
acts would be inefficient.  

 Seeking to solve this problem, elimination of the provisions that repeat other provisions from the 
Rules for Administration and Funding of Financial Engineering Instruments should be considered. In 
addition, a set of legal acts should be prepared combining all the relevant provisions of both national and 
EU legal regulations, i.e. all regulation on financial engineering should be provided as information. 

 

 

The system of administration of financial engineering instruments  

 

Financial engineering instruments for SME development in Lithuania began to be used during the 
2007–2013 EU Structural Fund support programming period, however prior to this period, small and 
medium size entities also had the opportunity to use financial engineering instruments funded from the 
budget of the Republic of Lithuania. The operation of the system for administration of financial 
engineering instruments from the budget of the Republic of Lithuania for development of SMEs is 
regulated by the Law on National Debt of the Republic of Lithuania18, the Law on Small and Medium Size 
Business Development of the Republic of Lithuania19, and Resolution No. 887 of the Government of the 
Republic of Lithuania ‘On small and medium size business development’20. The financial engineering 
instruments funded from the state budget are set up by the Government which by its resolution No. 887 
‘On small and medium size business development’ established a guarantee institution – the private 
limited company (UAB) ‘Investicijų ir verslo garantijos’ (INVEGA) and assigned to it implementation of 
financing of SME development from national appropriations. Subsequently, depending on the need, the 
functions of INVEGA were expanded to embrace the use of EU Structural Funds, financial engineering 
instruments, and possibilities to provide guarantees not only for SME loans, but also for the loans of 
home-owner associations of multi-apartment buildings and/or apartment owners of multi-apartment 
buildings and other owners implementing multi-apartment building modernisation projects. The Ministry of 
Economy carries out the function of founder of INVEGA and supervision of INVEGA operations.  

The analysis of the system for administration of financial engineering instruments implemented 
from the state budget shows that each institution participating in administration has clear cut functions. 
However, some important stages in the system for administration of financial engineering instruments 
implemented from the state budget are not regulated, e.g., the implementation stage of financial 
engineering instruments is poorly regulated, no procedures for monitoring, control or investigation of 
irregularities are in place and improvement of these areas should be addressed.  

 

                                                      
18 The Law on National Debt of the Republic of Lithuania, 22 August 1996 (Official Gazette, 1996, No. 86-2045) 
19 The Law on Small and Medium Size Business Development of the Republic of Lithuania, 24 November 1998 (Official Gazette, 
1998, Nr. 109-2993) 
20 Resolution No. 887 of the Government of the Republic of Lithuania ‘On small and medium size business development’, 11 July 
2001 (Official Gazette, 2001, No. 62-2272)  



 

 

Lietuvos teisinės ir finansinės sistemos tinkamumo SVV plėtrai skirtų finansinės 
inžinerijos priemonių, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų, steigimui ir 

įgyvendinimui vertinimas 

Galutinė vertinimo ataskaita 

32 psl. iš 277 

 

                                                             

 

 

During the 2007–2013 EU Structural Fund support programming period, financial engineering 
instruments as a method for SME promotion were more widely applied: new financial engineering 
instruments were adopted funded from the 2007–2013 EU Structural Fund support Operational 
Programme on Economic Growth and Operational Programme for Human Resource Development. 
Correspondingly, key EU regulations that define procedures for using EU support applied for planning, 
management, and control of financial engineering instruments funded from EU structural support, 
which required enactment of new national legal acts21 and appointment of more institutions responsible 
for certain defined functions.  

The Ministry of Finance participates in the system for administration of financial engineering 
instruments as a managing body of operational programmes responsible for regulation of administration 
and funding of financial engineering instruments. To summarise the functions of the managing body in the 
system for administration of financial engineering instruments it should be noted that compared to the 
general management and control system for assistance granted under the EU Structural Funds, the 
managing body, in this former system, fulfils certain functions which in other operational programmes are 
delegated to implementing bodies. E.g., functions such as the recording of information in the SFMIS 
about actions carried out, the preparation of cost statements and their submission to a certifying body, or 
the investigation of irregularities, are delegated by the managing body to implementing bodies. 

Planning of EU funds and national budget funds for funding financial engineering projects in 
accordance with operational programmes, their appendixes, and the legislation of the Republic of 
Lithuania and without exceeding appropriations for such programmes is delegated to the Ministry of 
Economy and the Ministry of Social Security and Labour as intermediary authorities. Supervisory 
committees are formed according to the provisions laid down in the Rules for Administration and Funding 
of Financial Engineering Instruments for supervision of the holding fund and financial engineering 
instruments implemented via the fund. The administration system also includes holding fund managers or 
managers of financial engineering instruments (if a holding fund is not in place) and financial 
intermediaries.   

It should be noted that, pursuant to the Rules for Administration and Funding of Financial 
Engineering Instruments prepared on the basis of European Commission notes, setting up of the holding 
fund and its activities as well as the implementation of financial engineering instruments are considered 
an operation. Therefore, holding funds or managers of financial engineering instruments are in essence 
beneficiaries and are not formally included in the general management and control system for assistance 
granted under the EU Structural Funds defined in Commission Regulation (EC) No.1828/2006 and 
national legislation implementing this Regulation. The main functions and responsibility of holding fund 
managers are defined in the Rules for Financial Engineering and in the trilateral financing agreement 
between the managing body, the intermediary body, and the fund manager. 

Summing up the financial engineering measures planned and implemented using the assistance 
granted under the EU Structural Funds for SME development by the main participants and considering 
provisions of Council Regulation (EC) No. 1083/2006 and Commission Regulation (EU) No. 1828/2006 
regarding management and control functions as well as the national legal acts which detail 
implementation of the functions stipulated in the Regulations, it may be stated that all the necessary 
functions are in place. However, a few cases may be distinguished when the regulation is insufficient 
or to the extent that it does not comply with the normative documents. The key areas where 
regulation must be enhanced include identification of the functions and the extent of the Supervisory 

                                                      
21 The Rules for Administration and Funding of Financial Engineering Instruments adopted by decree No. 1K-334 of 27 October 
2008 of the Minister of Finance of the Republic f Lithuania  (Official Gazette, 2008, No. 125-4765). 
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Committee; regulation of preparation, submission, and endorsement of the annual and final reports; 
regulation of the re-use of resources and identification of the responsibilities of authorities in this area; 
expansion of the functions of the Guarantee Fund (investigation of irregularities, submission of the final 
report, and observation of information dissemination and publicity requirements according to the EC 
regulation).  

Summing up the distribution of the “traditional” functions of the implementing body in the 
administration system of financial engineering instruments allocated for SME development, it may be 
stated that the functions in the stages of conclusion of the contracts, payments and supervision are too 
dispersed among different participants, therefore causing the risk of suboptimal spending of resources. 
The following functions of the managing body should be delegated to individual Ministries: recording of 
information in the SFMIS about a financing agreement signed; recording of information in the SFMIS 
about payments; recording in the SFMIS data required for the preparation of the annual report of the 
operational programme; and preparation of project cost statements and submission to a certifying body. 

Another problem is that monitoring and control of the implementation of financial engineering 
instruments are insufficiently regulated. In order to implement financial engineering instruments efficiently 
and ensure timely identification of problems and rapid responses, monitoring and control of 
implementation are particularly important. However, insufficient attention is paid to it in the current system 
for administration of financial engineering instruments: a small amount of data is collected about 
implementation of the instruments, reports are infrequent (the annual progress report must be submitted 
by the holding fund manager to the Supervisory Committee once a year), collaboration with financial 
intermediaries who can ensure provision of the latest and most relevant information on any changes in 
the SMEs market to the holding fund manager of the manager of the financial engineering instrument is 
insufficient. It is therefore recommended enhancing this area by collecting more detailed data about 
implementation of the financial engineering instruments and submitting not only annual, but also semi-
annual reports regarding the progress of implementation of financial engineering instruments. Institutions 
participating in the implementation of the financial engineering instruments must collaborate more actively 
with financial intermediaries (organise work groups, include representatives of the Commercial Bank 
Association into the Supervisory Committee).  

 

Institutions able to fulfil the functions of the holding fund manager and requirements for such 
institutions 

 

The valid national legislation establishes neither mandatory requirements nor sufficient skills and 
competencies for the administration of financial engineering instruments for holding fund managers (or 
the managers of the financial engineering instrument). The evaluation report analyses the types of 
institutions that may participate in the administration of financial engineering instruments and fulfil the 
functions of the holding fund manager, as well as the requirements for their selection, and the skills and 
competences of the holding fund manager (or the manager of the financial engineering instrument) 
necessary for administration of financial engineering instruments. 

Having assessed the provisions of the EU and Lithuanian law, the first requirement for a financial 
engineering instrument, including the holding fund manager, is identified, namely that this must be a 
financial institution. 

Considering that the holding fund manager must select financial mediators for implementation of a 
financial engineering instrument yet another requirement must be in place, namely that the financial 
institution fulfilling the functions of the holding fund manager would not operate in the same market as 
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selected financial mediators.This restriction is important in order to ensure confidentiality of information. 
When selecting financial mediators, the holding fund manager may become privy to confidential 
information of financial mediators (competitors) and use this to increase its own competitive advantage.  

One of the requirements for the holding fund manager should be particular competence. The 
competence is defined as a set of knowledge and skills of the institution for efficient implementation of its 
functions, i.e. ability to perform the functions allocated to the institution. The second requirement 
necessary when selecting the holding fund manager should be the competence of the financial institution 
in a particular area. 

The extent of the competence when administering financial engineering instruments is first of all 
defined by the content of the financial engineering instruments. Considering that the financial engineering 
instruments analysed are exclusively targeted for SME development, experience in working with the SME 
sector – awareness of the needs of this sector, ability to assess them under changing economic 
conditions, and development of financial products relevant for SMEs – is required for successful 
implementation of the holding fund investment strategy and adaptation to changing economic conditions.  

Since today the majority of financial engineering instruments are implemented by way of assistance 
granted under the EU Structural Funds, experience in managing assistance under the EU Structural 
Funds or in administering national aid programmes should be considered as a necessary requirement, as 
well as an awareness of the rules on state aid and the ability to apply them properly.  

   Following the analysis conducted, it is recommended that the following eligibility and effectiveness 
requirements be applied for selecting the holding fund manager (or the manager of the financial 
engineering instrument), the fund manager must  

 

 

According to the proposed requirements, the following eight institutions (or groups thereof) were 
assessed for the position of holding fund manager (or the manager of the financial engineering 
instrument): commercial banks, Lithuanian Central Credit Union, the Bank of Lithuania, Turto Bankas, 
INVEGA, the Lithuanian Business Support Agency, ESFA, and the new venture capital fund founded by 
the state. Following their analysis, INVEGA was identified as the best institution to comply with the said 
requirements. However, allocation or selection of the national institution (INVEGA) for the JEREMIE 
Holding Fund manager gives rise to some risks:  

a. The allocated or selected national institution will not have sufficient competence and skills 
to fulfil the fund manager’s functions; 

b. Simple/scattered institutional responsibility for the performance of JEREMIE Holding Fund 
(performance usually depends on due planning, rapid implementation, etc.); 

c. The transfer of the holding fund to a new manager is not sufficiently regulated 
(management transfer procedures). 

(1) be a financial institution as it is defined in the Law on Financial Institutions of the Republic of 
Lithuania (eligibility requirement),  

(2) be able to ensure confidentiality of financial mediators’ information (eligibility requirement) 
(3) The fund manager must have competence in planning and/or implementing and/or administering 

financial products for SME development (effectiveness requirement),  
(4) have skills in the area of project and/or programme administration of assistance granted under 

EU Structural Funds or national aid (effectiveness requirement). 
(5) offer a lesser price for administration of holding funds (effectiveness requirement). 
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Therefore, the decision regarding the JEREMIE Holding Fund manager should be made 
considering all the risks listed above. 

 Competence and skills sufficient for implementation of the functions of the holding fund 
manager. The competence and skills of an institution necessary for administration of financial 
engineering instruments must first of all be identified on the basis of the functions determined for holding 
fund managers or managers of the financial engineering instrument (when the holding fund is not 
established) defined in trilateral financing agreements. Even though the financing agreements with 
holding fund managers establish the same functions, but their content is different depending on the 
administered financial engineering instrument, correspondingly, requirements for the competence and 
skills of holding fund managers are different.  

Since appointment of a new JEREMIE Holding Fund manager will be discussed in the near future, 
specific requirements were laid down for the competence and skills of the institution that will take over the 
functions and rights of the JEREMIE Holding Fund.  

A preliminary assessment of INVEGA skills (on the basis of the matrix of competence and skills of 
the JEREMIE Holding Fund provided and the functions to be performed by the JEREMIE Holding Fund 
manager) reveals that INVEGA lacks experience in investing venture capital and providing risk sharing. 
When administering these financial engineering instruments, INVEGA must be able to implement an 
investment strategy successfully, conduct the selection of the manager of financial engineering 
instruments (prepare a technical assignment and assess business plans of the candidates), supervise 
operations of the managers of financial engineering instruments, and assess the efficiency of financial 
engineering instruments. Once the decision is made to appoint INVEGA as an assignee of the rights of 
the JEREMIE Holding Fund manager, INVEGA’s skills in these areas must first of all be strengthened.   

INVEGA human and technical resources are not sufficient to perform the functions of the JEREMIE 
Holding Fund. The need for additional human resources to manage the JEREMIE Holding Fund will 
depend not only on the amount of resources managed by the fund, but also on the specific functions 
assigned to INVEGA in managing the JEREMIE Holding Fund, the type of engineering instruments 
implemented by the fund (for direct implementation of the instrument, e.g., provision of guarantees, a 
larger number of employees is  required, whereas for compensation of interest and provision of loans – a 
smaller number is needed), and at a specific stage of the implementation of financial engineering 
instrument (fewer employees are required for administration of the instrument than at the initial stage of 
implementation of the instrument).  

Sufficient funds should be allocated in the INVEGA budget for the purchase of consultancy services 
in the areas where INVEGA lacks skills – consultations on legal, state aid, financial product structuring, 
assessment of financial product risk and effectiveness, and other issues. Outsourcing of consultancies is 
a good means for strengthening skills within a short time. This is how EIF, the current manager of the 
JEREMIE Holding Fund, compensates for its lack of competence in certain areas. A framework 
agreement should be drawn up for consultancy services with companies providing the relevant 
consultation services.  

If INVEGA accepts the management of the JEREMIE Holding Fund, the volumes of the sources 
managed would increase, therefore the technical capacities (information systems).of INVEGA should be 
strengthened and enhanced for administering the additional funds.  

If INVEGA is assigned as the manager of the JEREMIE Holding Fund, the company’s capacity 
audit must be conducted, competences assessed, skills gaps identified, the technical capacity of INVEGA 
assessed, internal work procedures reviewed, and a detailed plan for strengthening skills must be 
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prepared. After performing the preparatory work stipulated in the plan by a certain set term by INVEGA, 
verification of INVEGA’s skills to perform the JEREMIE Holding Fund manager’s functions must be 
conducted as well as verification of whether INVEGA has implemented audit recommendations and is 
ready to take over and fulfil the holding fund manager’s functions.  

Appointment of the JEREMIE Holding Fund manager. When the Ministry of Economy makes 
the decision regarding the national institution to manage JEREMIE Holding Fund, the decision must be 
adopted by a separate decree of the Minister of Economy or (alternately) the assignment of the rights and 
obligations may be conducted by signing a contract. In order that the rights and obligations of the holding 
fund manager be smoothly transferred/accepted between the former (EIF) and the new manager of the 
JEREMIE Holding Fund and the responsible authorities, the contract should define the assignment of the 
rights and obligations to the new holding fund manager and regulate liability of the parties in the interim 
period and other issues. Pursuant to the recommendations of the European Commission and the 
provisions of legal acts of the Republic of Lithuania, appointment of the holding fund manager should 
specify the appointed institution, the goals of public policy justifying the appointment (assistance to SME 
development), the mandate of the institution appointed to implement public policy, and justification of the 
competence of the appointed institution for successful implementation of the functions of the holding fund 
manager. It is recommended that justification of the competence on the basis of eligibility and 
effectiveness criteria provided (which, are to be defined in the Rules for Financial Engineering) be 
performed.  

 Compatibility of financial engineering instruments funded from different EU Structural 
Funds and operational programmes. Resources are currently allocated from EU Structural Funds for 
the implementation of financial engineering instruments according to two 2007–2013 operational 
programmes – the Operational Programme on Economic Growth and the Operational Programme for 
Human Resource Development. The Operational Programme on Economic Growth is financed from the 
European Regional Development Fund (ERDF), whereas the Operational Programme for Human 
Resource Development – from the European Social Fund (ESF). For the use of both the ERDF and the 
ESF funds, the main regulations are applied – the EU Structural Fund Regulation which sets general 
provisions for the EU Regional Development Fund, the European Social Fund, and the Cohesion Fund, 
and the Implementing Regulation which sets rules for implementation of the said EU Structural Fund 
Regulation and also European Parliament and Council Regulation (EB) No. 1080/2006 regarding the 
European Regional Development Fund. Therefore the EU legal framework applied for the use of 
resources of both the ERDF and the ESF is the same. The Note of the European Commission22, which 
provides some broad explanations for setting up and managing financial engineering instruments, does 
not provide any exceptions or differences between the use of sources from either the ERDF or the ESF. 
The European Commission’s draft Guidance Note on Financial Engineering Instrument23 stipulates that a 
financial engineering instrument may be implemented from several funds and operational programmes, 
however, in this event the manager of the financial engineering instrument must ensure, for the sake of 
financial accounting and audit, separate accounting of funds. The Lithuanian operational programmes, 
however, clearly separate investment areas for financial engineering instruments and therefore at the 
moment it is not possible use the ERDF resources (e.g., via INVEGA Fund) for financing activities 
supported by the ESF, i.e., to grant very small loans to private individuals starting their own business. 
Consequently, the limitations preventing development of a more integrated administration of financial 
engineering instruments for development of SMEs are in the national legislation. They can be eliminated 

                                                      
22 Note of the Commission on Financial Engineering in the 2007-13 programming period. 16 July 2007, COCOF 07/0018/01 
23 European Commission. Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 
1083/2006 implemented with funding from the European Regional Development Fund. Draft document (Version 28/07/2010).  



 

 

Lietuvos teisinės ir finansinės sistemos tinkamumo SVV plėtrai skirtų finansinės 
inžinerijos priemonių, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų, steigimui ir 

įgyvendinimui vertinimas 

Galutinė vertinimo ataskaita 

37 psl. iš 277 

 

                                                             

 

 

by harmonising an amendment to the Operational Programme on Economic Growth with the European 
Commission24 and foreseeing a cross-financing opportunity, therefore using cross-financing in the 2014–
2020 EU structural support programming period provided it is compatible with the EU legislation 
regulating the use of funds for the 2014–2020 EU structural support programming period.  

Today nearly all financial engineering instruments are implemented or administered by INVEGA 
(except for the financial engineering instruments implemented through the JEREMIE Holding Fund). We 
believe that further facilitation of financial engineering instruments is possible by combining holding funds. 
For example, if INVEGA is assigned to take over the rights and functions of the JEREMIE Holding Fund 
manager, the possibility of combining INVEGA, JEREMIE and Entrepreneurship Promotion holding funds 
into one fund should be considered. All three holding funds were established for the same purpose 
(assistance to SME development), financial engineering instruments implemented by the funds aim to 
have the same impact on the market; the funds are administered according to the same administration 
system for financial engineering instruments financed under the EU Structural Funds, and finally the 
same requirements apply to management of the funds. By combining the holding funds into one, 
administrative costs would be reduced and some resources could be saved: only one progress report 
would have to be prepared and endorsed, only one audit would have to be conducted, and funds would 
be paid out to the same holding fund manager, i.e., fund management would be more effective. It should 
also be noted that contracts with managers regarding the JEREMIE Holding Fund, the INVEGA holding 
fund, and the Entrepreneurship Promotion holding fund are similar. On the other hand, combination of the 
funds into a single holding fund would give rise to certain legal risks Therefore, even though combination 
of the three holding funds would lead to more effective management , considering current valid legal 
aspects we may conclude that establishment of a single fund might have been considered before 
implementation of the JEREMIE initiative in Lithuania, whereas today, due to the said restrictions, joining 
the funds would be a rather complex and time consuming matter. We would recommend, however, that 
serious consideration be given to the possible joining of the funds in the future, when preparations for the 
2014 financial perspective are underway and establishing a single Entrepreneurship Promotion holding 
fund responsible for planning and implementation of financial engineering instruments for SMEs and 
private individuals. 

When considering the possibility of a single system for setting up and managing financial 
engineering instruments (therefore combining two separate administrative systems – the national budget 
and financial engineering instruments financed from EU Structural Funds – into a single general 
administrative system), the following aspects should be taken into consideration. To make administrative 
systems uniform in this case would mean making administrative procedures uniform. In addition, the 
same legal acts must be applied to setting up and management of the financial engineering instruments 
financed both from the EU Structural Funds and the state budget. As can be seen from this analysis, both 
administrative systems differ in terms of the institutions participating in administration; different 
procedures for initiating, planning, implementing, and supervising financial engineering instruments are 
applied; different national legal acts are applied to financial engineering instruments; and for setting up 
and management of financial engineering instruments funded from EU funds, requirements of EU 
Regulations are additionally applied. Consequently it is not possible to facilitate the administration system 
of financial engineering instruments funded from EU Structural Funds and administer resources from EU 
Structural Funds according to the system for administration of national budget funds due to the 

                                                      
24The provision stipulating that financial engineering instruments financed from this programme shall not be used for ERDF support 
for projects of social companies seeking to develop their business and very small and small companies and private individuals 
wishing to start their own business, if they are financed using the ESF financial engineering instruments, should be eliminated from 
the Economic Growth Operational Programme. The programme should be supplemented with the provision that these activities may 
be financed by applying the cross-financing principle.  
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mandatory requirements of EU regulations that the Member State has to fulfil; furthermore the system for 
administering financial engineering instruments implemented from budget funds is currently insufficiently 
regulated – the implementation stage is insufficiently regulated (e.g., selection of financial intermediaries) 
and no monitoring, control, and investigation of irregularities procedures required for administering EU 
funds are in place.  

We, therefore, believe that unification of the administration systems of financial engineering 
instruments funded from EU and state budget funds is not appropriate due to essential differences 
between the systems. However, during the administration of budget funds some aspects should be 
borrowed from the system for administration of financial engineering instruments funded by EU funds, 
namely, to regulate in more detail the implementation stage and identify monitoring, control, and 
investigation of irregularities procedures.  

More detailed regulation of the use of national funds for financial engineering instruments will be 
particularly relevant in the future. After the expiry of the contracts regarding the setting up of holding funds 
or an individual financial engineering instrument, it will be possible to direct repayable funds for special 
programmes with the same goal as that of the financial engineering instrument. The Ministry of Economy 
and the Ministry of Social Security and Labour will have to make a decision regarding further use of the 
funds. If the decision is made to continue funding of financial engineering instruments for assistance to 
SMEs, the funds from the Structural Funds will be transferred to the national budget and it will then be 
possible to administer them according to the national system for administration of financial engineering 
instruments. In order to prepare for proper administration of the funds transferred from holding funds to 
the national budget, administration of funds from the national budget should be done according to the 
system for administration of EU funds and funded financial engineering instruments, without applying EU 
regulations to national funds.  

Sufficiency and adequacy of financial engineering instruments to the economic situation 

 The sufficiency and adequacy of financial engineering instruments to the economic situation are 
assessed in this study starting with analysis of the macroeconomic environment, assessment of changing 
needs of SMEs, identification of market failures, and assessment of the adequacy of particular financial 
engineering instruments to cover the failures. Financial engineering in this study is assessed as the 
means (method, instrument) used to achieve the goal. The main goal is to solve specific market failures, 
justify state intervention logic, and promote SME development. The Triangulation principle is used for 
discussion of the issue, i.e., several sources of information and/or methods of analysis are used. 

The need for financial engineering instruments and changing needs. SMEs make up around 
99.3% of all companies in Lithuania and contribute two thirds of GDP. Therefore it is assumed that 
changes in the financial indicators of SMEs directly correlate with changes in the financial indicators of all 
Lithuanian companies and trends in economic development of the country in general. These trends have 
seen a significant change since adoption of the Lithuanian Operational Programme on Economic Growth 
in 2007. At that time there was overall economic growth characterised by a rapid increase in internal 
demand, private consumption, and investment, however the global economic recession that began in the 
second half of 2008 brought considerable changes to the situation in the country – both internal and 
external demand together with investment dropped, the number of bankruptcies increased. 

With the changing economic situation in the country, the financing needs of SMEs have also 
changed. According to surveys of SMEs conducted by the ECB, access to financing resources – the 
second biggest problem for SMEs became even more relevant in 2009. During the first half year of 2009, 
nearly half the respondents stated that they did not have a greater need for external financing; however, 
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half of the respondents who tried to get external financing said that financing conditions were worse. The 
larger the company and the longer it had been operating, the more likely it was to get a loan.  

However, the results of the survey conducted by the ECB cannot be directly related to SMEs in 
Lithuania, because the economic situation during the economic collapse differed a great deal from many 
other European Countries. For this reason, during the study, a separate survey (in the form of a 
questionnaire) of SMEs was conducted. The results of this survey, however, essentially confirmed the 
results of the ECB survey as well as other external studies which show that access to financing resources 
is one of the key problems that the SMEs face, particularly during an economic collapse.   

Assessment of financial engineering instruments. The assessment of particular financial 
engineering instruments consists of an analysis of the adequacy of the instruments to the current 
economic situation. The analysis relies on the data provided in the financial statements of the banks, 
other secondary resources, and scientific literature. 

According to the data provided by the Association of Lithuanian Banks, during 2009 and 2010, 
bank portfolios for private companies shrank. Even though the bank financial statements do not single out 
data on the loans for SMEs, considering the importance of SMEs for the Lithuanian economy, we may 
assume that the trends for granting loans to private companies and SMEs are similar or even worse.  

At the start of the collapse in the economy, the portfolios of both small and large banks shrank to a 
great extent. Lending to companies, including SMEs, depends not only on the availability of money, but 
also on the lending policy of the bank; because larger banks are able to borrow from their parent banks, 
they did not face a shortage of capital during the economic downfall. This also explains the more passive 
involvement of the banks during this period in the capital based financial engineering instruments 
administered by INVEGA. 

Analysing the problem of capital shortage it should be noted that it was most relevant at the 
beginning of the economic downfall when, with the growth of loans, deposits declined rapidly. As a result, 
the banks had to borrow on the interbank market or look for alternative financing resources, such as the 
capital-based financial engineering instruments. However during 2009, the structure of financing sources 
of the banks changed. Following the increase in interest rates on deposits, starting from 2009 Q2, the 
banks were successful in attracting deposits in the local market. Meanwhile with the growth of the credit 
risk of debtors and subsequently more stringent conditions for granting loans, the bank loan portfolio 
decreased, and funds available in the banks and other credit institutions increased and risk-based 
financial engineering instruments became relevant.  

To sum up the results of the data analysis conducted during the study, we can say that financial 
engineering instruments are adequate instruments for promoting SMEs during a time of economic 
downturn. This is attested to by the rather wide use of such instruments in international practice and 
confirmed by the conclusions of academic research. 

In the study commissioned by the European Commission about the financing of SMEs (EC, 
Cyclicality of SME finance, May 2009), a survey of literature related to SME financing and the relevant 
market failures is provided, additionally the market failure is discussed with respect to the financial crisis. 
It is stated that in SME financing, the largest and most obvious market failure is related to venture capital. 
Marc Auboin (World Trade Organisation) and Moritz Meier-Ewert (Princeton University) in their study 
Improving the Availability of Trade Finance during Financial Crises (2003) maintain that adequate and 
reliable sources of financing generally constitute one of the main conditions for business development not 
only in a time of economic downturn. They particularly emphasise export financing in developing 
countries or less-developed countries, because the recovery of international trade is the main factor 
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helping to balance the budget at a time of economic collapse. The importance of export financing is also 
emphasised by other studies of the World Trade Organisation and the International Monetary Fund.  

In this study, the assessment of particular financial engineering instruments in order to solve 
problems arising for SMEs during the economic downturn first of all considers compliance with the needs 
of SMEs, the ability to achieve their targeted results and observing the planned term for the 
implementation of a financial engineering instrument. 

One of the obvious areas for increasing efficiency of both the Guarantee Fund and the instruments 
of the INVEGA holding fund (with respect to compliance with SME needs and market failures) is 
allocation of financial engineering instruments to SME development. During a time of economic crisis 
many companies do not expand, but try to remain in  the market by retaining their market share and their 
customers, however this is a limitation determined by the use of EU Structural Funds (from the European 
Regional Development Fund) in financing these instruments. Generally assessing support provided to 
SMEs in the form of guarantees for loans or soft loans, it may be stated that they are sufficiently 
attractive. Around two thirds of the respondents of the study agreed or fully agreed with the statement that 
such forms of assistance would help their company (individual activity) to solve the problems arising 
during an economic crisis.  

The assessment of the use of financial engineering instruments during an economic downturn 
should also take into account the lifecycle of an instrument. In this respect, instruments of the INVEGA 
holding fund compared with those of the JEREMIE Holding Fund are relatively more advantageous. Even 
though rapid implementation of the instrument cannot be considered the key criterion for evaluating 
efficiency of the instrument, but during an economic downturn, “flexibility” of the measure and rapid 
implementation are very important due to rapidly changing market demands. 

Despite being efficient instruments for increasing the level of venture capital investment, the 
Venture Capital Fund and the Business Angels Co-Investment Fund are not suitable instruments for 
promoting SMEs in the economic downturn in Lithuania. Firstly, both measures, very much like other 
instruments of the JEREMIE Holding Fund, are new in Lithuania and their implementation takes longer. 
Secondly, they are intended for rather a small number of SMEs and are more like pilot instruments for 
expansion of related processes. Thirdly, the results of venture capital instruments can only be seen in the 
long run –5-7 years after the venture capital investment in the company. 

Several factors point to the need for an instrument such as the Entrepreneurship Promotion Fund. 
During nearly all the expert interviews, the opinion was expressed that it is not sufficient to provide only 
external funding to businesses, instruments are also required to increase the competences of 
businessmen. Another advantage of the Entrepreneurship Promotion Fund is that loans according to this 
instrument will be granted to very small and small companies starting a business, which in our 
assessment, is in short supply in Lithuania. Further assessment of the Entrepreneurship Promotion Fund 
within the context of the economic downturn should also consider the fact that this instrument is new and 
that there are therefore not any actual results. 

Assessment of the redistribution of the resources of EU SF. The Operational Programme on 
Economic Growth of Lithuania stipulates two indicators for monitoring implementation of financial 
engineering: the number of companies supported and the amount of private investment attracted. Even 
though these indicators for monitoring implementation of financial engineering in the Operational 
Programme on Economic Growth of Lithuania are handy due to the simplicity of their calculation, their 
achievability, in our opinion, should not become the main criterion for assessment of the allocation of 
funds for individual financial engineering instruments. Firstly, monitoring indicators for the Operational 
Programme on Economic Growth are preliminary. Secondly, the instruments are modelled in such a way 
as to ensure maximum achievement of indicators irrespective of whether or not they meet the demand of 
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SMEs. In order to make conclusions regarding redistribution of resources between EU Structural Funds, 
financial instruments should therefore be analysed not only with respect to the indicators of the 
Operational Programme on Economic Growth, but also with respect to such overall criteria as 
compatibility with market failures, total use of the fund resources, and return of the resources. 

As of now it is too early to assess the loss ratio of financial engineering instruments implemented in 
Lithuania as their implementation is only in the start-up stage; the assessment provides an analysis of 
efficiency and primary market failures related to external financing of SMEs. It should be noted that even 
in the case of instruments implemented in a relatively efficient manner (e.g. Guarantee Fund), their 
effectiveness can only be assessed after the receipt of information on their loss ratio, because the return 
of funds is one of the key aspects of financial engineering. 

According to the activity report of the INVEGA Fund, and assessments made during focus group 
discussions, as well as the evaluation of project experts, implementation indicators set for the INVEGA 
Fund instruments should be achieved.    

The possibility of increasing financing for the INVEGA Fund instrument Granting Small Credits – 
Stage 2 will depend on the interest of financial intermediaries wishing to participate in the scheme. On the 
basis of the results of expert interviews with the representatives of the banks and INVEGA, we think that 
the need to increase financing for the instrument Granting Small Credits – Stage 2 is doubtful at the 
moment  as the banks have already encountered problems in lending funds received for this instrument. 
Neither is there a need to increase financing for the instrument Open Credit Fund, as the instrument 
satisfies similar needs of SMEs as those satisfied by the newly established Funded Risk-Sharing 
instrument of the JEREMIE Holding Fund. 

At this stage it is too early to assess the effectiveness of the Funded Risk-Sharing instrument by 
the JEREMIE Holding Fund according to its implementation indicators, however the results of the study 
show that the market saturation aspect could be an important factor affecting implementation of this 
instrument. Reduction of financing for the Funded Risk-Sharing instrument at this stage would be an 
irrational and detrimental step due to agreements already concluded with financial mediators and the 
start-up stage of the implementation itself. 

According to the activity report of the Guarantee Fund, and assessments made during focus group 
discussions, as well as the evaluation of project experts, implementation indicators set for the Guarantee 
Fund instrument should be achieved at the end of the programming period. Yet financing for the 
Guarantee Fund instrument should not be increased until the introduction of the new instrument of the 
JEREMIE Holding Fund – Portfolio Guarantees, because both instruments cover for the same market 
failures related to improvement of SME access to external financing. 

It is not reasonable to assess redistribution of assistance under EU Structural Funds for venture 
capital financing instruments within the context of the Operational Programme on Economic Growth, 
because these instruments plan to support very small number of SMEs. It is possible to state, though, 
that both venture capital financing instruments are implemented in Lithuania successfully and as a result 
of them the first business angels were identified, in April 2010, the first venture capital fund and in May – 
the second venture capital fund were established. Financing for venture capital instruments in the long 
run should be increased in order to cover for market failures in all stages of the company lifecycle. 
Considering the current maturity and readiness of this market in Lithuania, financing should be increased 
gradually in order to retain the quality of investment; the problem of attracting private investors should 
also be solved. 

In addition to the said market failure – the shortage of financing for venture capital, particularly in 
the start-up stages of the company lifecycle, other market failures related to improvement of SME access 
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to external financing were identified during the study and have to be taken into consideration when 
establishing new financial engineering instruments or redistributing funds among currently available 
instruments. 

As has been mentioned, export insurance is most frequently mentioned in the literature as a 
financial engineering instrument for solving problems during an economic downturn, in Lithuania, 
however, such instruments are only starting to be implemented. After analysing the export structure of 
Lithuanian industries, it is seen that with the start of the economic slump, export volumes decreased 
rapidly. Export promotion is important not only during an economic downturn it is an indicator used for 
judging changes in the country’s competitiveness, therefore alternatives should be sought for continuation 
of the export insurance instrument which was initially implemented by INVEGA. 

Considering the structure of SMEs in Lithuania according to the size of the company, greater 
attention should be paid to provide support to very small, rather than small or medium size companies 
through financial engineering instruments. According to data provided by the Department of Statistics of 
the Republic of Lithuania, very small companies with under 10 employees account for around 75% of all 
SMEs in Lithuania. Even though financial engineering instruments are today accessible to very small, 
small and medium companies, due to the shorter history of operations and other factors, it is relatively 
more difficult for very small companies to receive financing. 

The need for micro-credits is justified by the fact that of the currently available instruments, only the 
Entrepreneurship Promotion Fund is oriented to micro-financing (credits up to 86,000 LTL). The 
Entrepreneurship Promotion Fund seeks to support 1,200 individuals and companies by allocating 50 
million LTL for this purpose. We believe that the need for micro-credits in the market is far larger, 
therefore additional funding or additional instruments for granting micro-credits to very small and small 
companies is one of the issues to be addressed. Pursuant to the methodology provided in Annex 4 to 
Commission Communication of 13 November 2007 ‘A European initiative for the development of micro-
credit in support of growth and employment’, a preliminary estimate may be made that the need for micro-
credits in Lithuania may amount to 24.2 million EUR or 83.5 million LTL. 

Considering implementation of the new financial engineering instruments, we recommend that 
consideration be given to the setting up such instruments in combination with instruments increasing the 
competencies of businessmen therefore achieving a synergistic effect. Even though according, to the 
preliminary legal analysis, the general rule is that cross-financing is prohibited, exceptions to this 
prohibition may be used. 

The impact of financial engineering instruments on the state budget deficit 

 The report addresses the issues related to the accounting of financial engineering instruments, the 
impact of financial engineering instruments on the state budget deficit and their risk compatibility with the 
budget capacity, organisation of finance flow to financial instruments, and the practice of Slovakia and 
Hungary on these issues. 

The EU Structural Fund regulations do not define in detail how the accounting process of financial 
engineering instruments should be conducted or what accounting standards should apply. Since Member 
States may select the method for programme implementation, a unified procedure may not be applied. 
The accounting process, its reliability and the extent of detail of the data must ensure preparation of the 
required reports and information to the European Commission and performance of monitoring 
procedures. The accounting process and applicable accounting standards should be compatible with the 
valid national legislation. 

Starting from 1 January 2010, Lithuanian public sector entities conduct accrual basis accounting 
when economic events are recorded in the accounts of the public entity when they take place and are 



 

 

Lietuvos teisinės ir finansinės sistemos tinkamumo SVV plėtrai skirtų finansinės 
inžinerijos priemonių, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų, steigimui ir 

įgyvendinimui vertinimas 

Galutinė vertinimo ataskaita 

43 psl. iš 277 

 

                                                             

 

 

submitted in the financial statements for that reporting period. Revenue is recorded when it is earned and 
costs – when they are incurred irrespective of either the receipt or payment of money. 

No specific legal acts are currently enacted in Lithuania that would detail requirements for 
accounting financial engineering instruments. Agreements for financing of financial engineering 
instruments within the scope of this assessment do not detail any accounting requirements either. Valid 
legal acts are applied to the operations related to financial engineering instruments. 

All financial engineering instruments under assessment are financed exclusively from EU funds. 
When the funds are transferred to the managers of the holding funds of these financial engineering 
instruments, the EU and other international financial aid funds are accounted in the state budget as 
income. Therefore, financing of these financial engineering instruments did not have any impact on the 
budget deficit. After completion of the implementation of the financial engineering instruments, resources 
properly used and returned may have a positive impact on the budget deficit, however, the requirement to 
re-use these funds for the same goals, i.e. for the benefit of SMEs must be taken into consideration.   

The risk of financial instruments is currently assessed in the financing agreements. Comparing 
currently operating financial instruments, it is evident that their risk rates differ significantly. This can be 
explained by the very different nature of the financial instruments and the different goals of their 
implementation. Supervisory committees, founded on the basis of the financing agreements, analyse and 
approve the risk of the proposed financial instruments and other important issues of implementation of 
financial engineering instruments and are examples of implemented good practice. 

The flow of financing for financial engineering instruments is today regulated by the Rules for 
Administration and Funding of Financial Engineering Instruments adopted by decree of the Minister of 
Finance. These Rules stipulate that funds for the holding fund manager or the manager of a particular 
financial engineering instrument must be transferred pursuant to the terms of the financing agreement. 

Funds paid to the holding fund or financial engineering instruments may be accounted as costs in 
the statement submitted to the European Commission. These costs are preliminary, considered to be 
incurred in the meaning of the EU Structural Fund Regulation. Due to this reason, when setting up 
financial engineering instruments covered under this assessment, the rapid transfer of funds to holding 
funds and their declaration to the European Commission was particularly emphasised. 
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Įvadas 
 

 

2010 m. vasario 5 d. tarp LR ūkio ministerijos ir jungtinės veiklos pagrindu veikiančių UAB 
„PricewaterhouseCoopers“, VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“ ir advokatų 
kontoros „Tark Grunte Sutkiene“25 (toliau – Vykdytojas) pasirašyta paslaugų teikimo sutartis Nr. 8-128 
(toliau – Sutartis). Sutartimi Vykdytojas įsipareigojo suteikti Lietuvos teisinės ir finansinės sistemos 
tinkamumo SVV plėtrai atlikti finansinės inžinerijos priemonių, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų, 
steigimui ir įgyvendinimui, vertinimą.  

Vertinimo projektas yra bendrai finansuojamas Sanglaudos fondo ir nacionalinio biudžeto lėšomis 
pagal 2007-2013 m. laikotarpio 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3740 
patvirtintos Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto “Techninė parama Ekonomikos augimo 
veiksmų programai įgyvendinti“ priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“. Remiantis Sutarties 
nuostatomis, Vykdytojas teikia Galutinę vertinimo ataskaitą (toliau – Ataskaita), kuri parengta pagal 
Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo ataskaitų stiliaus vadovo reikalavimus. 

Galutinės vertinimo ataskaitos pirmojoje dalyje yra pateikiamas trumpas projekto konteksto 
aprašymas – nurodomas vertinimo tikslas, objektas bei laukiami rezultatai. Tuo pačiu yra nurodomi 
vertinimo uždaviniai, kurie atitinka atviro konkurso „Lietuvos teisinės ir finansinės sistemos tinkamumo 
SVV plėtrai skirtų Finansinės inžinerijos priemonių, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų, steigimui ir 
įgyvendinimui vertinimo paslaugų pirkimas“ pirkimo dokumentų priede nurodytus uždavinius. 

Ataskaitos antrojoje dalyje yra glaustai aprašyta duomenų rinkimo ir vertinimo metodologija, 
naudota vertinimo klausimams. Išsamesnė informacija apie kiekvieno uždavinio ir atitinkamai klausimo 
vykdymą, naudotus metodus yra pateikiama Galutinėje sutarties vykdymo ataskaitoje, kuri yra teikiama 
Užsakovui kartu su Galutine vertinimo ataskaita. 

Ataskaitos trečiojoje dalyje yra pateikiamas uždavinių vertinimas, kuris buvo numatytas Įvadinėje 
sutarties vykdymo ataskaitoje. Pateikiami išnagrinėti LR ir ES teisės aktai, tiesiogiai taikomi Lietuvai, kurie 
reglamentuoja valstybės lėšų panaudojimą Finansų inžinerijos priemonėms steigti ir šių instrumentų 
administravimą, nurodyti identifikuoti teisės aktai, kurie gali turėti įtaką Finansų inžinerijos priemonių 
steigimui, finansavimui ir valdymui, įvertintas LR teisės aktų pakankamumas esamiems poreikiams ir 
būtinybė tikslinti esamus/parengti naujus teisės aktus. 

Ataskaitoje taip pat pateikiamas esamos institucinės valstybės ir ES struktūrinių fondų 
finansuojamų finansinių priemonių administravimo sistemų vertinimas, Finansų inžinerijos instrumentų 
pakankamumo ir tinkamumo ekonominei situacijai, atitikties SVV poreikiams vertinimas bei Finansų 
inžinerijos priemonių steigimo ir finansavimo iš valstybės lėšų poveikio vertinimas valstybės biudžetui. 

Ši Ataskaita apima tyrimo klausimus, kurie buvo apibrėžti Sutartyje ir Įvadinėje ataskaitoje: 

• Finansų inžinerijos priemonių steigimą reglamentuojantys teisės aktai (Techninėje 
užduotyje nustatyti klausimai 10.1.1., 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4 ir 10.1.5),  

• LR teisės aktų pakankamumas (Techninėje užduotyje nustatyti klausimai 10.2.1, 
10.2.2, 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5, 10.2.6, 10.2.7) 

                                                      

25 Advokatų kontoros „Sutkienė, Pilkauskas ir partneriai“ pavadinimas pakeistas į advokatų kontora „Tark Grunte Sutkiene“ įvykus 
advokatų kontorų „Sutkienė, Pilkauskas ir partneriai“ (Lietuva), „Tark & Co“ (Estija) ir „Grunte & Cers” (Latvija) susijungimui. 
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• Finansinių priemonių administravimo sistemų įvertinimas (Techninėje užduotyje 
nustatyti klausimai 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3) 

• Finansų inžinerijos priemonių pakankamumas ir tinkamumas (Techninėje užduotyje 
nustatyti klausimai 10.4.1, 10.4.2, 10.4.3), 

• Finansų inžinerijos priemonių finansavimo įtaka biudžeto deficitui (Techninėje 
užduotyje nustatyti klausimai 10.5.1, 10.5.2, 10.5.3, 10.5.4, 10.5.5). 
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1.  Vertinimo tikslai ir uždaviniai 
 

Esamos situacijos aprašymas 

 

Finansų inžinerijos priemonės, finansuojamos iš ES struktūrinių fondų bei valstybės lėšų (toliau – 
Finansų inžinerijos priemonės arba Finansų inžinerijos instrumentai26), yra naujas struktūrinių fondų 
paramos instrumentas Lietuvoje.  

Šiuo metu Finansų inžinerijos priemonės yra finansuojamos iš Ekonomikos augimo veiksmų 
programos priemonių „Kontroliuojantieji fondai“ ir „Garantijų fondas“27 bei Žmogiškųjų išteklių plėtros 
veiksmų programos priemonės „Verslumo skatinimas“28. LR Vyriausybės patvirtintuose veiksmų 
programų prieduose yra nurodyta, kad priemonės „Garantijų fondas“ ir „Verslumo skatinimas“ yra 
finansuojamos išimtinai iš ES struktūrinių fondų. 

Lėšos, panaudojamos Finansų inžinerijos priemonėms, yra grįžtančios lėšos ir skirstomos ne 
dotacijos  ar subsidijos principu, o  skolinant lėšas, suteikiant garantijas ar kitais būdais. Finansų 
inžinerijos instrumentai, kaip apibrėžta Tarybos reglamente (EB) 1083/2006, pavyzdžiui, gali būti rizikos 
kapitalo, garantiniai ar paskolų fondai. Programos pabaigoje panaudotos ES ir biudžeto lėšos turi būti 
pervedamos į biudžetą, o lėšų savininkas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 

Planuojant Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir 
aplinkos verslui gerinimas“ priemonės „Kontroliuojantieji fondai“ įgyvendinimą, iškilo daug klausimų, 
susijusių su naujų Finansų inžinerijos priemonių steigimu ir valdymu, teisiniu neapibrėžtumu. Buvo 
identifikuotas poreikis nuosekliai įvertinti LR ir ES teisės aktus, tiesiogiai taikomus Lietuvai, kurie 
reglamentuoja valstybės lėšų panaudojimą Finansų inžinerijos priemonėms steigti, nustato viešojo 
administravimo institucijų atsakomybę ir teises priimti sprendimus dėl Finansų inžinerijos priemonių 
kūrimo arba suteikimo kitoms institucijoms įgaliojimų steigti arba valdyti tokias priemones. Dėl to svarbu 
peržiūrėti esamą situaciją ir patobulinti reikalingas sritis, norint sukurti sklandžią teisinę ir institucinę 
sistemą, siekiant efektyvaus Finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo, maksimalios naudos SVV 
subjektams bei aiškios įgyvendinimo sistemos, nedidinant nacionalinio biudžeto deficito. 

Kaip numatyta 2008 spalio 24 d. LR finansų ministro įsakyme Nr. 1K-334 dėl Finansų inžinerijos 
priemonių administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo Finansų inžinerijos priemonės gali būti 
įgyvendinamos kaip atskiros Finansų inžinerijos priemonės arba per kontroliuojantįjį fondą. Pagal Tarybos 
reglamento (EB) 1083/2006 44 straipsnio nuostatas numatyti keli fondo valdytojo pasirinkimo būdai. 
Vertinimo objektas yra SVV plėtrai skirtos Finansų inžinerijos priemonės. Lietuvoje SVV plėtra 
finansuojama iš JEREMIE kontroliuojančio fondo, INVEGOS fondo, Garantijų fondo ir Verslumo skatinimo 
fondo. JEREMIE kontroliuojančiojo fondo  valdytoju tiesiogiai paskirtas EIF, INVEGOS fondą valdyti 
pasirinkta UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ kaip numatyta Reglamento 1083/2006 44 straipsnio b 
dalies ii) punkte.  

Atliekant vertinimą, siekiama įsitikinti, ar veikianti teisinė, finansinė ir institucinė sistema  yra 
tinkama Finansų inžinerijos priemonėms, skirtoms SVV plėtrai, bei pateikti rekomendacijas, kaip ši 

                                                      
26 Atsižvelgiant į tai, kad vertinimo metu analizuojamos tik bendrai ES struktūrinių fondų ir nacionalinio biudžeto lėšomis 
finansuojamos finansų inžinerijos priemonės (kaip numatyta Supaprastinto atviro konkurso sąlygų Techninės užduoties 1.2 punkte), 
terminas „Finansų inžinerijos priemonė“, išskyrus atvejus, kai tekste aiškiai nurodyta kitaip ar taip galima spręsti iš konteksto, reiškia 
Finansų inžinerijos priemones, finansuojamas bendrai ES struktūrinių fondų ir nacionalinio biudžeto lėšomis. 
27 2008 m. liepos 23 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 788 „Dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“. 
28 2008 m. liepos 23 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 789 „Dėl Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedo patvirtinimo“. 
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sistema galėtų būti tobulinama. Vertinimas atliekamas pagal numatytus uždavinius ir pateiktą detalų jų 
analizės planą.  

Vertinimo tikslas – išanalizuoti bendrai finansuojamų ES struktūrinių fondų ir nacionalinio biudžeto 
lėšomis Finansų inžinerijos priemonių steigimo ir valdymo Lietuvoje teisinę ir institucinę sistemas bei 
pateikti rekomendacijas tobulinimui. 

Vertinimo uždaviniai:  

1. išnagrinėti LR ir ES teisės aktus, tiesiogiai taikomus Lietuvai, kurie reglamentuoja valstybės 
lėšų panaudojimą Finansų inžinerijos priemonėms steigti ir šių instrumentų administravimą; 
identifikuoti teisės aktus, kurie tiesiogiai nereglamentuoja, bet gali turėti įtaką Finansų 
inžinerijos priemonių steigimui, finansavimui ir valdymui; 

2. įvertinti LR teisės aktų pakankamumą esamiems poreikiams ir būtinybę tikslinti esamus / 
parengti naujus teisės aktus siekiant suteikti daugiau galimybių valstybės finansinių paslaugų 
SVV subjektams teikimui; 

3. įvertinti esamas institucines valstybės ir ES struktūrinių fondų finansuojamų finansinių 
priemonių administravimo sistemas; 

4. įvertinti ES finansuojamų Finansų inžinerijos instrumentų pakankamumą ir tinkamumą 
ekonominei situacijai, atitikimą SVV poreikiams; 

5. įvertinti Finansų inžinerijos priemonių steigimo ir finansavimo iš valstybės lėšų poveikį 
valstybės finansų srautams, pateikti rekomendacijas dėl lėšų išmokėjimo į Finansų inžinerijos 
priemones optimizavimą siekiant daryti teigiamą poveikį valstybės biudžetui. 

Vertinimo objektas – Lietuvos teisinės ir finansinės sistemos tinkamumas SVV plėtrai skirtų 
Finansų inžinerijos priemonių, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų. Lietuvoje veikiantys Finansų 
inžinerijos instrumentai, susiję su SVV plėtra ir patenkantys į vertinimo užduočių apimtį: 

• Invegos fondas (valdytojas – INVEGA, sutartis pasirašyta 2009 m. balandžio 7 d.) ir jo dvi 
priemonės: 

� Mažų kreditų schema; 
� Atviras kreditų fondas. 

• JEREMIE kontroliuojantysis fondas (valdytojas – EIF, sutartis pasirašyta  2008 m. spalio 1 d.) ir jo 
keturios priemonės: 

� Kreditų schema; 
� Rizikos kapitalo fondai; 
� Bendrai investuojantis fondas (verslo angelai); 
� Portfelinės garantijos. 

• Garantijų fondas (valdytojas – INVEGA, sutartis pasirašyta 2009 m. rugpjūčio 31 d.) viena 
priemonė: 

� Garantijų fondo finansavimas. 

• Verslumo skatinimo fondas (valdytojas – INVEGA,   sutartis pasirašyta 2009 m. gruodžio 30 d.) ir 
jo viena priemonė: 

� Verslumo skatinimas teikiant mikrokreditus. 
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Vertinimo rezultatai 

Parengta ataskaita, kurioje: 

� pateiktas vertinimas pagal Techninėje specifikacijoje nurodytus klausimus ir tiekėjo pasiūlytus 
papildomus klausimus; 

� pateikti užsienio šalių gerosios praktikos pavyzdžiai, kurie buvo išnagrinėti atliekant atvejo 
studijas (įvadinio susitikimo su Užsakovu metu buvo sutarta, kad bus analizuojami Vengrijoje 
ir Slovakijoje veikiantys JEREMIE kontroliuojančiojo fondo valdymo modeliai); 

� pateiktos išvados ir rekomendacijos, susijusios su Techninėje specifikacijoje nurodytomis 
užduotimis ir klausimais. 
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2. Vertinimo metodologija 
 

Vertinimo pagrindimas 

 

Pagrindinis vertinimo tikslas – įvertinti teisinės ir finansinės sistemos tinkamumą SVV plėtrai 
skirtų Finansų inžinerijos priemonių, finansuojamų iš struktūrinių fondų lėšų, steigimui ir įgyvendinimui. 
Tikslui pasiekti yra vertinama teisinė, institucinė ir finansinė sistemos, kurios yra glaudžiai susijusios ir 
negali būti vertinamos izoliuotai. Vertinamos dalys yra suprantamos kaip sistemos dalys.  

 

Duomenų rinkimo ir analizės metodai 

Siekiant kuo platesnio vertinimo požiūrio ir vertinimo patikimumo bei atsižvelgiant į 2009 m. ES 
struktūrinės paramos vertinimo metodų gairėse nurodytas rekomendacijas, atliekant vertinimą, yra 
taikomas trianguliacijos principas. Duomenų trianguliacija – to paties klausimo vertinimas, remiantis 
duomenimis, gautais bent iš trijų skirtingų šaltinių29.   

Atsižvelgiant į vertinimo užduotis, yra kompleksiškai naudojami žemiau pateikti duomenų 
surinkimo ir analizės metodai. 

 

Lentelė 1.  Antrinių šaltinių duomenų analizės metodo taikymas 

Metodas Duomenų analizės metodo taikymo tikslas 

LR ir ES teisės aktų, tiesiogiai taikomų 
Lietuvai, reglamentuojančių valstybės lėšų 
panaudojimą Finansų inžinerijos priemonėmis 
steigti ir šių instrumentų administravimą, 
analizė. 

Išanalizuoti ir susisteminti teisės aktus, 
reglamentuojančius valstybės lėšų panaudojimo 
Finansų inžinerijos priemonėms, skirtoms įmonių 
(visų pirmą SVV) projektų finansavimui, steigti ir šių 
instrumentų administravimo tvarką. 

Sutartys dėl Finansų inžinerijos priemonių 
steigimo; Finansų inžinerijos priemonių 
įgyvendinimo ataskaitos. 

Įvertinti sutartyse numatytus pasiekti rezultatus ir 
palyginti juos su jau pasiektais rezultatais, taip 
preliminariai įvertinant Finansų inžinerijos priemonių 
rezultatyvumą. 

Atliktos išorinės studijos, apklausos, 
vertinimai, moksliniai tyrimai, susiję su 
nagrinėjamais klausimais. 

Nustatyti Finansų inžinerijos priemonių tinkamumą 
spręsti ekonominio nuosmukio laikotarpiu kilusias 
SVV subjektų problemas. 

Informacija apie JEREMIE kontroliuojančio 
fondo valdymo modelius kitose šalyse. 

Surinkti informaciją apie Finansų inžinerijos 
priemonių administravimo sistemas, įgyvendinamas 
Finansų inžinerijos priemones Slovakijoje ir 
Vengrijoje siekiant pasimokyti iš šių šalių gerosios 
praktikos. 

                                                      

29 ES struktūrinės paramos vertinimo metodų gairės. Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2009 m.  
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Metodas Duomenų analizės metodo taikymo tikslas 

Statistiniai duomenys apie SVV subjektų 
būklės pokyčius bei kreditavimo sąlygas. 

Nustatyti, kaip giliai ekonominis nuosmukis paveikė 
SVV subjektus, su kokiomis problemomis jie 
susidūrė, tuo pačiu išanalizuoti kreditavimo sąlygų 
pokyčius, iš dalies nustatant Finansų inžinerijos 
priemonių tinkamumą SVV subjektų problemoms 
spręsti. 

Bankų metinių finansinių ataskaitų analizė; 
Lietuvos banko, Lietuvos bankų asociacijos 
pateikiamų duomenų analizė. 

Įvertinti Finansų inžinerijos priemonių tinkamumą 
spręsti ekonominio nuosmukio laikotarpiu kilusias 
SVV subjektų problemas. 

 

Lentelė 2.  Interviu metodo taikymas 

Metodas Duomenų analizės metodo taikymo tikslas 

Interviu su vadovaujančios institucijos 
atsakingais darbuotojais 

Išsiaiškinti detales, kaip administruojami Finansų 
inžinerijos instrumentai, su kokiomis problemomis 
susiduriama. 

Telefoniniai interviu su užsienio šalių institucijų 
atstovais, atsakingais už Finansų inžinerijos 
priemonių įgyvendinimą: 

� Slovakijos finansų ministerija; 

� JEREMIE KF valdytojas Slovakijoje 
(EIF); 

� Vengrijos nacionalinės plėtros ir 
ekonomikos ministerija; 

� Vengrijos nacionalinės plėtros 
agentūra; 

� Vengrijos rizikos kapitalo fondas. 

 

Išsiaiškinti, kaip įgyvendinama ir administruojama 
JEREMIE iniciatyva kitose ES šalyse, identifikuoti 
pagrindines kylančias problemas ir priemonių 
įgyvendinimo sėkmės veiksnius bei gautą informaciją 
pritaikyti rengiant rekomendacijas dėl institucinės 
Finansų inžinerijos priemonių administravimo 
sistemos tobulinimo Lietuvoje. 

Vertinimo metu buvo atliekami telefoniniai pusiau 
struktūriniai interviu. Šis metodas padėjo sužinoti 
respondento nuomonę tam tikrais iš anksto 
pateiktais klausimais. 

Tiesioginiai interviu su kitų institucijų 
darbuotojais, atsakingais už priemonių 
įgyvendinimą:  

� LR socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija; 

� Europos investicijų fondas; 

� UAB „Investicijų ir verslo garantijos“; 

� LR finansų ministerijos 
departamentais (apskaitos 
metodologijos, valstybės iždo, 

Išsiaiškinti pagrindines iškylančias problemas, 
įgyvendinant instrumentus, detaliai išanalizuoti 
praktinę įgyvendinimo pusę; identifikuoti galimus 
teisės aktų prieštaravimus, reglamentavimo 
trūkumus ar neaiškumus. 
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Metodas Duomenų analizės metodo taikymo tikslas 

biudžeto, teisės) 

 

Tiesioginiai interviu su finansinių tarpininkų ir 
rizikos kapitalo valdymo įmonių atstovais: 

� AB SEB bankas; 

� DnB NORD bankas; 

� AB „Swedbank“; 

� AB „Citadele“ bankas; 

� „BaltCap“; 

� „LitCapital“; 

� „Strata“. 

 

Išsiaiškinti priežastis, lemiančias vieno ar kito 
Finansų inžinerijos instrumento patrauklumą 
finansiniams tarpininkams; taip pat nustatyti poreikį 
didinti finansavimą vieniems ar kitiems Finansų 
inžinerijos instrumentams identifikuojant esamus 
rinkos trūkumus. 

Tiesioginiai interviu su Kauno regiono smulkių 
ir vidutinių verslininkų asociacijos ir Lietuvos 
verslo darbdavių konfederacijos atstovais. 

 

Išsiaiškinti pagrindines SVV subjektų problemas, 
kylančias ekonominio nuosmukio laikotarpiu, taip pat 
nustatyti Finansų inžinerijos priemonių tinkamumą 
joms spręsti; išsiaiškinti Finansų inžinerijos 
priemonių žinomumą, galimas kliūtis siekiant 
pasinaudoti esamomis priemonėmis. 

 

Lentelė 3.  Apklausos metodo taikymas 

Metodas Duomenų analizės metodo taikymo tikslas 

SVV subjektų apklausa 

Preliminari apklausos anketa 
buvo paruošta po pirminės 
teisinės analizės ir papildyta po 
interviu su suinteresuotų institucijų 
atstovais. Vykdyta internetinė 
SVV subjektų apklausa. Tyrimo 
imtis – 133 SVV subjektai. 

 

 

 

 

Šis vertinimo metodas buvo naudojamas siekiant įvertinti Finansų 
inžinerijos priemones iš SVV subjektų pozicijų. Apklausos planavimo 
schema pateikiama 1 pav. 

Buvo siekiama nustatyti, kokios problemos lėmė SVV subjektų 
veiklos pokyčius ekonominio nuosmukio laikotarpiu ir/ar Finansų 
inžinerijos priemonės yra tinkamos joms spręsti. Šis tyrimo metodas 
taip pat leido nustatyti, kiek SVV subjektai yra susipažinę su Finansų 
inžinerijos priemonėmis.  

Apklausoje buvo įtraukti klausimai susiję su: 

� problemomis, lėmusiomis SVV subjektų veiklos pablogėjimą 
ekonominio nuosmukio laikotarpiu; 

� Finansų inžinerijos priemonių tinkamumu SVV subjektų 
veiklos problemoms spręsti; 

� Finansų inžinerijos priemonių, taikomų SVV subjektams, 
naujoviškumu. 
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Pav. 1 SVV apklausos organizavimo schema. 

 

Lentelė 4. Palyginimo pagal gaires taikymas 

Metodas Duomenų analizės metodo taikymo tikslas 

Palyginimas pagal 
gaires (angl. 
benchmarking) 

Šis analizės metodas buvo naudojamas siekiant palyginti teisinės ir finansinės 
sistemos tinkamumą atskiroms priemonėms.  

Priklausomai nuo gautos informacijos išsamumo iš pasirinktų užsienio šalių, 
buvo siekiama palyginti priemonių administravimo ir apskaitos procesus, 
akcentuojant esminius skirtumus ar galimybes išdėstytu pavyzdžiu tobulinti 
sistemą Lietuvoje. 

 

Lentelė 5. Užsienio šalių praktikos analizės taikymas 

Metodas Duomenų analizės metodo taikymo tikslas 

Užsienio šalių praktikos 
analizė 

 

Pagal techninę specifikaciją buvo numatyta, kad atliekant analizę ir teikiant 
rekomendacijas, bus vadovaujamasi ne mažiau kaip 2 ES šalių (arba vienos 
šalies ir vieno regiono) patirtimi. Įvadinio susitikimo su Užsakovu metu buvo 
sutarta, kad atvejų analizės objektas bus JEREMIE kontroliuojančių fondų 
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Metodas Duomenų analizės metodo taikymo tikslas 

valdymo schemos Vengrijoje ir Slovakijoje. 

Metodu buvo siekiama išanalizuoti Finansų inžinerijos priemonių taikymo 
praktiką ES šalyse bei gautą informaciją pritaikyti rengiant rekomendacijas dėl 
Finansų inžinerijos priemonių institucinio modelio ir finansavimui skirtų lėšų 
perskirstymo. Į užsienio šalių praktiką buvo atsižvelgiama teikiant 
rekomendacijas ir dėl teisinio Finansų inžinerijos priemonių reglamentavimo. 
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3. Vertinimas pagal techninės specifikacijos klausimus 

 

3.1  Finansų inžinerijos priemonių steigimą reglamentuojantys teisės aktai 

 

10.1 UŽDAVINYS 

 

Išnagrinėti LR ir ES teisės aktus, tiesiogiai taikomus Lietuvai, kurie reglamentuoja valstybės lėšų 
panaudojimą Finansų inžinerijos priemonėms steigti ir šių instrumentų administravimą; identifikuoti teisės 
aktus, kurie tiesiogiai nereglamentuoja, bet gali turėti įtakos Finansų inžinerijos priemonių steigimui, 
finansavimui ir valdymui. 

 

Bendras visų teisės aktų, reglamentuojančių Finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimą, susistemintų 
pagal priemonių įgyvendinimo procedūras, žemėlapis yra pateikiamas kaip priedas Nr. 1.  

 

10.1.1. KLAUSIMAS 

 

Kokie LR teisės aktai reglamentuoja valstybės lėšų panaudojimo Finansų inžinerijos priemonėms, skirtoms 
įmonių (visų pirma SVV) projektų finansavimui, steigti ir šių instrumentų administravimo tvarką? Ar šie ir kiti 
teisės aktai reglamentuoja (ir ar turėtų reglamentuoti) kaip turi būti vertinama tokių instrumentų rizika ir 
nustatoma investicijų grąža, privataus kapitalo panaudojimo kartu su valstybės lėšomis bendram Finansų 
inžinerijos priemonių finansavimui galimybės? 

 

I. Nacionaliniai teisės aktai  

 

LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas (Žin., 1998, Nr. 109-2993; Žin., 2007, Nr. 132-
5354) (toliau – SVV įstatymas). Parama SVV naudojant Finansų inžinerijos priemones bendrąja prasme yra 
numatyta SVV įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje, kurioje nurodoma, kad: 

„Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams gali būti taikomos šios valstybės paramos formos: 

1) <...> 

2) teisės aktų nustatyta tvarka finansinė parama: lengvatinių paskolų teikimas, labai mažų paskolų 
teikimas, dalinis ar visiškas palūkanų dengimas, garantijų teikimas, kreditų draudimas, rizikos kapitalo 
investavimas, tam tikrų išlaidų (steigimo, tyrimų, garantijų mokesčių, kreditų draudimo įmokų, sertifikavimo 
(registravimo), atitikties įvertinimo ir kitų) kompensavimas, subsidijos darbo vietoms kurti;“ 

Šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje patikslinama, kad „valstybės parama smulkiojo ir vidutinio verslo 
subjektams teikiama pagal Vyriausybės ar savivaldybių smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programas“. To 
paties straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad „smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programų rengimas ir 
įgyvendinimas finansuojami iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, valstybės ar savivaldybių pinigų 
fondų lėšų“. Tokiu būdu SVV įstatyme yra įtvirtinta galimybė valstybės biudžeto lėšas SVV skatinti naudoti 
per Finansų inžinerijos priemones. 

Poįstatyminiai teisės aktai, įgyvendinantys SVV įstatymą. SVV įstatymą ir LR valstybės skolos 
įstatymą (Žin., 1996, Nr. 86-2045; Žin., 2005, Nr. 83-3041) (toliau – Valstybės skolos įstatymas) 
įgyvendinančiu Vyriausybės 2001 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 887 „Dėl smulkaus ir vidutinio verslo plėtros“ 
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(Žin., 2001, Nr. 62-2272) (toliau – Vyriausybės nutarimas Nr. 887) buvo įsteigta INVEGA ir jai, pavesta 
veikla, susijusi su Finansų inžinerija, ji inter alia apima, (i) teikimą garantijų, kuriomis užtikrinamas SVV 
subjektams suteiktų paskolų grąžinimas kredito įstaigoms, (ii) paskolų SVV subjektams teikimo 
administravimą, (iii) rizikos kapitalo investavimą į SVV subjektus, (iv) Finansų inžinerijos priemonių 
įgyvendinimą. 

Šiuo Vyriausybės nutarimu Ūkio ministerija buvo įgaliota parengti ir su Finansų ministerija suderinti bei 
patvirtinti pirmųjų trijų paminėtų veiklų nuostatus. Įgyvendinant minėtą Vyriausybės nutarimą, Ūkio ministras 
išleido 2001 m. spalio 29 d. įsakymą Nr. 322 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo, 
smulkaus ir vidutinio verslo mikrokreditavimo, smulkaus ir vidutinio verslo rizikos kapitalo investavimo ir 
paskolų palūkanų dalinio kompensavimo SVV subjektams administravimo nuostatų patvirtinimo“ (Valstybės 
žiniose neskelbtas), skirtą įgyvendinti Finansų inžinerijos priemones. 

Teisės aktai, reglamentuojantys biudžeto asignavimų naudojimą. ES struktūrinių fondų paramos 
lėšos yra skirstomos per nacionalinį biudžetą, taigi yra laikytinos biudžeto asignavimais. 

 Šio teiginio pagrindimas pateiktas atsakant į 10.2.3 klausimą dėl nacionalinių teisės aktų lėšų 
panaudojimo. 

Pažymėtina, kad Slovakijos Respublikoje taikoma panaši ES struktūrinių fondų apskaita, t.y. jie yra 
įtraukiami į nacionalinio biudžeto pajamas, o projektų finansavimui reikalingos išlaidos – į nacionalinio 
biudžeto išlaidas. ES struktūrinių fondų lėšoms taip pat taikomas kaupimo principas, t.y. ES struktūrinių 
fondų lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos gali būti naudojamos vėliau einančiais metais iki tol, kol yra 
galutinai panaudojamos. 

 
PAGRINDINIAI PRIVALUMAI 

• ES struktūrinių fondų lėšoms yra taikomos nacionalinės teisės nuostatos, taikomos nacionalinio biudžeto lėšoms. 

 

Teisės aktai, reglamentuojantys piniginių lėšų pervedimą. Piniginių lėšų pervedimą į Finansų 
inžinerijos priemones bendrai reglamentuoja LR valstybės iždo įstatymas (Žin., 1994, Nr. 100-2001; Žin., 
2005, Nr. 88-3289) (toliau – Valstybės iždo įstatymas). Piniginių lėšų pervedimo detalus reguliavimas 
numatytas Finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 patvirtintose Valstybės biudžeto lėšų 
išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėse (Žin., 2000, Nr. 65-1976; Žin., 2007, Nr. 90-3604) (toliau – 
Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklės). Piniginių lėšų pervedimą Finansų 
inžinerijos priemonėms taip pat reglamentuoja ir Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo 
taisyklės. 

Teisės aktai, reglamentuojantys valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo. 
Lingvistiškai aiškinant LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą 
(Žin., 1998, Nr. 54-1492; Žin, 2002, Nr. 60-2412) (toliau – Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo 
ir disponavimo juo įstatymas), įnešamos piniginės lėšos gali būti priskirtos prie finansinio turto, kuriam būtų 
taikomas šis įstatymas. Visgi Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 
1 straipsnyje nustatyta, kad šis įstatymas nustato valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 
disponavimo juo tvarką bei sąlygas, valstybės ir savivaldybių institucijų įgaliojimus šioje srityje tiek, kiek to 
nereglamentuoja kiti šio turto valdymo ir (ar) naudojimo bei (ar) disponavimo juo įstatymai. Atsižvelgiant į tai, 
tais atvejais, kai KF ar savarankiška Finansų inžinerijos priemonė yra finansuojami iš biudžeto asignavimų, 
lėšų įnešimui yra taikytinas Biudžeto sandaros įstatymas. Aiškinant sistemiškai, Biudžeto sandaros įstatymas 
yra specialusis įstatymas Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 
atžvilgiu ir dėl to pastarasis įnašo pervedimui nėra taikomas. Visgi, siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir 
minimizuoti riziką, kad kompetentingos institucijos pripažins Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, 
naudojimo ir disponavimo juo įstatymą taikytinu lėšų įnešimui į KF, rekomenduotina viename iš šių įstatymų 
aiškiai nustatyti kolizijos taisyklę. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 
įstatymas bendra tvarka taikomas tais atvejais, kai lėšos į KF ar Finansų inžinerijos priemonę investuojamos 
valstybei įgyjant akcijas ar investicinio fondo vienetus. 



Lietuvos teisinės ir finansinės sistemos tinkamumo SVV plėtrai skirtų finansinės 
inžinerijos priemonių, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų, steigimui ir 

įgyvendinimui vertinimas 

Galutinė vertinimo ataskaita 

56 psl. iš 277 

  

                                                             

 

 

Po lėšų pervedimo jos yra laikomos lėšų gavėjo, o ne valstybės nuosavybe, taigi Valstybės ir 
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas nėra taikomas. 

 

 
TRŪKUMAI, TOBULINTINOS SRITYS 

• Teisės aktuose nėra aiškių kolizijos taisyklių tarp Biudžeto sandaros įstatymo ir Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, 
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatų. 

Siūlymas:  

• Biudžeto sandaros įstatyme ar Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme įtvirtinti kolizijos 
taisyklę dėl nuostatų taikymo. 

 

II. Nacionalinių teisės aktų taikymui svarbūs ES teisės aktai 

 

ES struktūrinių fondų reglamentas. Nacionalinių teisės aktų, reguliuojančių Finansų inžinerijos 
priemonių steigimą ir administravimą taikymui svarbūs ES teisės aktai, reglamentuojantys Finansų inžinerijos 
priemonių steigimą ir administravimą. 

Vienas tokių aktų yra ES struktūrinių fondų reglamentas. Šio reglamento 44 straipsnyje yra nustatyta, 
kad KF valdytoją valstybė narė gali pasirinkti: 

„a) sudarydama viešąją sutartį pagal taikytiną viešųjų pirkimų įstatymą; 

b) kai pagal taikytinus viešųjų pirkimų teisės aktus sutartis nėra viešųjų paslaugų sutartis – suteikdama 
dotaciją, kuri šiuo tikslu apibrėžiama kaip tiesioginis negrąžintinas finansinis įnašas finansų įstaigai 
neskelbiant kvietimo teikti pasiūlymus, jei tai neprieštarauja nacionalinei teisei, atitinkančiai Sutarties 
nuostatas; 

c) suteikdama sutartį tiesiogiai EIB arba EIF“. 

 

Šiuo30 metu esantys KF valdytojai yra parinkti taikant originalią ES struktūrinių fondų reglamento 44 
straipsnio 2 dalies b punkto redakciją, numatančią, kad kai pagal viešųjų pirkimų įstatymą sutartis nėra 
viešųjų paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis, holdingo fondas steigiamas suteikiant dotaciją, kuri šiuo tikslu 
apibrėžiama kaip tiesioginis finansinis įnašas finansinės paramos pavidalu, EIF arba EIB. 2009 m. balandžio 
7 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 284/2009, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 1083/2006, 
nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir 
Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, preambulėje, konstatuojama, kad šio 
reglamento straipsnio redakcija keičiama „atsižvelgiant į EIB ir EIF, kaip pagal Sutartį pripažintų finansų 
įstaigų, statusą, organizuojant finansų inžinerijos veiksmus, kuriuose jie dalyvauja kaip holdingo fondai, jiems 
turėtų būti sudarytos galimybės tiesiogiai sudaryti sutartį“. Taigi, pagrindinis ES struktūrinių fondų reglamento 
44 straipsnio pakeitimo tikslas yra sudaryti galimybę EIB ir EIF skirti KF valdytojais net ir tais atvejais, kai 
turėtų būti taikomos viešųjų pirkimų nuostatos. Tokią išvadą pagrindžia ir ES struktūrinių fondų reglamento 
redakcijų skirtumai anglų ir prancūzų kalbomis.  

Tai, kad šio reglamento aktualioje redakcijoje lietuvių kalba yra nurodomas „tiesioginis negrąžintinas 
finansinis įnašas“, neturėtų būti aiškinama kaip imperatyvus reikalavimas, kad įnašas būtų negrąžintinas 
visais atvejais. Tokio reikalavimo negalima kelti iš reglamento tekstų anglų ir prancūzų kalbomis, nes šiuo 
požiūriu reglamento tekstai šiomis dvejomis kalbomis liko nepasikeitę. Atkreiptinas dėmesys, kad Finansų 
inžinerijos gairėse (COCOF 08/0002/03-EN) (toliau – Finansų inžinerijos gairės), kurios buvo priimtos prieš 

                                                      
30 Atsižvelgdami į vertinimo metu pateiktus papildomus klausimus, pateikiame ES struktūrinių fondų reglamento 44 straipsnio redakcijos 
pasikeitimo vertinimą. Pažymime, kad ES teisės aktus oficialiai gali aiškinti tik ES Teisingumo Teismas. 
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ES struktūrinių fondų reglamento pasikeitimą (kaip minėta, tekstai anglų ir prancūzų kalbomis šiuo požiūriu 
nepasikeitė), pažymėta, kad „apskritai dotacija turi šiuos bruožus: <...> nuosavybė paprastai lieka 
gaunančiam dotaciją, tačiau tam tikrais atvejais yra galima finansinį įnašą grąžinti dotacijos davėjui 
operacijos pabaigoje“. Atsižvelgiant į sisteminį ES struktūrinių fondų reglamento nuostatų aiškinimą, 
konstatuotina, kad įnašas nebūtinai turi būti negrąžintinas. 

Kitas su KF struktūra susijęs probleminis klausimas – KF valdytojo pakeitimo teisinis 
reglamentavimas. Analizuojant naujo valdytojo parinkimą, kyla šie pagrindiniai klausimai:  

1) ar galima keisti KF valdytoją nesteigiant naujo KF;  

2) ar keičiant fondo valdytoją taikoma ES struktūrinių fondų reglamento nustatyta procedūra KF 
parinkimui; ir  

3) jei taikoma, tuomet kuri redakcija yra taikoma: aktuali pirminio KF valdytojo parinkimo ar naujojo 
KF valdytojo parinkimo metu. 

Analizuojant KF valdytojo pakeitimo klausimą, konstatuotina, kad ES teisinis reglamentavimas aiškiai 
nenurodo, kad tokie atvejai yra galimi. Šiuose dokumentuose nėra vartojama KF valdytojo sąvoka ir ši 
sąvoka yra vartojama tik nacionaliniuose teisės aktuose. Nors pirminiai KF ir KF valdytojo parinkimo procesai 
yra neatsiejamai susiję, tačiau KF ir KF valdytojas yra atskiri subjektai. Taigi, KF valdytojo pakeitimo 
galimumas turėtų būti analizuojamas kiekvienu atveju atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes (KF parinkimo 
procedūrą, sutartį, kuria remiantis įsteigtas KF, KF tikslus, valdytojo pakeitimo tikslus ir kt.). Nors tai nėra 
reglamentuota taikytinuose ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, paprastai KF valdytojo pakeitimas 
savaime neturėtų būti laikomas KF pakeitimu.  

Lingvistinis ES teisės aktų aiškinimas galėtų suponuoti, kad keičiant KF valdytoją taikyti KF parinkimo 
procedūros nereikia, nes finansavimo sutartis pasirašoma su Finansų inžinerijos priemone. Atsižvelgiant į tai, 
kad keičiantis valdytojui, pats Finansų inžinerijos instrumentas išlieka, galima būtų daryti prielaidą, kad taikyti 
pakartotinos procedūros nereikia. Visgi toks aiškinimas nebūtų išsamus ir sisteminis. Renkantis Finansų 
inžinerijos instrumentą yra vertinamas ir KF valdytojo tinkamumas, kuris dažniausiai yra lemiamas tinkamo 
KF tikslų pasiekimo faktorius. Netaikant KF parinkimo procedūros KF valdytojui būtų galimybė išvengti 
tinkamą parinkimą užtikrinančių procedūrų, taigi toks aiškinimas yra abejotinas, todėl, siekiant juo naudotis, 
rekomenduotina gauti teigiamą EK poziciją šiuo klausimu. Iki tokios EK pozicijos gavimo, ypač atsižvelgiant į 
teisinio reglamentavimo nepakankamumą, rekomenduojame Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir 
finansavimo taisyklėse ar kitam teisės akte, jeigu būtų įgyvendinama mūsų rekomendacija dėl Finansų 
inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklių nuostatų perkėlimo į rūšinius teisės aktus, kaip 
taip aprašyta atsakant į 10.2.1 klausimą III skyriaus 4 punkte, reglamentuoti šį atvejį nustatant, kad naujo KF 
valdytojo parinkimui yra taikomos tos pačios taisyklės, kaip ir KF parinkimui. 

Keičiant KF valdytoją turėtų būti laikomasi KF parinkimo tvarkos ir toks valdytojas gali būti parenkamas 
pagal tuo metu galiojančią ES struktūrinių fondų reglamento 44 straipsnio 2 dalies redakciją. 

 
TRŪKUMAI, TOBULINTINOS SRITYS 

• ES struktūrinių fondų reglamento originalus tekstas lietuvių kalba skiriasi nuo tekstų anglų ir prancūzų kalbomis. Aktualioje 
redakcijoje lietuvių kalba esanti nuoroda į „tiesioginį negrąžintiną finansinį įnašą“ neturėtų būti aiškinamas kaip imperatyvus 
reikalavimas, kad įnašas būtų negrąžintinas visais atvejais. Toks reikalavimas nekyla iš reglamento tekstų anglų ir prancūzų 
kalbomis. 

• Keičiant KF valdytoją turėtų būti laikomasi KF parinkimo tvarkos ir toks valdytojas gali būti parenkamas pagal tuo metu 
galiojančią ES struktūrinių fondų reglamento 44 straipsnio 2 dalies redakciją. 

Siūlymas: 

• Finansų inžinerijos priemonių finansavimo ir administravimo taisyklėse reglamentuoti KF valdytojo keitimo procesą ir 
reikalavimus. 
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2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1828/2006, nustatantis Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros 
fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L 371, p. 
1) (toliau – Įgyvendinantis reglamentas). Kitas aktualus ES teisės aktas yra Įgyvendinantis reglamentas. 
Šio reglamento 43 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad „Finansų inžinerijos priemonės, įskaitant 
kontroliuojančiuosius fondus, yra nepriklausomi juridiniai asmenys, kurių veikla reglamentuojama bendro 
finansavimo partnerių ar akcininkų sutartimis, arba esamos finansų įstaigos atskiras finansinis padalinys“ 
(angl. – block of finance). Taigi, KF gali būti įsteigtas steigiant juridinį asmenį arba jo nesteigiant. Steigimo 
būdo pasirinkimas turi įtakos ir lėšų panaudojimo, ir statuso kvalifikavimui, kurie analizuojami 10.2.2. 
klausime. 

 

III. Finansų inžinerijos priemonių rizikos vertinimo reglamentavimas 

Pirmiau nurodyti nacionaliniai ir ES teisės aktai nereglamentuoja, kaip turėtų būti vertinama Finansų 
inžinerijos priemonių rizika. Tačiau rizikos vertinimas privalo būti atliktas vadovaujantis Finansų inžinerijos 
gairėmis, „investicijas galima atlikti tik tokių [Mažų ir vidutinių] įmonių kūrimosi ir pradiniame etape, įskaitant 
pradinį kapitalą, arba plėtros etape, ir tik tose veiklos srityse, kurios finansų inžinerijos priemonių valdytojų 
nuomone gali būti potencialiai ekonomiškai gyvybingos“. Be to, tokia rizika turi būti vertinama ir siekiant 
nustatyti valstybės pagalbos intensyvumą (žr. 10.1.3 klausimo nagrinėjimą). Analizuojant ankstesnę Lietuvos 
patirtį, konstatuotina, kad rizika buvo valdoma keliais būdais: paskolų SVV subjektams rizika buvo valdoma 
perkeliant ją finansų įstaigoms, teikiančioms tokias paskolas, o garantijų rizika, atsižvelgiant į tai, kad 
garantijas išduodanti institucija veikia pagal Finansų įstaigų įstatymą, buvo vertinama pagal šio įstatymo 
reikalavimus ir didžioji šios rizikos dalis buvo paliekama šiai garantijų institucijai, nors už jos garantijas ir 
garantuoja LR. Taigi, tuo atveju, jei KF ar kitos Finansų inžinerijos priemonės valdytojui yra taikomas 
Finansų įstaigų įstatymas, rizikos vertinimas turi būti atliekamas juo vadovaujantis.  

Kiekvienas instrumentas turi skirtingas rizikas, tad iš anksto nustatyti standartinį priimtinos rizikos lygį 
yra netikslinga, nes tokiu atveju jis užkirstų kelią planuoti Finansų inžinerijos priemones, kurios turėdamos 
didesnę riziką, tuo pačiu suteikia ir didesnę pridėtinę vertę, ar sudaro sąlygas pasiekti kitus tikslus. Panaši ir 
kitų šalių patirtis. Pagal Slovakijos reglamentavimą rizikos vertinimas yra nustatomas Finansavimo sutartyse 
ir tiksliai apibrėžiamas investavimo strategijoje, tačiau investavimo strategija nėra viešai prieinama. 

Išanalizavę ankstesnę Lietuvos patirtį ir remdamiesi turima informacija apie rizikos valdymą Slovakijos 
Respublikoje, siūlome, kad rizikos valdymo ir vertinimo procedūra turėtų būti grindžiama ne bendrų rizikos 
priimtinumo standartų nustatymu, o individualiu kiekvieno instrumento rizikos vertinimu, kurio tikslumo 
užtikrinimo esminiu elementu turėtų būtų rizikos pasidalijimas su Finansų inžinerijos priemonių valdytojais 
(tai rodytų, kad nemaža dalis rizikos yra komerciškai priimtina). Atsižvelgiant į tai, rizikos vertinimas turi būti 
reglamentuojamas finansavimo sutartyje, kaip tai ir yra daroma praktikoje. 

 

 
TRŪKUMAI, TOBULINTINOS SRITYS 

• Nacionaliniai ir ES teisės aktai nereglamentuoja, kaip turėtų būti vertinama finansų inžinerijos priemonių rizika.  

Siūlymas:  

• Rizikos valdymo ir vertinimo procedūra turėtų būti grindžiama ne rizikos priimtinumo standartų nustatymu, o individualiu 
kiekvieno instrumento rizikos vertinimu, kurio tikslumo užtikrinimo esminiu elementu turėtų būtų rizikos pasidalijimas su 
Finansų inžinerijos priemonių valdytojais. Atsižvelgiant į tai, rizikos vertinimas turi būti reglamentuojamas finansavimo 
sutartyje, kaip tai ir yra daroma praktikoje. 

 

IV. Finansų inžinerijos priemonių investicijų grąžos reglamentavimas 

Nacionaliniai teisės aktai nereglamentuoja, kaip turėtų būti vertinama finansų inžinerijos priemonių 
investicijų grąža. Nėra nustatyto reikalavimo, kad nacionaliniai teisės aktai turėtų reglamentuoti finansų 
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inžinerijos priemonių investicijų grąžą, tačiau teigiama investicijų grąža turi būti užtikrinama, nes tai yra 
vienas iš esminių finansų inžinerijos priemonių bruožų31. Visgi esminis Finansų inžinerijos priemonių tikslas 
yra ne tiesioginės piniginės naudos iš investavimo į SVV gavimas, o SVV finansavimo aplinkos gerinimas. 
Atsižvelgiant į tai, nuostatos dėl investicijų grąžos neturi būti nustatytos specifiniu teisės aktu, o turi būti 
nustatytos finansavimo sutartyje32, kaip tai ir yra daroma praktikoje. Pažymėtina, kad analizuojant Finansų 
inžinerijos priemonių teisinį reglamentavimo Slovakijos Respublikoje taip pat nenustatėme jokio specifinio 
teisės akto, kuris reglamentuotų investicijų iš Finansų inžinerijos priemonių grąžos reikalavimus. 

 

V. Rizikos kapitalo fondų, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų, steigimo ypatumai 

Struktūrinių fondų reglamentas, nurodydamas pavyzdinį Finansų inžinerijos priemonių sąrašą, įvardija 
paskolų, garantijų ir rizikos kapitalo fondus. Paskolų ir garantijų fondai SVV skatinti yra naudojami jau gana 
ilgą laiką, tuo tarpu rizikos kapitalo fondai yra gana naujas reiškinys. 

Rizikos kapitalo fondai gali būti kuriami tiek kaip savarankiškos Finansų inžinerijos priemonės, tiek ir 
kaip KF steigiamos Finansų inžinerijos priemonės. Kaip jau minėta, kai lėšos yra pervedamos į KF, jos yra 
laikomos lėšų gavėjo, o ne valstybės nuosavybe, taigi, išskyrus atvejus, kai KF valdytojas yra specialaus 
teisnumo objektas, rizikos kapitalo fondas gali būti steigiamas bet kuriuo iš nurodytų būdų, nes tos lėšos yra 
laikomos KF valdytojo lėšomis. Pažymėtina, kad tokiu būdu keli rizikos kapitalo fondai jau buvo įsteigti.  

Apskritai, pagal nacionalinę teisę rizikos kapitalo fondų steigimui yra patrauklios dvi teisinės 
konstrukcijos – komanditinė ūkinė bendrija ir kolektyvinio investavimo subjektas. 

 Pažymėtina, kad rizikos kapitalo fondo steigimui, kaip savarankiškos Finansų inžinerijos priemonės, ir 
jo valdytojo parinkimui yra taikomi tie patys reikalavimai, kaip ir kitoms Finansų inžinerijos priemonėms, 
kurios aptartos šioje Ataskaitoje. 

 

VI. Privataus kapitalo panaudojimo bendram finansų inžinerijos priemonių finansavimui galimybės 

Šiame skyriuje aptarti ir kiti nacionaliniai teisės aktai specifiškai nereglamentuoja privataus kapitalo 
panaudojimo kartu su valstybės lėšomis bendram finansų inžinerijos priemonių finansavimui. Privataus 
kapitalo pritraukimas yra vienas iš tikslų, dėl kurių naudojama finansų inžinerija33. Pažymėtina, kad Valstybės 
ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintas 
investavimo kartu su privačiais subjektais apribojimas. 

Kaip pažymėta Finansų inžinerijos gairėse, privačių partnerių parinkimas finansų inžinerijos 
instrumentams, sukurtiems viešųjų subjektų iniciatyva, gali būti susijęs su viešaisiais pirkimais. Ten pat 
nurodyta, kad valstybės narės ir vadovaujančios institucijos turi įvertinti taikomus teisės aktus ir jų laikytis. 
Toks reikalavimas gali būti kildinamas ir iš valstybės pagalbos teisinio reglamentavimo. 

Tuo atveju, jei KF valdytojas lėšas įgyja nuosavybės teise, jei KF valdytojas nėra perkančioji 
organizacija, šių lėšų investavimui netaikomas specifinis teisinis reglamentavimas, t.y. nereikia viešųjų 
pirkimų procedūros, tačiau rekomenduojama į sutartis su KF valdytoju įtraukti reikalavimą, kad privatūs 
partneriai būtų įtraukiami laikantis valstybės pagalbą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.  

 

 
TRŪKUMAI, TOBULINTINOS SRITYS 

• Nacionaliniai teisės aktai specifiškai nereglamentuoja privataus kapitalo panaudojimo kartu su valstybės lėšomis bendram 
finansų inžinerijos priemonių finansavimui.  

                                                      
31 Įgyvendinančio reglamento 43 straipsnio 1 dalis. 
32 Įgyvendinančio reglamento 43 straipsnio 3 dalis. 
33 Komisijos notos 2b skirsnis. 
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TRŪKUMAI, TOBULINTINOS SRITYS 

Siūlymas:   

• Nuostatos dėl privataus kapitalo panaudojimo bendram finansų inžinerijos priemonių finansavimui neturi būti nustatytos 
specifiniu teisės aktu, o turi būti nustatytos finansavimo sutartyje. 

 

VII. Atvejo studija: Slovakijos Respublika  

 

Finansų inžinerijos priemonių steigimo atvejo studija yra pateikiama kaip priedas Nr. 2. 

 

10.1.2. KLAUSIMAS 

Kokios Finansų inžinerijos priemonės, finansuojamos valstybės lėšomis, buvo įsteigtos (iki 2007-2013 m. 
programavimo laikotarpio)? Kokiais teisės aktais vadovaujantis buvo priimami sprendimai dėl jų steigimo ir 
valstybės lėšų panaudojimo? Ar tai įvyko iki Lietuvos narystės ES ir ar po narystės buvo peržiūrėti 
sprendimai, adaptuojant sprendimus, atsižvelgiant į ES teisės aktus? 

Finansų inžinerijos priemonės iki 2007-2013 m. programavimo laikotarpio buvo reglamentuotos 
nacionaliniais teisės aktais. Šio klausimo analizės tikslais išskiriame finansų inžinerijos priemones, 
finansuojamas valstybės lėšomis, į (a) finansų inžinerijos priemones, įtvirtintas teisės aktuose iki 2003 m. ir į 
(b) finansų inžinerijos priemones nuo 2003 m. iki 2007-2013 m. laikotarpio. Finansų inžinerijos priemonių 
reglamentavimas keitėsi dėl 2002 m. SVV įstatymo pakeitimų, kurie atlikti siekiant įstatyme nustatytus 
kriterijus, apibrėžiančius smulkų ir vidutinį verslą, suderinti su Europos Sąjungoje taikytais kriterijais, 
nustatytais 1996 m. balandžio 3 d. Komisijos rekomendacijoje dėl smulkių ir vidutinių įmonių apibrėžimo 
(96/280/EC). 

Pažymėtina, kad finansų inžinerijos priemonės sąvoka nebuvo vartojama teisės aktuose iki 2006 m., ji 
imta vartoti tik įsigaliojus ES struktūrinių fondų reglamentui ir Įgyvendinančiam reglamentui. 

Lietuvos Respublikos teisės aktuose finansų inžinerijos priemonių panaudojimas smulkių ir vidutinių 
įmonių verslo plėtros skatinimui iki 2007-2013 m. laikotarpio pirmiausiai buvo įtvirtintas SVV įstatyme, o 
vėliau priemonių, nustatytų įstatyme, įgyvendinimo strateginės kryptys ir priemonės patvirtintos Vyriausybės 
nutarimais.  

Analizuojant finansų inžinerijos priemones iki 2007-2013 m. laikotarpio, remiamasi minėtuose 
reglamentuose pateiktais finansų inžinerijos priemonių apibūdinimais ir Finansų inžinerijos gairėmis bei 
Komisijos nota.  

Finansų inžinerijos priemonėmis laikytinos tos, kurias sudaro veiksmai, suteikiantys grąžinamąsias 
investicijas arba garantijas dėl grąžinamųjų investicijų, arba abu šiuos dalykus kartu (pagal Įgyvendinančio 
reglamento 43 straipsnio 1 dalis). LR teisės aktų formuluotės, ypač iki 2003 m. buvo abstrakčios, neišskiriant 
konkrečios priemonės, kaip finansų inžinerijos, mechanizmo bruožų. Taigi tokios priemonės kaip verslo 
skatinimo fondai galėjo būti įgyvendinti tiek kaip finansų inžinerija, pvz. rizikos kapitalo fondai, tiek įsteigiant 
fondą, kuris teikia subsidijas ar panašias verslo paramos priemones, nepasižyminčias grįžtančių lėšų efektu. 
Įstatymuose nebuvo pateikta aiškių kriterijų, pagal kuriuos būtų galima spręsti, kokiu būdu verslo rėmimo 
formos turėjo būti įgyvendintos praktiškai, kokios taisyklės joms turėjo būti taikomos. Toliau nurodytos 
įstatymuose įtvirtintos nuostatos laikytinos pagrindu steigti konkrečias finansų inžinerijos priemones, tačiau jų 
negalima sutapatinti su finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimu. Analizuodami finansų inžinerijos 
priemones iki 2006 m., vertinome ne tik kokios finansų inžinerijos priemonės buvo faktiškai įsteigtos, tačiau ir 
kokios, remiantis įstatyminiu pagrindu, galėjo būti įsteigtos. Taip pat būtina pažymėti, kad įstatymų leidėjo 
įtvirtintos verslo skatinimo priemonės daugiausiai veikė kaip subsidijų ar panašios paramos formų fondai, 
tačiau plačiau aptarsime tik tas verslo skatinimo priemones, įsteigtas įstatyminiu pagrindu, kurios buvo 
įgyvendintos ir veikė kaip finansų inžinerija. 
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Lentelė 6.  Finansų inžinerijos priemonės iki 2003 m. ir jas reglamentavę pagrindiniai teisės aktai 
 

Lentelė 7. Finansų inžinerijos priemonės nuo 2003 m. iki 2007-2013 m. ir jas reglamentavę pagrindiniai 
teisės aktai 

Finansų inžinerijos 
priemonės, nurodytos SVVĮ 

(1998 m. redakcija) 

 

Pagrindiniai teisės aktai 

Iki 2003 m. 

Vyriausybės įsteigtų garantijų 
institucijų ir (arba) draudimo 
įmonių bei kitų verslo plėtrą 
skatinančių institucijų parama 

 

Mikrokreditavimo sistema 
pradedantiems verslą 

 

Smulkaus ir vidutinio verslo 
skatinimo fondai 

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymas (Žin., 1998, Nr. 109-2993); 

 

Valstybės skolos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 86-2045); 

 

LR Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 19 d. nutarimas Nr. 1119 „Dėl 
smulkaus ir vidutinio verslo plėtros iki 2003 metų strateginių krypčių ir 
smulkaus ir vidutinio verslo plėtros 2000-2001 metų priemonių 
patvirtinimo” (Žin.,  2000, Nr. 81-2448); 

 

LR Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimas Nr. 1175 „Dėl smulkaus 
ir vidutinio verslo plėtros iki 2004 metų strateginių krypčių ir smulkaus ir 
vidutinio verslo plėtros 2002-2004 metų priemonių patvirtinimo” 
(Žin., 2002, Nr. 74-3174); 

 

LR Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d.  nutarimas Nr. 887 „Dėl smulkaus ir 
vidutinio verslo plėtros” (Žin., 2001, Nr. 62-2272, su vėlesniais 
pakeitimais); 

 

LR ūkio ministro 2001 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. 322 „Dėl smulkaus ir 
vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo, smulkaus ir vidutinio verslo 
mikrokreditavimo, smulkaus ir vidutinio verslo rizikos kapitalo 
investavimo ir dalinio paskolų palūkanų dengimo smulkaus ir vidutinio 
verslo subjektams administravimo veiklos nuostatų patvirtinimo“ 
(Žin., 2003, Nr. 65-2977, su vėlesniais pakeitimais). 

Finansų inžinerijos 
priemonės, nurodytos SVVĮ 

(2002 m. redakcija) 

 

Pagrindiniai teisės aktai 

Nuo 2003 m. iki 2007-2013 metų laikotarpio 

Lengvatinių kreditų teikimas 

 

Garantijų teikimas, kreditų 
draudimas 

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 105-4689); 

LR Vyriausybės 2005 m. spalio 19 d. nutarimas Nr. 1104 „Dėl smulkaus 
ir vidutinio verslo plėtros iki 2008 metų strateginių krypčių ir smulkaus ir 
vidutinio verslo plėtros 2005-2008 metų priemonių patvirtinimo” 
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I. Finansų inžinerijos priemonės, finansuojamos valstybės lėšomis, įtvirtintos Lietuvos Respublikos 
teisės aktuose iki 2003 m. 

 

Laikotarpiu iki 2003 m. buvo įgyvendinta tik viena finansų inžinerijos priemonė, nurodyta SVV įstatyme 
(1998 m. redakcija) – tai buvo garantijų teikimas smulkaus ir vidutinio verslo paskoloms užtikrinti. 

 
Finansų inžinerijos priemonių reglamentavimas ir steigimas. Vadovaujantis SVV įstatymo (1998 

m. redakcija) 4 straipsniu, buvo nustatytos šios finansų inžinerijos priemonės, skirtos valstybės paramos 
įgyvendinimui: 

1) smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondų finansinė parama; 
2) Vyriausybės įsteigtų garantijų institucijų ir (arba) draudimo įmonių bei kitų verslo subjektų 

plėtrą skatinančių investicijų parama; 
3) mikrokreditavimo sistema pradedantiems verslą. 

Šios priemonės buvo skirtos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, kurie pagal minėtą SVV įstatymą 
buvo: 

1) fiziniai asmenys, įsigiję patentą, šio patento galiojimo laikotarpiu; 
2) mikroįmonė – individuali (personalinė) įmonė, kurioje dirba tik savininkas ir jo šeimos nariai 

(sutuoktiniai, tėvai, įtėviai, vaikai, įvaikiai); 
3) smulki įmonė – įmonė, kurioje vidutinis sąrašinis metinis darbuotojų skaičius ne daugiau kaip 

9; 
4) vidutinė įmonė – įmonė, kurioje vidutinis sąrašinis metinis darbuotojų skaičius ne daugiau 

kaip 49. 

Vėliau 2000 m. Vyriausybės nutarimu Nr. 1119 ir 2002 m. Vyriausybės nutarimu Nr. 1175 buvo 
patvirtinti Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros priemonių aprašai.  

 

Rizikos kapitalo investavimas į 
smulkų vidutinį verslą 

(Žin., 2005, Nr. 126-4491); 

LR Vyriausybės 2003 m. gegužės 9 d. nutarimas 560 Nr. „Dėl Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl smulkaus ir vidutinio verslo 
plėtros pakeitimo” (Žin., 2003, Nr. 45-2021); 

LR Vyriausybės 2005 m. lapkričio 2 d. nutarimas Nr. 1185 „Dėl 
2001 m. liepos 11 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 887 „Dėl smulkaus ir 
vidutinio verslo plėtros“ pakeitimo (Žin., 2005, Nr. 131-4734); 

LR ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 4-255 „Dėl 2001 m. 
spalio 29 d. įsakymo Nr. 322 Dėl smulkaus ir vidutinio verslo paskolų 
garantijų teikimo, smulkaus ir vidutinio verslo mikrokreditavimo, 
smulkaus ir vidutinio verslo rizikos kapitalo investavimo ir dalinio paskolų 
palūkanų dengimo smulkaus ir vidutinio verslo subjektams 
administravimo veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2003, Nr. 
65-2977); 

LR Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 5 d. nutarimas Nr. 974 „Dėl PHARE 
negrąžintinos paramos naudojimo“ (Žin., 2005, Nr. 109-3982); 

LR Vyriausybės 2006 m. balandžio 3 d. nutarimas Nr. 326 „Dėl 2005 m. 
rugsėjo 5 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 974 „Dėl PHARE 
negrąžintinos paramos naudojimo“ pakeitimo (Žin., 2006, Nr. 38-1348); 

LR ūkio ministro 2006 m. gegužės 22 d.  įsakymas Nr. 4-182 „Dėl 
mikrokreditų teikimo ir administravimo taisyklių patvirtinimo“ 
(Žin., 2006, Nr. 60-2165). 
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2000-2001 m. priemonių apraše numatytos tokios finansų inžinerijos priemonės, kurias turėjo 
įgyvendinti Ūkio ministerija kartu su Finansų ministerija: 

1) smulkaus ir vidutinio verslo mikrokreditavimo projekto ir jo įgyvendinimo modelio, siekiant 
sutelkti vienoje vietoje galimus finansinės paramos smulkiam ir vidutiniam verslui 
mechanizmus, parengimas; 

2) priemonių, tobulinančių smulkaus ir vidutinio verslo rizikos paskolų garantijų sistemą, 
parengimas; 

3) pasiūlymų dėl smulkaus ir vidutinio verslo rizikos kapitalo fondų steigimo parengimas. 

Atsižvelgdama į tai, Vyriausybė 2001 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. 322 patvirtino Smulkaus ir vidutinio 
verslo paskolų garantijų teikimo nuostatus, Smulkaus ir vidutinio verslo mikrokreditavimo nuostatus ir 
Smulkaus ir vidutinio verslo rizikos kapitalo nuostatus.  

Garantijų teikimo nuostatai buvo skirti naujai įsteigtos uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir 
verslo garantijos" (INVEGA) veiklai vykdyti, tačiau pirmosios garantijos, kaip aprašyta 3 dalyje, remiantis 
INVEGA 2003 m. kovo 18 d. veiklos ataskaita, buvo pradėtos teikti 2002 metais po pasirengiamųjų darbų: 
bendrovės norminių aktų rengimo, bendradarbiavimo sutarčių su bankais derinimo ir pasirašymo. 
Pažymėtina, kad mikrokreditų teikimo ir rizikos kapitalo investavimo į smulkias ir vidutines įmones INVEGA 
nei 2001 m., nei 2002 m. nevykdė.  

Paminėtina, kad 2002-2004 m. priemonių aprašas numatė, kad Ūkio ministerija kartu su Finansų 
ministerija turi pakeisti 2001 m. Vyriausybės nutarimą Nr. 887 numatant teikti garantijas už smulkaus ir 
vidutinio verslo subjektų gaunamas paskolas ir lizingą. 

2003 m. Vyriausybės nutarimu Nr. 560 ir Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-255 patvirtinta nauja garantijų 
teikimo sistema, aptariama toliau. 

Remiantis aukščiau nurodytais Vyriausybės nutarimais, garantijų teikimo priemonė buvo įgyvendinta 
tik iš dalies, t.y. nustatyta teikti garantijas tik paskoloms užtikrinti, o lizingo užtikrinimo galimybė Lietuvos 
Respublikos teisės aktais taip ir nebuvo įtvirtinta. 

Finansų inžinerijos priemones administruojančios įmonės steigimas. Vyriausybė, siekdama 
įgyvendinti SVV įstatymo (1998 m. redakcija) 4 straipsnio 6 ir 10 punktuose nurodytas smulkaus ir vidutinio 
verslo subjektų paramos formas (finansų inžinerijos priemones) 2001 m. Vyriausybės nutarimu Nr. 887 
įsteigė verslo plėtros bendrovę INVEGĄ. 

Ūkio ministerija, vykdydama Vyriausybės pavestas funkcijas, tapo INVEGA veiklos steigėja ir 
priežiūros institucija. 2001 m. Vyriausybė nutarimu Nr. 887 be kita ko nustatė, kad INVEGA: 

1) teikia smulkaus ir vidutinio verslo paskolų garantijas bankams; 
2) teikia ir (ar) administruoja mikrokreditus smulkaus ir vidutinio verslo subjektams; 
3) investuoja rizikos kapitalą į smulkaus ir vidutinio verslo subjektus. 

 

INVEGA garantijų teikimas. Iki 2003 m. INVEGA teikė garantijas mažoms ir mikroįmonėms, o 
mikrokreditų teikimo ir rizikos kapitalo investavimo į smulkaus ir vidutinio verslo subjektus nevykdė. Pagal 
garantijų teikimo schemą, INVEGA smulkaus ir vidutinio verslo paskolų garantijos sutartimi bankui užtikrino 
neatgautos paskolos ir negautų palūkanų negrąžinimą proporcingai prisiimtai atsakomybei. Vyriausybė 
2002 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. 427 nustatė, kad 2002 m. INVEGA įsipareigojimai bankams pagal garantijų 
sutartis vienu metu neturi būti didesni kaip 20 mln. litų. 

INVEGA 2001 m., vykdydama Vyriausybės nutarimą Nr. 887, perėmė iš LEID visas teises ir 
įsipareigojimus pagal LEID sudarytas 28 smulkaus ir vidutinio verslo paskolų draudimo sutartis (šių sutarčių 
šalims sutikus, nutraukiant draudimo sutartis ir pagal nutrauktas draudimo sutartis sudarant smulkaus ir 
vidutinio verslo paskolų garantijų sutartis), kurių bendra įsipareigojimų suma 2001 m. gruodžio 31 d. buvo 7,3 
mln. Lt. 2002 m. pradžia buvo skirta sutartims su bankais derinti ir pasirašyti. Iš viso INVEGA pasirašė 
sutartis su 8 Lietuvoje veikiančiais komerciniais bankais. Per 2002 m. iš bankų buvo gauta 110 prašymų 
suteikti INVEGA garantiją užtikrinant smulkaus ir vidutinio verslo subjektams teikiamų paskolų grąžinimą. 
INVEGA 2002 metais suteikė 102 smulkaus ir vidutinio verslo paskolų garantijas. Įsipareigojimai sudarė 



Lietuvos teisinės ir finansinės sistemos tinkamumo SVV plėtrai skirtų finansinės 
inžinerijos priemonių, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų, steigimui ir 

įgyvendinimui vertinimas 

Galutinė vertinimo ataskaita 

64 psl. iš 277 

  

                                                             

 

 

16,23 mln. Lt. Pagal suteiktas garantijas bendrovei sumokėtas garantijų atlyginimas sudarė 874 314 Lt , iš jų 
172 750 Lt sumokėjo ūkio subjektai, o 701 564 Lt buvo skirta subsidija garantijos atlyginimo kainai sumažinti 
iš specialiųjų programų lėšų34.  

 

II. Finansų inžinerijos priemonės, finansuojamos valstybės lėšomis, įtvirtintos Lietuvos Respublikos 
teisės aktuose nuo 2003 m. iki 2007-2013 m. laikotarpio 

 
Lietuvos Respublikai rengiantis narystei ES, buvo suderinti Lietuvos Respublikos teisės aktai su ES 

teisės aktais. Dalis ES lėšų, skirtų pasiruošimui narystei ES, buvo panaudota finansų inžinerijos priemonėms 
steigti ir įgyvendinti, o šių lėšų panaudojimas finansų inžinerijai buvo reglamentuotas nacionaliniais teisės 
aktais, kadangi šios lėšos laikomos valstybės biudžeto lėšomis. Iki 2007-2013 m. laikotarpio Lietuvoje teisės 
aktuose buvo įtvirtintos trys finansų inžinerijos priemonės – mikrokreditų teikimas, garantijų teikimas ir rizikos 
kapitalo fondų investavimas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms remti. Įgyvendintos buvo tik dvi iš jų – 
INVEGA garantijų teikimas ir mikrokreditavimas, aukščiau nurodytomis sąlygomis ir apimtimi. 

 
Finansų inžinerijos priemonių reglamentavimas. SVV įstatymo 2002 m. redakcijoje finansų 

inžinerijos priemonės, lyginant su ankstesne įstatymo redakcija, buvo detalizuotos, nurodant, kad vienos iš 
valstybės pagalbos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams formos yra šios: 

1) lengvatinių kreditų teikimas ir dalinis ar visiškas palūkanų dengimas; 
2) garantijų teikimas, kreditų draudimas; 
3) rizikos kapitalo investavimas į smulkias ir vidutines įmones. 

Kaip ir anksčiau, šios priemonės buvo skirtos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, tačiau nuo SVV 
įstatymo 1998 m. redakcijos skyrėsi šių subjektų apibrėžimas, o, konkrečiai, SVV įstatymo 2002 m. 
redakcijoje patikslinta, kad fiziniai asmenys turi būti ne tik įsigiję verslo liudijimą (pirmiau vadintą patentu), bet 
apskritai įstatymų nustatyta tvarka turintys teisę verstis savarankiška komercine, gamybine arba profesine ir 
kita panašaus pobūdžio veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą. Taip pat smulkios įmonės 
sąvoka buvo pakeista į mažos įmonės sąvoką.  

Šių išvardytų smulkaus ir vidutinio verslo subjektų apibrėžimas SVV įstatyme (2002 m. redakcija) 
pateiktas įvertinus 1996 m. Europos Komisijos rekomendacijos dėl mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo 
nuostatas 1996/280/EK.  

 

INVEGA garantijų teikimas. 2003 m. pagal Ūkio ministro įsakymą Nr. 4-255 pradėjo funkcionuoti 
nauja INVEGA garantijų teikimo schema. Svarbu pažymėti, kad pagal šią schemą paskolų garantijų gavėjais 
galėjo būti tik mikroįmonės ir mažos įmonės, kaip jos apibrėžtos SVV įstatyme (2002 m. redakcija) ir kurioms 
netaikomi valstybės pagalbos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams apribojimai. Taip pat pakeistas 
INVEGA išskolinimo limitas – jis padidintas iki 30 mln. Lt. 

2004 m. INVEGA pasirašė su EIF garantijų portfelio pergarantavimo sutartį, pagal kurią EIF 
įsipareigojo kompensuoti INVEGA 50 proc. nuostolių, patiriamų teikiant garantijas bankams už paskolas 
smulkaus ir vidutinio verslo subjektams. Tokiu būdu INVEGA pasinaudojo kryžminių garantijų, kurias suteikia 
EIF pagal Europos bendrijos įmonių verslininkystės, ypač mažų ir vidutinių įmonių, programos (2001-
2005 m.) privalumais. 

Svarbu pažymėti, kad nuo 2005 metų, pakeitus Vyriausybės nutarimą Nr. 1185, į garantijų teikimo 
mechanizmą įsijungė visos kredito įstaigos, kaip jos apibrėžtos LR finansų įstaigų įstatyme (Žin., 2002, 
Nr. 91-3891). Tai reiškia, kad garantijų gavėjais galėjo tapti ne tik bankai, bet ir kitos kredito įstaigos (pvz., 
kredito unijos). 

 

                                                      
34 UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ ataskaita už 2002 m. 
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Mikrokreditų teikimas. 2006 m. buvo įsteigta dar viena finansų inžinerijos priemonė – mikrokreditų 
teikimas. Šiems mikrokreditams teikti lėšos skirtos iš Europos Sąjungos PHARE programos negrąžintinos 
finansinės paramos lėšų Lietuvai. PHARE negrąžintina parama, skirta Lietuvos privačioms mažoms ir 
vidutinėms įmonėms finansuoti, buvo suteikta pagal 1992 ir 1994 m. finansinius memorandumus, 1993 ir 
1995 m. Europos Komisijos, Lietuvos banko ir Lietuvos Respublikos finansavimo sutartis bei Europos 
Komisijos ir Lietuvos banko įgyvendinimo sutartis (toliau – PHARE lėšos). PHARE lėšas (28,8 mln. Lt) 10 
metų administravo Lietuvos bankas, perskolindavęs PHARE lėšas komerciniams bankams, kurie, savo 
ruožtu, skolindavo juos labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Lietuvos bankui negalint toliau teikti 
paskolų Lietuvos komerciniams bankams PHARE lėšomis, Europos Komisija pritarė, kad šių lėšų naudojimo 
administravimas būtų perduotas Ūkio ministerijai naudojant PHARE lėšas tiems patiems tikslams, kaip buvo 
numatyta 1992 ir 1994 m. finansiniuose memorandumuose, 1993 ir 1995 m. Europos Komisijos, Lietuvos 
banko ir Lietuvos Respublikos finansavimo sutartyse bei Europos Komisijos ir Lietuvos banko įgyvendinimo 
sutartyse. Tais pačiais 2006 m. pasirašytos sutartys su trimis Lietuvos bankais (AB Šiaulių banku (15 mln. 
Lt), UAB Medicinos banku (8,3 mln. Lt) ir AB DnB NORD banku (5,5 mln. Lt) dėl mikrokreditų teikimo 
smulkioms ir vidutinėms įmonėms remti ir pradėti teikti mikrokreditai. Mikrokreditų teikimo sistemos 
administratoriumi paskirta INVEGA. Per laikotarpį nuo 2006 m. rugpjūčio 8 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. SVV 
buvo išskolinta 53,1 mln. Lt arba 184 proc. PHARE lėšų35. 

Pagal patvirtintą mikrokreditų teikimo schemą: bankas, ministerija ir INVEGA pasirašydavo trišalę 
paskolos sutartį dėl mikrokreditavimui skirtų lėšų, jų naudojimo ir administravimo. Mikrokreditavimui skirtos 
lėšos bankams buvo suteikiamos tikslinės paskolos forma. Banko gauta tikslinė paskola galėjo būti 
panaudota tik mikrokreditams mažoms ir vidutinėms įmonėms teikti. 

Šiai finansų inžinerijos priemonei buvo naudojamos ES Lietuvai skirtos lėšos, mikrokreditų teikimas 
reglamentuotas nacionaliniais teisės aktais.  

Rizikos kapitalo fondai investavimui į smulkias ir vidutines įmones. Pagal 2001 m. Vyriausybės 
nutarimo Nr. 887 2.1.3 punktą INVEGA investuoja į rizikos kapitalą. Tačiau ši INVEGA priskirta funkcija iki 
2007-2013 m. laikotarpio nebuvo įgyvendinta. 
 

 

10.1.3. KLAUSIMAS 

 

Kaip taikomos valstybės pagalbos ir viešųjų pirkimų taisyklės kuriant Finansų inžinerijos priemones 
Lietuvoje? Kaip reglamentuojamas valstybės pagalbos schemų tvirtinimas? Kokie pirkimo būdai turi būti ir 
buvo taikomi šioje srityje ir kodėl? 

 

I. Valstybės pagalbą reglamentuojančių teisės aktų taikymas finansų inžinerijos priemonėms 

  

 Valstybės pagalbos samprata. SESV36 107 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės parama ūkio 
subjektams yra laikoma valstybės pagalba ir yra draudžiama, jei atitinka minėtame SESV straipsnyje 
nustatytus kriterijus: 

1) parama yra teikiama iš valstybės lėšų (valstybės ar savivaldybių biudžetų ar piniginių fondų ir pan.); 

2) parama  suteikia ūkio subjektams išskirtinę ekonominę naudą, kurios jie negautų rinkos sąlygomis; 

3) parama yra skirta tam tikrų prekių gamybai ar paslaugoms teikti, arba tam tikriems ūkio subjektams; 

                                                      
35 Informacija pateikta pagal Ūkio ministerijos 2006 m. veiklos ataskaitos duomenis ir Ūkio ministerijos 2010 m. vasario 20 d. raštą Nr. 
(30.4-53)-3-944 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 5 d. nutarimo 
Nr. 974 „Dėl PHARE negrąžintinos paramos naudojimo“ pakeitimo projekto. 
36 OL 2010 C 83, p. 13. 
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4) parama iškraipo arba gali iškraipyti konkurenciją ir veikia prekybą tarp ES šalių. 

 Finansų inžinerijos priemonėms valstybės pagalbą reglamentuojančios nuostatos taikomos dėl žemiau 
nurodytų priežasčių. Pirma, finansų inžinerijos priemonės yra įgyvendinamos iš valstybės lėšų. Valstybė 
nebūtinai turi išmokėti tam tikrą sumą ūkio subjektui. Valstybės pagalba taip pat bus laikoma mokestinės 
lengvatos, įsipareigojimai padengti ūkio subjekto galimus įsipareigojimus suteikiant paskolos garantiją, dalies 
paskolos palūkanų finansavimas, kapitalo suteikimas palankesnėmis nei rinkos sąlygomis, palankesnių turto 
nusidėvėjimo normų taikymas, valstybės turto perdavimas už mažesnę nei rinkos kainą, darbų, prekių ar 
paslaugų įsigijimas už didesnę nei rinkos kainą ir pan. Antra, įgyvendinant finansų inžinerijos priemones ūkio 
subjektams teikiamo finansavimo sąlygos paprastai yra palankesnės, nei atitinkamo finansavimo rinkos 
sąlygos. Trečia, finansavimas įgyvendinant finansų inžinerijos priemones yra suteikiamas tik tam tikras iš 
anksto nustatytas sąlygas atitinkantiems ūkio subjektams ir nėra visuotinai prieinamas. Ketvirta, dėl 
suteikiamo finansavimo palankesnėmis nei rinkos sąlygomis gali būti daromas poveikis konkurencijai ir 
prekybai tarp ES šalių, kai paramą gaunantis ūkio subjektas tiekia prekes ar paslaugas (arba potencialiai gali 
jas teikti) daugiau kaip vienoje ES šalyje. 

 Vadovaujantis SESV 108 straipsnio 3 dalimi, prieš teikdama valstybės pagalbą, valstybė privalo iš 
anksto pranešti Europos Komisijai apie valstybės pagalbą ir neskirti valstybės pagalbos be Europos 
Komisijos sprendimo. 

 

II. Teisėta valstybės pagalba 

1) SESV 107 straipsnio 2 ir 3 dalys numato išimtis draudimui teikti valstybės pagalbą. Be to, Europos 
Komisija, priimdama reglamentus turi teisę nustatyti, kad tam tikra valstybės pagalba nepatenka į 
SESV 107 straipsnio 1 dalies taikymo sritį, arba tokia valstybės pagalba yra suderinama su bendrąja 
rinka pagal SESV 107 straipsnio 3 dalį.  

De minimis pagalba. 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1998/2006 dėl EB 
sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2006, L 379, p. 5) (toliau – De minimis 
reglamentas) 2 straipsnis nustato, kad valstybės pagalbos priemonės yra laikomos neatitinkančiomis EB 
Sutarties 87 straipsnio 1 dalies (dabar SESV 107 straipsnio 1 dalies) kriterijų ir joms netaikomas Sutarties 88 
straipsnio 3 dalyje (dabar SESV 108 straipsnio 3 dalis) numatytas pranešimo reikalavimas, jeigu jos atitinka 
šio straipsnio 2 ir 5 dalyse nustatytas sąlygas. 

De minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalis nustato, kad bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai 
įmonei per trejus fiskalinius metus, suma turi neviršyti 200 000 eurų. Bendra de minimis pagalbos, suteiktos 
vienai įmonei, veikiančiai kelių transporto srityje, per trejus fiskalinius metus, suma turi neviršyti 100 000 
EUR. Ši riba taikoma nepriklausomai nuo de minimis pagalbos formos arba siekiamų tikslų ir neatsižvelgiant 
į tai, ar valstybės narės skirta pagalba yra visa arba dalinai finansuojama ES kilmės ištekliais. Laikotarpis 
nustatomas remiantis finansiniais metais, kuriuos naudoja atitinkamoje valstybėje narėje esanti įmonė. Jeigu 
bendra pagalbos suma viršija nustatytą ribą, de minimis reglamentas negali būti taikomas net tai pagalbos 
daliai, kuri neviršija šios ribos.  

Vadovaujantis pagalbos registravimo taisyklėmis, patvirtintomis 2005 m. rugsėjo 29 d. Konkurencijos 
tarybos nutarimu Nr. 1S-111 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos registravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 
2005, Nr. 118-4301; 2007, Nr. 77-3118), pagalbos teikėjas, prieš konkrečiam ūkio subjektui suteikdamas de 
minimis pagalbą, privalo Suteiktos valstybės pagalbos registre patikrinti, ar dėl numatomos skirti de minimis 
pagalbos nebus viršyta leistina de minimis pagalbos riba, o taip pat per tris darbo dienas įvesti į šį registrą 
duomenis apie suteiktą de minimis pagalbą. 

Bendrosios išimties reglamentas. 2008 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 800/2008, 
skelbiantis tam tikrų rūšių pagalbą, suderinamą su bendrąja rinka taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (OL 
2008, L 214, p. 3) (toliau – BBIR arba Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) nustato atvejus, kuomet 
valstybės pagalba yra leidžiama. BBIR yra pagrindinis valstybės pagalbos taisyklių dokumentas, nes juo 
nustatomos visos svarbiausios valstybės pagalbos priemonės, kurios yra skirtos ES remiamiems tikslams 
įgyvendinti bei įtvirtinamos su leidžiamos valstybės pagalbos teikimu susijusios procedūros. Visais atvejais, 
kuriuos aprėpia BBIR, valstybės narės gali skirti pagalbą iš anksto nepranešusios Europos Komisijai. BBIR 
yra  itin svarbus SVV, nes jame numatytos specialios investicijų ir užimtumo pagalbos taisyklės tik SVV. Be 
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to, visas į BBIR įtrauktas 26 valstybės pagalbos priemones galima taikyti SVVĮ; taigi valstybės narės gali 
paremti SVV įvairiais jų vystymosi etapais, padėti joms gauti finansavimą, pasinaudoti moksliniais tyrimais ir 
plėtra, inovacijomis, naudotis mokymui, užimtumui bei aplinkai skirtomis priemonėmis ir pan. 

Didžioji dalis BBIR numatytų priemonių gali būti taikomos ir finansų inžinerijos priemonių kontekste 
(pvz. teikiant paskolas, garantijas). Išimtinai MVĮ pagal BBIR yra skirtos šios pagalbos rūšims: (i) investicinė 
pagalba ir pagalba užimtumui; (ii) pagalba moterų įsteigtoms naujoms mažoms įmonėms; (iii) pagalba MVĮ, 
skirta iš anksto prisitaikyti prie būsimų Bendrijos standartų; (iv) pagalba konsultavimui; (v) dalyvavimui 
mugėse; (vi) pagalba su MVĮ pramoninės nuosavybės teisėmis susijusioms išlaidoms padengti; (vii) pagalba 
naujovių diegimo konsultacinėms paslaugoms ir naujovių diegimo paramos paslaugoms. Atskirai paminėtina 
BBIR 6 skirsnyje numatyta pagalba rizikos kapitalo, kuri yra tiesiogiai susijusi su parama, teikiama per vieną 
iš finansų inžinerijos priemonių – privataus kapitalo fondus.   

Vadovaujantis BBIR 29 straipsniu, rizikos kapitalo pagalbos schemos SVV laikomos suderinamomis 
su bendrąja rinka ir joms netaikomas reikalavimas pranešti pagal SESV 108 straipsnio 3 dalį, jeigu: 

1) pagalbos forma yra dalyvavimas pelną didinančiuose komerciniu pagrindu valdomuose privataus 
kapitalo investiciniuose fonduose;  

2) investicijų dalis, kurią investicinis fondas realizuoja vienoje tikslinėje įmonėje, neviršija 1,5 mln. eurų 
per dvylikos mėnesių laikotarpį; 

3) pagalba rizikos kapitalo priemonėmis remiamose teritorijose esančioms mažosioms įmonėms ir 
neremiamose teritorijose esančioms mažosioms įmonėms apsiriboja pradinio kapitalo, veiklos 
pradžios kapitalo ir (arba) plėtros kapitalo finansavimu. Pagalba rizikos kapitalo priemone 
remiamose teritorijose esančioms vidutinėms įmonėms apsiriboja pradinio kapitalo ir (arba) veiklos 
pradžios kapitalo, išskyrus plėtros kapitalą, finansavimu. Visa Lietuvos Respublikos teritorija šiuo 
metu yra remiama teritorija; 

4) ne mažiau kaip 70% investicijų į tikslines SVV; 

5) SVV biudžeto dalį akcinio kapitalo arba iš dalies akcinio kapitalo37 forma; 

6) ne mažiau kaip 50% investicinio fondo skiriamo finansavimo turi sudaryti privačių investuotojų lėšos. 
Atsižvelgiant į tai, kad Lietuva šiuo metu yra laikoma remiama teritorija, privačių investuotojų 
teikiamas finansavimas turi sudaryti mažiausiai 30% finansavimo; 

7) siekiant užtikrinti, kad rizikos kapitalo priemonė duotų pelno, reikia laikytis šių sąlygų: 

- kiekvienai investicijai turi būti parengtas verslo planas, kuriame turi būti pateikta išsami 
informacija apie produktą, pardavimo bei pelningumo raidą ir nustatytas projekto ex ante 
gyvybingumas; ir 

- kiekvienai investicijai turi būti numatyta aiški ir reali pasitraukimo strategija. 

8) siekiant užtikrinti, kad investicinis fondas būtų valdomas komerciniais pagrindais, reikia įvykdyti šias 
sąlygas: 

- fondo valdytojo atlygis turi priklausyti nuo fondo veiklos rezultatų, bei turi būti suformuoti 
fondo tikslai bei siūlomas investicijų terminas; ir 

- privatūs investuotojai yra atstovaujami priimant sprendimus; ir 

- fondų valdymui taikomi gerosios patirties principai ir įstatymais numatyta priežiūra. 

Europos Komisijos sprendimais leidžiama pagalba. Kaip jau minėta, apie ketinimą suteikti pagalbą 
privaloma pranešti Europos Komisijai pasinaudojant Europos Komisijos patvirtinta pranešimo apie valstybės 
pagalbą forma ir tvarka. Europos Komisija, išnagrinėjusi pranešimą apie valstybės pagalbą gali nuspręsti, 
kad priemonė nėra galima dėl to, jog ji nėra suderinama su bendrąja rinka, pritarti pagalbai kaip atitinkančiai 

                                                      
37 Finansinės priemonės, kurių grąža savininkui daugiausia grindžiama tikslinės bendrovės pelnu arba nuostoliu ir kurios neįvykdytų 
įsipareigojimų atveju yra negarantuotos. 
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SESV 107 straipsnio 3 dalį, arba, tais atvejais, kai Europos Komisijai kyla abejonių dėl priemonės 
suderinamumo su bendrąja rinka, priimti sprendimą pradėti formalaus tyrimo procesą pagal SESV 108 
straipsnio 2 dalį. Europos Komisija turi 2 mėnesius siūlomai pagalbai išnagrinėti nuo dienos, kai gaunama 
visą padėčiai įvertinti būtina informacija. Praktikoje pranešimas, kurį Europos Komisija laikytų išsamiu be 
papildomų informacijos prašymų ir paklausimų, yra gana retas atvejis, todėl paprastai nagrinėjimas užtrunka 
ilgiau nei 2 mėnesius. 

Europos Komisija pradeda 108 straipsnio 2 dalyje nustatytą procedūrą, jei abejoja pagalbos 
priemonės, apie kurią pranešta, suderinamumu su bendrąja rinka. Tokiais atvejais Europos Komisija 
paskelbia pagalbos aprašymą Oficialiajame leidinyje ir savo svetainėje bei prašo atitinkamos valstybės narės 
ir suinteresuotųjų šalių pateikti pastabas. Apklausos pabaigoje Komisija priima galutinį sprendimą. Europos 
Komisija gali priimti sprendimą leisti suteikti pagalbą, neleisti suteikti pagalbą, arba leisti suteikti pagalbą su 
tam tikromis sąlygomis. Šiai apklausai atlikti nustatytas ilgiausias orientacinis terminas – 18 mėnesių. 

Siekdama suteikti teisinio aiškumo ir padėti valstybėms narėms įgyvendinti teisėtas valstybės 
pagalbos schemas, Europos Komisija yra patvirtinusi eilę gairių dėl pagalbos atitikimo SESV 107 straipsnio 3 
dalies nuostatoms, kuriomis ji vadovaujasi nagrinėdama pranešimus apie ketinamas įgyvendinti valstybės 
pagalbos priemones. Pavyzdžiui, pagalba SVV rizikos kapitalo forma gali būti teikiama net tik pagal BBIR 6 
skirsnio nuostatas, bet ir vadovaujantis Bendrijos gairėmis dėl valstybės pagalbos rizikos kapitalo 
investicijoms į mažąsias ir vidutines įmones skatinti. Žemiau 8 lentelėje pateikiami pagrindinių finansų 
inžinerijos priemonių – paskolos, garantijos ir rizikos kapitalo – teisinio reglamentavimo santrauka. 

 
Lentelė 8.  Pagrindinių finansų inžinerijos priemonių reglamentavimo santrauka 

Pagalbos tipas 

                       Priemonė 

De minimis pagalba Pagalba pagal BBIR Pagalba, kuri vertinama 
vadovaujantis Komisijos 
gairėmis 

1. Paskola Teikiamos pagal De 
minimis reglamentą 

Paskola kaip pagalbos 
forma nėra atskirai 
aptariama, todėl 
vertinimas priklauso nuo 
to, kokiam BBIR 
numatytam tikslui yra 
teikiama paskola. 

Komisija nėra patvirtinusi 
atskiro pranešimo/gairių 
paskolos kaip pagalbos 
formos vertinimui. 

1. 1. Pagalbos dydis Subsidijos ekvivalentas 
ne daugiau kaip 200 000 
eurų per bet kurį 3 
fiskalinių metų laikotarpį. 

- - 

1.2. Pagalbos dydžio 
apskaičiavimo principai 

Reglamentas taikomas 
tik skaidrioms pagalbos 
formoms, t. y. pagalbai, 
kurios bendrąjį subsidijos 
ekvivalentą galima iš 
anksto apskaičiuoti 
neatlikus rizikos 
įvertinimo. 

- - 

1.3. Sektoriai, kuriems 
pagalba neteikiama 

• Žuvininkystė ir 
akvakultūra; 

• Pirminė žemės ūkio 
produktų gamyba; 

• Žemės ūkio produktų 

- - 
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Pagalbos tipas 

                       Priemonė 

De minimis pagalba Pagalba pagal BBIR Pagalba, kuri vertinama 
vadovaujantis Komisijos 
gairėmis 

perdirbimas ir 
prekyba; 

• Veikla susijusi su 
eksportu į trečiąsias 
šalis ar ES valstybes 
nares; 

• Pagalbai, kuria 
sudaromos 
palankesnės sąlygos 
pirkti vietines, o ne 
importuojamas 
prekes; 

• Anglies sektorius; 

• Krovinių vežimas 
keliais samdos 
pagrindais arba už 
atlygį, krovinių vežimo 
keliais transporto 
priemonėms įsigyti; 

• Sunkumų 
patiriančioms 
įmonėms. 

1.4.Pagrindinės 
pagalbos teikimo sąlygos 

Taikoma visų rūšių 
pagalbai neatsižvelgiant į 
jos formą ar siekiamą 
tikslą. Išimtis – pagalba 
eksportui – kurios atveju 
negalima pasinaudoti de 
minimis taisykle. 

- - 

2. Garantija Teikiamos pagal De 
minimis reglamentą 

Garantija kaip pagalbos 
forma nėra atskirai 
aptariama, todėl 
vertinimas priklauso nuo 
to, kokiam BBIR 
numatytam tikslui yra 
teikiama garantija. 

Teikiamos pagal 
Komisijos pranešimą dėl 
EB sutarties 87 ir 88 
straipsnių taikymo 
garantijos suteikiamai 
valstybės pagalbai38 

2. 1. Pagalbos dydis Subsidijos ekvivalentas. 
200 000 eurų. Skaidria 
pagalba laikoma 
garantija iki 1,5 mln. 
EUR. 

- - 

                                                      
38 OL 2008 C 155, p. 10. 
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Pagalbos tipas 

                       Priemonė 

De minimis pagalba Pagalba pagal BBIR Pagalba, kuri vertinama 
vadovaujantis Komisijos 
gairėmis 

2.2. Sektoriai, kuriems 
pagalba neteikiama 

• Žuvininkystė ir 
akvakultūra; 

• Pirminė žemės ūkio 
produktų gamyba; 

• Žemės ūkio produktų 
perdirbimas ir 
prekyba; 

• Veikla susijusi su 
eksportu į trečiąsias 
šalis ar ES valstybes 
nares; 

• Pagalbai, kuria 
sudaromos 
palankesnės sąlygos 
pirkti vietines, o ne 
importuojamas 
prekes; 

• Anglies sektorius; 

• Krovinių vežimas 
keliais samdos 
pagrindais arba už 
atlygį, krovinių vežimo 
keliais transporto 
priemonėms įsigyti; 

• Sunkumų 
patiriančioms 
įmonėms. 

- • Netaikoma sunkumų 
patiriančioms 
įmonėms; 

• Neteikiamos eksporto 
kredito garantijos. 

2.4.Pagrindinės 
pagalbos teikimo sąlygos 

Taikoma visų rūšių 
pagalbai neatsižvelgiant į 
jos formą ar siekiamą 
tikslą. Išimtis – pagalba 
eksportui – kurios atveju 
negalima pasinaudoti de 
minimis taisykle. 

Garantija gali būti 
teikiama ne didesnei nei 
80% paskolos daliai.  

- • Garantijos turi būti 
susijusios su konkrečiu 
sandoriu, kuriame 
nustatytas terminas ir 
didžiausia suma; 

• Garantijomis 
užtikrinama ne daugiau 
kaip 80% negrąžintos 
paskolos (arba kito 
finansinio 
įsipareigojimo); 

• Priemokos turi būti 
peržiūrimos mažiausiai 
kartą per metus; 

• Priemokos turi 
padengti įprastinę 
riziką, administravimo 
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Pagalbos tipas 

                       Priemonė 

De minimis pagalba Pagalba pagal BBIR Pagalba, kuri vertinama 
vadovaujantis Komisijos 
gairėmis 

išlaidas ir metinę 
pakankamo kapitalo 
grąžą; 

• Skaidrios būsimų 
garantijų suteikimo 
sąlygos; 

• MVĮ: „saugaus uosto“ 
priemoka – 3,8% arba 
galimybė taikyti 
vienkartinę priemoką 
(nenustatant pagalbą 
gaunančios MVĮ 
individualaus reitingo), 
jeigu garantuojama 
suma vienai įmonei 
pagal schemą neviršija 
2,5 mln. eurų. 

2. Rizikos kapitalas Teikiamas pagal De 
minimis reglamentą 

Teikiamas pagal BBIR 6 
skyrių 

Teikiamas pagal 
Bendrijos gaires dėl 
valstybės pagalbos 
rizikos kapitalo 
investicijoms į mažąsias 
ir vidutines įmones 
skatinti39 

2. 1. Pagalbos dydis Subsidijos ekvivalentas 
ne daugiau kaip 200 000 
eurų per bet kurį 3 
fiskalinių metų laikotarpį. 

1,5 mln. EUR vienai 
tikslinei įmonei per 12 
mėnesių laikotarpį 

1,5 mln. eurų vienai 
tikslinei įmonei per 12 
mėnesių laikotarpį.  

2.2. Pagalbos rūšys Taikoma visų rūšių 
pagalbai neatsižvelgiant į 
jos formą ar siekiamą 
tikslą. Išimtis – pagalba 
eksportui – kurios atveju 
negalima pasinaudoti de 
minimis taisykle. 

Investicinių fondų (rizikos 
kapitalo fondų), kuriuose 
valstybė yra partnerė, 
investuotoja arba dalyvė, 
steigimas. 

• Investicinių fondų 
(rizikos kapitalo fondų), 
kuriuose valstybė yra 
partnerė, investuotoja 
arba dalyvė, steigimas; 

• Rizikos kapitalo 
investuotojams ar 
rizikos kapitalo 
fondams suteikiamos 
garantijos, 
užtikrinančios tam 
tikros investicijų 
nuostolių dalies 
padengimą, arba 
garantijos, suteikiamos 

                                                      
39 OL 2006 C 194, p. 2. 
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Pagalbos tipas 

                       Priemonė 

De minimis pagalba Pagalba pagal BBIR Pagalba, kuri vertinama 
vadovaujantis Komisijos 
gairėmis 

siekiant užtikrinti 
paskolas, suteiktas 
investuotojams ir 
(arba) fondams, kai 
siekiama investuoti į 
rizikos kapitalą, jei 
galimų nuostolių 
valstybės padengimas 
neviršija 50 % 
garantuotos 
investicijos nominalios 
sumos;  

• Kitos finansinės 
priemonės, kuriomis 
suteikiama galimybė 
rizikos kapitalo 
investuotojams ar 
rizikos kapitalo 
fondams papildomai 
skirti lėšų 
investicijoms; 

• Fiskalinės paskatos 
investiciniams fondams 
ir (arba) jų valdytojams 
arba investuotojams 
imtis investicijų į rizikos 
kapitalą. 

2.3. Sektoriai, kuriems 
pagalba neteikiama 

• Žuvininkystė ir 
akvakultūra; 

• Pirminė žemės ūkio 
produktų gamyba; 

• Žemės ūkio produktų 
perdirbimas ir 
prekyba; 

• Veikla susijusi su 
eksportu į trečiąsias 
šalis ar ES valstybes 
nares; 

• Pagalbai, kuria 
sudaromos 
palankesnės sąlygos 
pirkti vietines, o ne 
importuojamas 
prekes; 

• Anglies sektorius; 

• Krovinių vežimas 

• Sunkumus 
patiriančioms įmonėms 
sanuoti ir 
restruktūrizuoti; 

• Laivų statyba, anglies ir 
plieno sektoriai. 

• Sunkumus 
patiriančioms įmonėms 
sanuoti ir 
restruktūrizuoti; 

• Laivų statyba, anglies ir 
plieno sektoriai. 
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Pagalbos tipas 

                       Priemonė 

De minimis pagalba Pagalba pagal BBIR Pagalba, kuri vertinama 
vadovaujantis Komisijos 
gairėmis 

keliais samdos 
pagrindais arba už 
atlygį, krovinių vežimo 
keliais transporto 
priemonėms įsigyti; 

• Sunkumų 
patiriančioms 
įmonėms. 

2.4.Pagrindinės 
pagalbos teikimo sąlygos 

Taikoma visų rūšių 
pagalbai neatsižvelgiant į 
jos formą ar siekiamą 
tikslą. Išimtis – pagalba 
eksportui – kurios atveju 
negalima pasinaudoti de 
minimis taisykle. 

• Pagalba remiamose 
teritorijose esančioms 
MVĮ ir neremiamose 
teritorijose esančioms 
mažosioms įmonėms 
ribojama pradinio 
kapitalo, veiklos 
pradžios kapitalo ir 
(arba) plėtros kapitalo 
finansavimu; 

• Pagalba rizikos kapitalo 
priemonėmis 
neremiamose 
teritorijose esančioms 
vidutinėms įmonėms 
ribojama pradinio 
kapitalo ir (arba) veiklos 
pradžios kapitalo, 
išskyrus plėtros 
kapitalą, finansavimu; 

• Fondas teikia ne 
mažesnę kaip 70% 
investicijų į tikslinę MVĮ 
akcinio kapitalo arba iš 
dalies akcinio kapitalo 
forma; 

• Mažiausiai 50% fondo 
skiriamo finansavimo 
turi sudaryti privačių 
investuotojų teikiamas 
finansavimas 
(remiamose teritorijose 
esančioms MVĮ, 
mažiausiai 30%); 

• Fondas turi siekti pelno 
ir turi būti valdomas 
komerciniu pagrindu. 

• Pagalba remiamose 
teritorijose esančioms 
MVĮ ir neremiamose 
teritorijose esančioms 
mažosioms įmonėms 
ribojama pradinio 
kapitalo, veiklos 
pradžios kapitalo ir 
(arba) plėtros kapitalo 
finansavimu; 

• Pagalba rizikos kapitalo 
priemonėmis 
neremiamose 
teritorijose esančioms 
vidutinėms įmonėms 
ribojama pradinio 
kapitalo ir (arba) veiklos 
pradžios kapitalo, 
išskyrus plėtros 
kapitalą, finansavimu; 

• Fondas teikia ne 
mažesnę kaip 70% 
investicijų į tikslinę MVĮ 
akcinio kapitalo arba iš 
dalies akcinio kapitalo 
forma; 

• Mažiausiai 50% fondo 
skiriamo finansavimo 
turi sudaryti privačių 
investuotojų teikiamas 
finansavimas 
(remiamose teritorijose 
esančioms MVĮ, 
mažiausiai 30%); 

• Fondas turi siekti pelno 
ir turi būti valdomas 
komerciniu pagrindu. 

Jeigu rizikos kapitalo 
priemonėmis 
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Pagalbos tipas 

                       Priemonė 

De minimis pagalba Pagalba pagal BBIR Pagalba, kuri vertinama 
vadovaujantis Komisijos 
gairėmis 

netenkinamos visos 
pirmiau nurodytos 
sąlygos arba viršijamas 
paramos dydis, 
atliekamas pusiausvyros 
tyrimu grindžiamas jų 
išsamus suderinamumo 
vertinimas siekiant 
įsitikinti, kad priemone 
norima pašalinti konkretų 
rinkos nepakankamumą, 
didesnę galimo privačių 
investuotojų išstūmimo 
riziką ir konkurencijos 
iškraipymą. 

 

III. Valstybės pagalbos schemų tvirtinimo reglamentavimas 

 

Vadovaujantis 1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 659/1999, nustatančio išsamias EB 
Sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles40, 1(d) straipsniu, pagalbos schema suprantama kaip bet kuris 
teisės aktas, pagal kurį bendrai ir abstrakčiai teisės aktuose apibrėžtoms įmonėms netaikant kitų 
įgyvendinimo priemonių galima teikti individualią pagalbą, ir bet kuris teisės aktas, pagal kurį vienai arba 
kelioms įmonėms gali būti teikiama su konkrečiu projektu nesusijusi ir neribotam laikotarpiui skirta pagalba ir 
(arba) neriboto dydžio pagalba.  

Galiojantys teisės aktai nenustato, kas konkrečiai turi būti numatyta valstybės pagalbos schemoje ar 
kokio detalumo informacija turi būti pateikiama valstybės pagalbos schemos tekste. Tačiau, atsižvelgiant į 
tai, kad pagal aukščiau minėtą valstybės pagalbos schemos apibrėžimą, schema turi būti pakankamas 
pagrindas suteikti pagalbą be papildomų įgyvendinimo priemonių, manome, kad valstybės pagalbos 
schemos turėtų būti detalios ir apimti informaciją (įskaitant, bet neapsiribojant) apie pagalbos teikėją, 
pagalbos tikslus, teisinį pagrindą, pagalbos intensyvumą, kompensuojamas išlaidas, schemos galiojimo 
terminą, pagalbos gavėjus, numatomą pagalbos gavėjų skaičių, pagalbos dydį, pagalbos formą, pagalbos 
finansavimo šaltinį, pagalbos teikimo sąlygas, informaciją apie pagalbos sumavimą.  

Valstybės pagalbos schemų tvirtinimas nėra reglamentuojamas teisės aktais ir kitose šalyse. Mūsų 
žiniomis, Austrijos, Šveicarijos, Nyderlandų, Švedijos, Kipro, Graikijos, Belgijos ir Vokietijos teisės aktai 
nenumato reikalavimų valstybės pagalbos formai ar turiniui. Valstybės pagalbos schemos tokiose šalyse 
kaip Latvija, Belgija ir Švedija yra gana detalios ir apima informaciją apie pagalbos teikėją, pagalbos tikslus, 
teisinį pagrindą, pagalbos intensyvumą, kompensuojamas išlaidas, schemos galiojimo terminą, pagalbos 
gavėjus, pagalbos dydį, pagalbos formą, pagalbos teikimo sąlygas ir kt. 

 
TRŪKUMAI, TOBULINTINOS SRITYS 

• Galiojantys teisės aktai nenustato kas konkrečiai turi būti numatyta valstybės pagalbos schemoje ar kokio detalumo informacija 
turi būti pateikiama valstybės pagalbos schemos tekste.  

                                                      
40 OL 1999 L 83, p. 399. 
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TRŪKUMAI, TOBULINTINOS SRITYS 

Siūlymas:  

• Valstybės pagalbos schemos turėtų būti detalios ir apimti informaciją (įskaitant, bet neapsiribojant) apie pagalbos teikėją, 
pagalbos tikslus, teisinį pagrindą, pagalbos intensyvumą, kompensuojamas išlaidas, schemos galiojimo terminą, pagalbos 
gavėjus, numatomą pagalbos gavėjų skaičių, pagalbos dydį, pagalbos formą, pagalbos finansavimo šaltinį, pagalbos teikimo 
sąlygas, informaciją apie pagalbos sumavimą. 

 

IV. Lietuvoje veikiančių finansų inžinerijos priemonių vertinimas valstybės pagalbą 
reglamentuojančių nuostatų kontekste 

 

INVEGOS valdomi fondai. INVEGA šiuo metu valdo garantijų fondą, INVEGOS fondą ir verslumo 
skatinimo fondą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 322 (su 
vėlesniais pakeitimais) „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“ 
INVEGOS teikiamos garantijos už SVV paskolas atitinka De minimis reglamento reikalavimus. Maksimali 
garantijos suma negali viršyti 5 mln. litų (t.y. mažiau nei 1,5 mln. eurų), o INVEGA garantuoja už ne daugiau 
kaip 80% paskolos sumos. Tokiomis pačiomis sąlygomis garantijos teikiamos ir pagal Lietuvos Respublikos 
ūkio ministro 2009 m. gegužės 7 d. įsakymą Nr. 4-211 „Dėl VP2-2.3-ŪM-03-V priemonės „Garantijų fondas“ 
schemos patvirtinimo“. 

INVEGOS fondo teikiami maži kreditai labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms palankesnėmis 
sąlygomis taip pat yra De minimis pagalba, teikiama pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. 
balandžio 1 d. įsakymu Nr. 4-138 patvirtintą „Labai mažų ir mažų paskolų schemą“. Pagal šią schemą 
teikiamos paskolos iki 350 000 litų.  

INVEGOS vykdomas kreditų SVV teikimas iš atviro kreditų fondo vykdomas pagal Lietuvos 
Respublikos ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. 4-266 „Dėl atviro kreditų fondo schemos 
patvirtinimo“. Pagal šią schemą teikiami kreditai iki 1 500 000 litų.  

Verslumo skatinimo fondo teikiama valstybės pagalba teikiama pagal Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministro 2010 m. kovo 18 d. įsakymą Nr. A1-110 „Dėl verslumo skatinimo fondo valstybės 
pagalbos teikimo schemos patvirtinimo“. Pagal šią schemą teikiamos paskolos iki 86 000 litų.   

Visos aukščiau aptartos schemos numato, kad jos yra teikiamos kaip de minimis pagalba. Pagal 
schemas teikiama pagalba, kartu su bet kokia anksčiau teikta pagalba, negali viršyti de minimis reglamente 
numatytų sumų ir negali būti teikiama jame numatytoms įmonėms ir numatytais atvejais. Schemos numato, 
kad suteikiant paskolą subsidijos ekvivalentas apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp Europos Komisijos 
komunikate nurodytos orientacinės paskolų palūkanų normos su 400 bazinių punktų premija ir konkrečiai 
paskolai taikytos palūkanų normos. Schemos taip pat numato, kad apskaičiuotas subsidijos ekvivalentas, 
kartu su kita konkrečiam paskolos gavėjui suteikta valstybės pagalba, per einamuosius ir du praėjusius 
metus negali viršyti de minimis pagalbos sumos – 690 560 litų (345 280 litų transporto sektoriuje veikiančiam 
ūkio subjektui). Vis dėlto pažymėtina, kad pagal Europos Komisijos komunikatą, apskaičiuojant pagalbos 
ekvivalentą, bazinių punktų premija turi būti nustatoma atsižvelgiant į įmonės kredito reitingą ir turto įkeitimo 
lygį. Tam tikrais atvejais, kai įmonės kredito reitingas yra silpnas (B) arba blogas (CCC ir žemiau), o turto 
įkeitimo lygis žemas arba, blogo kredito reitingo atveju, vidutinis, Europos Komisijos komunikatas numato, 
kad, apskaičiuojant pagalbos ekvivalentą, prie palūkanų normos turi būti pridedama 650 bazinių punktų 
premija. Nors daugeliu atvejų Europos Komisijos komunikatas nustato mažesnę nei 400 bazinių punktų 
normą, egzistuoja teorinė rizika, kad tam tikrais atvejais pagal schemas teikiamų paskolų pagalbos 
ekvivalentas gali būti apskaičiuotas neteisingai.  

Garantijų suteikimo atveju, laikoma, kad garantija nėra valstybės pagalba, jei už garantijos suteikimą 
imamas mokestis, kurio dydis apskaičiuojamas konkrečiam asmeniui, kurio paskola garantuojama, 
atsižvelgiant į jo kredito reitingą, kaip tam tikras procentas tuo garantuojamos sumos. Komisijos pranešimas 
dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo garantijos suteikiamai valstybės pagalbai MVĮ numato „saugaus 
uosto“ priemoką, lygią 3,8%, nenustatant konkrečios įmonės kredito reitingo. Jei garantija yra teikiama 
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palankesnėmis sąlygomis, subsidijos ekvivalentas apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp apskaičiuoto 
priemokos dydžio (arba „saugaus uosto“ priemokos) ir garantijos gavėjo mokamo garantijos mokesčio. Pagal 
visas minėtas schemas, INVEGA, kaip fondo valdytoja, yra atsakinga už pranešimų teikimą apie suteiktą de 
minimis pagalbą vadovaujantis Suteiktos valstybės pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35. 

JEREMIE kontroliuojantysis fondas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. 
vasario 5 d. įsakymu Nr. 4-45 „Dėl rizikos kapitalo fondų valstybės pagalbos schemos patvirtinimo“, 
JEREMIE kontroliuojančiojo fondo atliekamos investicijos teikiamos pagal BBIR 6 skirsnyje įtvirtintas 
nuostatas. Atitinkamai, JEREMIE kontroliuojančiojo fondo teikiama parama rizikos kapitalo forma yra laikoma 
suderinama su bendrąja rinka ir apie ją pranešti nereikia.  

Atskira JEREMIE kontroliuojančio fondo vykdomos paskolų priemonės schema nėra patvirtinta, tačiau 
paskolos pagal šią priemonę gali būti teikiamos pagal aukščiau aprašytas jau patvirtintas valstybės pagalbos 
teikimo schemas. 

Valstybės pagalba finansų inžinerijos priemones įgyvendinantiems subjektams. Aukščiau 
minėtas finansų inžinerijos priemones, išskyrus JEREMIE kontroliuojantį fondą, Lietuva įgyvendina per 
INVEGA, kurios 100% akcijų valdo valstybė ir kurios priežiūrą ir kontrolę atlieka Ūkio ministerija. Garantijų 
fondo atveju INVEGA, vykdydama savo funkcijas, veikia tik kaip tarpininkas tarp valstybės ir naudos gavėjų. 
INVEGA suteiktos garantijos yra laikomos valstybės garantijomis ir yra apskaitomos pagal LR valstybės 
skolos įstatymą. INVEGA, teikdama garantijas, visą valstybės pagalbos naudą perkelia naudos gavėjams.   

Kitų INVEGA fondų atžvilgiu, INVEGA veikia tik kaip fondo administratorius, o tarpininko tarp fondo ir 
naudos gavėjų vaidmuo yra perduodamas kredito įstaigoms (komerciniams bankams). Kredito įstaigų 
funkcijos yra susijusios tik su paramos paskirstymu naudos gavėjams ir jos nebus laikomos valstybės 
pagalbos gavėjais pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį, jei kredito įstaigos veikla teikiant tarpininko tarp 
paramos teikėjo ir paramos gavėjų paslaugas atitiks rinkos sąlygas. Tam, kad užtikrintų banko paslaugų 
teikimą rinkos sąlygomis, komerciniai bankai turi būti pasirinkti atviro konkurso būdu, kurio sąlygos ir bankų 
atrankos kriterijai būtų nediskriminaciniai, objektyvūs ir aiškūs. Nagrinėjamų INVEGA fondų atveju, bankai, 
kurie administruoja paramos teikimą, buvo atrinkti konkurso būdu. Konkurso sąlygos visais atvejais buvo 
tokios, kurios užtikrino, kad bankų atrankoje galėtų dalyvauti visi Lietuvoje veikiantys bankai.  

Tais atvejais, kai parama teikiama steigiant rizikos kapitalo fondus, kaip pavyzdžiui JEREMIE 
kontroliuojančio fondo atveju, laikoma, kad fondas yra tik tarpininkas, naudojamas valstybės pagalbos 
pervedimui ūkio subjektams, į kuriuos investuojama ir negauna valstybės pagalbos, jei, kaip jau minėta 
aukščiau, yra užtikrintas fondo valdymas komerciniais pagrindais. Tam, kad būtų išvengta neteisėtos 
pagalbos suteikimo privatiems investuotojams, dalyvaujantiems fondo veikloje, klausimo, investuotojams 
neturėtų būti sudaroma galimybė dalyvauti rizikos kapitalo fonde palankesnėmis sąlygomis nei tuo atveju, jei 
jie investuotų nesant tokios priemonės. Tas pats taikoma ir tuo atveju, jei privatūs investuotojai dalyvauja 
fonde palankesnėmis, nei valstybės investuotojams nustatytos, sąlygomis.  

    

V. Viešųjų pirkimų įstatymo taikymas Finansų inžinerijos priemonėms 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo taikymas Ūkio ministerijos sutartims su INVEGA. Vadovaujantis VPĮ 2 
straipsnio 34 dalimi, viešojo pirkimo-pardavimo sutartis yra suprantama kaip: (1) dėl ekonominės naudos; (2) 
tiekėjo ir perkančiosios organizacijos (3) raštu (išskyrus VPĮ numatytas išimtis) sudaryta sutartis; (4) kurios 
dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai.  

Ūkio ministerija pagal Ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų 1998 m. liepos 23 d. Vyriausybės  
nutarimu Nr. 921, 6.2.20 punktą rengia ir įgyvendina valstybės politikos priemones smulkiajam ir vidutiniam 
verslui plėtoti. Dalį šių priemonių Ūkio ministerija įgyvendina ne pati, o pavesdama kitiems savo valdomiems 
juridiniams asmenims. 2001 m. Vyriausybės nutarimu Nr. 887 nutarta įsteigti garantijų instituciją (INVEGA). 
Pagal kompetenciją INVEGA įgyvendina arba administruoja finansines priemones, skirtas pagerinti SVV 
subjektų priėjimą prie finansavimo šaltinių.  
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Nepaisant to, kad sutartys dėl priemonių, skirtų SVV finansavimo pagerinimui, tarp INVEGA ir Ūkio 
ministerijos (bei Finansų ministerijos) yra atlygintinos, sutarčių atlygintinumas nėra susijęs su INVEGA 
ekonominės naudos siekimu, o su INVEGAI teisės aktais pavestų funkcijų įgyvendinimo kompensavimu. 
Kompensuojamų išlaidų dydis yra nustatytas teisės aktais (Įgyvendinimo reglamento 43 str. 4 d. ir 
Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179). Be to, sutarties atlygintinumas pasireiškia tik tuo, kad 
yra atlyginamos INVEGA išlaidos, patirtos įgyvendinant atitinkamą priemonę.  

Atitinkamai, sutartys su INVEGA dėl SVV finansavimo programų administravimo negali būti laikomos 
viešojo pirkimo sutartimis, kadangi jos netenkina VPĮ numatyto sutarties sudarymo tikslo, kuris yra 
suprantamas kaip ekonominės naudos siekimas sutarties šalims.  

Kaip jau minėta, INVEGA buvo įsteigta kaip viena priemonių įgyvendinti valstybės politiką smulkiajam 
ir vidutiniam verslui plėtoti. Vadovaujantis 2001 m. Vyriausybės nutarimu Nr.887, INVEGA yra atskaitinga 
Ūkio ministerijai, Finansų ministerijai ir Vyriausybei, bei yra valdoma Ūkio ministerijos, kuri per INVEGĄ 
įgyvendina jai priskirtas funkcijas SVV finansavimo gerinimo srityje. Kalbant apie finansavimą, vadovaujantis 
minėto nutarimo 2.4 punktu, INVEGAI yra kompensuojama 90 procentų išmokų, išmokamų vykdant 
įsipareigojimus pagal suteiktas SVV paskolų garantijas iš SVV plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimo 
specialiosios programos ir (ar) kitų programų. Taip pat, kaip jau minėta, kompensuojamos INVEGOS išlaidos 
pagal programas, vykdomas sutarčių su Ūkio ministerija (kartu su kitomis SVV finansavimo programas 
įgyvendinančiomis institucijomis ar be jų) pagrindu.  

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą VPĮ nuostatų vertinimą, INVEGA gali būti skiriama kaip finansų 
inžinerijos priemones įgyvendinanti finansų įstaiga ir pagal ES struktūrinių fondų reglamentą. Šio reglamento 
41 preambulės punktas ir 44 straipsnis numato, kad tais atvejais, kai valstybės narės įsitikina, kad viešųjų 
pirkimų teisė netaikoma, EIF ir EIB užduočių apibrėžimas pateisina galimybę valstybėms narėms suteikti 
jiems dotaciją, t. y. neatlygintiną tiesioginę finansinę paramą iš veiksmų programų. Tomis pačiomis 
sąlygomis, nacionalinėje teisėje gali būti numatyta galimybė be konkurso suteikti dotaciją kitoms finansų 
įstaigoms. 

Mūsų manymu, tam, kad būtų galima be rizikos pasinaudoti minėta ES struktūrinių fondų reglamento 
nuostata pavedant finansų inžinerijos priemonių vykdymą INVEGAI be konkurso, VPĮ ar kitas teisės aktas, 
pvz. SVV įstatymas, turėtų aiškiai numatyti tokią galimybę valstybės institucijai, pagal kompetenciją 
atsakingai už atitinkamos priemonės įgyvendinimą.  

Nepaisant to, būtina paminėti, kad ir dabar galiojančių teisės aktų visuma leidžia daryti išvadą, kad ES 
struktūrinių fondų reglamento 44 straipsnyje numatyta galimybė nacionaliniais teisės aktais įtvirtinti galimybę 
suteikiant dotacijas pasirinkti finansų įstaigas ne konkurso būdu, yra įgyvendinta.  

2001 m. Vyriausybės nutarimo Nr. 887 2.2 punktas nustato, kad INVEGOS lėšas sudaro gautos 
pajamos iš veiklos vykdymo, Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimo 
specialiosios programos ir (ar) kitų programų lėšos, Europos Sąjungos ir (ar) tarptautinių programų, fondų ir 
finansų institucijų lėšos bei kitos lėšos, gaunamos veiklai vykdyti. Vadovaujantis šiuo punktu, INVEGA turi 
teisę gauti lėšas, kurios yra numatytos skirti per finansų inžinerijos priemones smulkiajam ir vidutiniam 
verslui finansuoti iš Ekonomikos augimo veiksmų programos.  

Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklių 7.1 straipsnis numato, kad, kai 
kontroliuojančiojo fondo valdytojas atrenkamas vadovaujantis ES struktūrinių fondų reglamento 44 straipsnio 
(b) punkto nuostatomis, institucija, kuriai Vyriausybės nutarimu yra pavesta atrinkti kontroliuojančiojo fondo 
valdytoją, informuoja vadovaujančiąją instituciją apie ketinimą pasirinkti kontroliuojančiojo fondo valdytoją, 
išdėstydama pasirinkimo argumentus.  

Komisijos gairės dėl finansų inžinerijos (COCOF 08-0002-02) nustato keletą reikalavimų dotacijos 
skyrimui: 

1) dotacija turi būti skirta projektui ar veiksmams, kurie tiesiogiai papuola į dotaciją gaunančio 
asmens vykdomą veiklą ir atsakomybės sritį, atlikti, bei yra skirta dotacijos teikėjo politikai 
(strategijai) įgyvendinti, o dotacijos gavėjo vykdoma veikla yra skirta dotacijos gavėjo tikslams 
įgyvendinti;  
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2) finansavimo poreikį turėtų numatyti dotacijos gavėjas, pateikdamas pasiūlymą (paraišką) 
finansuoti tam tikros programos įgyvendinimą; 

3) dotacija perduodama dotacijos gavėjo nuosavybėn (t.y. yra negrąžintina, išskyrus tam tikrus 
išimtinius atvejus).;   

4) dotacija nebūtinai dengiamas visas programos lėšų poreikis; 

5) dotacija neturi būti susijusi su jokiomis dotacijos gavėjo teikiamomis paslaugomis dotacijos 
davėjui; 

6) dotacija neturi būti susijusi su dotacijos davėjo ir dotacijos gavėjo įsipareigojimais vienas kitam, 
išskyrus dotacijos davėjo teisę prižiūrėti programos įgyvendinimą ir lėšų panaudojimą; 

7) dotacijos tikslas ar pasekmė neturi būti pelno dotacijos gavėjui sukūrimas; 

8) dotacija skiriama sudarant sutartį ar priimant sprendimą dėl dotacijos skyrimo.  

Atsižvelgiant į numatytus reikalavimus bei Finansų ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1K-334 
reikalavimą išdėstyti kontroliuojančio fondo (t.y. dotacijos gavėjo) pasirinkimo motyvus, dotacijos skyrimas 
finansų įstaigai (šiuo atveju INVEGAI) atitinka aukščiau minėtus reikalavimus bei gali būti pagrįstas 
argumentais, patvirtinančiais gairėse numatytų dotacijos skyrimo sąlygų egzistavimą.   

 

 

 
PAGRINDINIAI PRIVALUMAI 

• Sutartys dėl pavedimo INVEGAI įgyvendinti finansų inžinerijos priemones nėra laikomos viešojo pirkimo-pardavimo sutartimis, 
kurioms yra taikomi VPĮ reikalavimai.  

 

 
TRŪKUMAI, TOBULINTINOS SRITYS 

• Taikytini teisės aktai aiškiai nenumato galimybės tais atvejais, kai netaikomas VPĮ, skirti finansų įstaigas administruoti finansų 
inžinerijos priemonių įgyvendinimą suteikiant joms dotacijas.  

 

Siūlymas:  

• Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu INVEGA neturi jai LR įstatymu priskirtų valstybinių funkcijų, rekomenduojame SVV įstatyme 
nustatyti, kad pagal LR teisės aktus paskirtam KF valdytojui KF sudarantis turtas gali būti perduotas patikėjimo teise. 

• Tam, kad būtų galima be rizikos pasinaudoti ES struktūrinių fondų reglamento nuostata pavedant finansų inžinerijos priemonių 
vykdymą INVEGAI be konkurso, VPĮ ar kitas teisės aktas, pvz. SVV įstatymas, turėtų aiškiai numatyti tokią galimybę valstybės 
institucijai, pagal kompetenciją atsakingai už atitinkamos priemonės įgyvendinimą.  

 

Viešųjų pirkimų įstatymo taikymas INVEGOS sudaromoms sutartims su finansų įstaigomis. 
INVEGA finansų inžinerijos priemones (išskyrus garantijų teikimą) įgyvendina pasitelkdama kredito įstaigas. 
Kadangi INVEGA atitinka VPĮ 4 straipsnio reikalavimus perkančiajai organizacijai, įsigydama prekes, 
paslaugas ar darbus, INVEGA privalo vykdyti VPĮ nustatytą tvarką atitinkančius pirkimus. Vykdydama prekių, 
paslaugų ar darbų pirkimus, INVEGA turėtų vadovautis VPĮ statyme nustatytomis procedūromis ir pasirinkti 
vieną iš minėto įstatymo 42 straipsnyje nurodytų pirkimo būdų:  

1) atvirą konkursą;  

2) ribotą konkursą; 

3) konkurencinį dialogą; 
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4) skelbiamas arba neskelbiamas derybas. 

Pažymėtina, kad pirkimo būdo, išskyrus atvirą ir ribotą konkursą, kuris gali būti vykdomas visais 
atvejais, pasirinkimas priklauso nuo objektyviai egzistuojančių sąlygų buvimo ar nebuvimo, bet ne nuo 
perkančiosios organizacijos nuožiūros. Tik tuo atveju, jei pirkimo vertė neviršija Komisijos nustatytų 
tarptautinio pirkimų ribų, INVEGA pirkimus turi teisę atlikti vadovaujantis INVEGOS generalinio direktoriaus 
2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. B-16 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintomis supaprastintų viešųjų 
pirkimų taisyklėmis. 

Iki šiol vykdytų paskolinių finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimui kredito įstaigos buvo atrinktos 
pagal kredito įstaigų (komercinių bankų) atrankos konkursus, kurie buvo vykdomi pagal atskiroms 
priemonėms įgyvendinti patvirtintas tvarkas. Su konkursų metu pasirinktais tarpininkais buvo sudaromos 
tikslinės paskolos sutartys, pagal kurias finansiniai tarpininkai įsipareigoja naudoti suteiktas lėšas sutartyje 
nustatyta tvarka įgyvendinant finansų inžinerijos priemones. Kadangi paskolos suteikimas pagal savo esmę 
nėra susijęs su prekių, paslaugų ar darbų įsigijimu, tikslinės paskolos sutartys nėra laikomos viešojo pirkimo 
sutartimis. 

Tačiau net ir tais atvejais, kai INVEGA vykdomai veiklai nėra taikomas VPĮ, įsigydama paslaugas 
INVEGA privalo užtikrinti, kad paslaugos yra įsigyjamos konkurso būdu, kurio sąlygos ir konkurso dalyvių 
pasiūlymų vertinimo kriterijai yra nediskriminaciniai, objektyvūs ir aiškūs. Tokiu būdu užtikrinama, kad kredito 
įstaigos, pasitelkiamos finansų inžinerijos priemonėms įgyvendinti, negauna nepagrįstos naudos, kuri gali 
būti traktuojama kaip valstybės pagalba, taip pat garantuojama konkurencija tarp kredito įstaigų, o INVEGA 
turi galimybę įsigyti paslaugas palankiausiomis sąlygomis. 

Kiek tai susiję su priemonę įgyvendinančių komercinių bankų atranka, atrankos sąlygos visais atvejais 
iš esmės buvo vienodos. Paraiškas priemonei įgyvendinti galėjo pateikti visi Lietuvoje veikiantys komerciniai 
bankai ar užsienio bankų filialai, teikiantys paskolas, o bankų paraiškos vertinamos pagal Stebėsenos 
komiteto veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės 
paramos panaudojimo strategiją įgyvendinimo priežiūrai atlikti, sudaryto Vyriausybės 2007 m. sausio 22 d. 
nutarimu Nr. 60 (toliau – Stebėsenos komitetas), patvirtintus bendruosius ir specialiuosius atrankos kriterijus. 

Atsižvelgiant į tai, kad šie konkursai buvo atviri visiems Lietuvoje veikiantiems komerciniams bankams 
ir numatė visiems paraiškas teikiantiems bankams vienodai taikomus reikalavimus, mūsų nuomone, tokie 
konkursai atitiko jiems keliamus nediskriminavimo, objektyvumo ir skaidrumo kriterijus.  

Vis dėlto, nors, vertinant formaliai, paslaugos iš finansinių tarpininkų nėra įsigyjamos, pagal sudarytas 
tikslinės paskolos sutartis finansiniai tarpininkai teikia paslaugas, susijusias su finansų inžinerijos priemonių 
įgyvendinimu, pavyzdžiui, skolina lėšas SVV subjektams. Sudaromos tikslinės paskolos sutartys detaliai 
reglamentuoja paskolos panaudojimą bei nustato finansiniams tarpininkams pareigas, susijusias su finansų 
inžinerijos priemonių įgyvendinimu, taip įpareigodamos finansinius tarpininkus vykdyti įsipareigojimus, 
susijusius su paslaugų teikimu. Atsižvelgiant į sudaromų tikslinių paskolų sutarčių pobūdį, mūsų nuomone, 
egzistuoja rizika, kad tokios sutartys gali būti laikomos paslaugų teikimo sutartimis.  

Atsižvelgiant į tai, kad INVEGA yra perkančioji organizacija pagal VPĮ, INVEGOS sudaromos paslaugų 
teikimo sutartys yra laikomos viešojo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartimis, jei tokios sutartys yra 
sudaromos su tiekėjais dėl ekonominės naudos. Pažymėtina, kad sutartys su finansiniais tarpininkais 
nenumato, kad už suteikiamas paslaugas INVEGA moka atlyginimą finansiniams tarpininkams. Pažymėtina, 
kad VPĮ nėra taikomas neatlygintinam paslaugų teikimui. Tačiau atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad, 
vadovaujantis Europos teisingumo teismo praktika, ekonominės naudos sąvoka yra suprantama plačiai ir 
apima ne tik tuos atvejus, kai yra numatytas tiesioginis atlyginimas už tiekėjo suteiktas paslaugas41. 
Manome, kad galimybė finansiniams tarpininkams gauti skirtumą tarp palūkanų, mokamų INVEGAI už 
suteiktą tikslinę paskolą, ir palūkanų, gaunamų iš SVV subjektų, o taip pat galimybė gauti pajamas iš SVV 
subjektų už jiems suteikiamas paslaugas, susijusias, su finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimu, gali būti 

                                                      
41 2007 m. sausio 18 d. sprendimas byloje C-220/05 Jean Auroux ir kiti v Commune de Roanne; 2001 m. liepos 12 d. sprendimas byloje 
C-399/98 byloje Ordine degli Architetti delle province di Milano e Lodi, Piero De Amicis, Consiglio Nazionale degli Architetti ir Leopoldo 
Freyrie v Comune di Milano, ir Pirelli SpA, Milano Centrale Servizi SpA ir Fondazione Teatro alla Scala; 2007 m. balandžio 26 d. 
sprendimas byloje C-135/05 Europos Komisija v Italija. 
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laikomos ekonomine nauda. Pajamų, kitokių nei tiesioginio atlyginimo už suteikiamas paslaugas mokėjimas, 
gavimas galėtų būti nelaikomas ekonomine nauda tik tuo atveju, jei sutartis tarp perkančiosios organizacijos 
ir tiekėjo būtų tokia, kad paslaugų tiekėjas jokiais atvejais negalėtų gauti daugiau nei sudaro jo kaštai, patirti 
teikiant paslaugas.  

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas teorines rizikas, susijusias su galimu VPĮ nuostatų taikymu 
INVEGOS sudaromoms sutartims su finansų tarpininkais, rekomenduojame, kad paslaugas iš trečiųjų 
asmenų (įskaitant finansinių tarpininkų teikiamas paslaugas), kurios yra reikalingos INVEGAI, tam, kad ji 
galėtų įgyvendinti finansų inžinerijos priemones, už kurių įgyvendinimą INVEGA yra atsakinga, INVEGA 
įsigytų VPĮ nustatyta tvarka.  

Mūsų manymu, šiuo metu galiojanti VPĮ redakcija suteikia galimybę pasitelkti finansinius tarpininkus 
įgyvendinant finansų inžinerijos priemones panašiu būdu, kaip INVEGA tai darė iki šiol, kadangi galiojantis 
VPĮ numato galimybę tiek sudaryti sutartis su keliais tiekėjais, tiek ir lanksčiai apibrėžti pirkimo objektą, kas 
yra būtina perkant finansinių tarpininkų paslaugas, susijusias su finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimu. 
VPĮ suteikia galimybę sudaryti sutartis su keliais tiekėjais, jei pirkimas yra suskirstytas į kelias dalis, kaip tai 
numatyta VPĮ 28 str. 9 d. Pirkimo sąlygos taip pat gali numatyti ribojimus kelioms dalims tiekėjai gali pateikti 
pasiūlymus arba nustatyti, kad vienas tiekėjas gali pateikti pasiūlymus tik vienai pirkimo daliai.  

Pirkimo objektas turi būti apibrėžtas laikantis VPĮ principų, tačiau nebūtinai turi būti tiksliai nurodytas 
pirkimo dokumentuose. VPĮ 25 str. numato galimybę techninę specifikaciją parengti (t.y. apibūdinti pirkimo 
objektą): (1) nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas; (2) apibūdinant 
norimą rezultatą arba nurodant funkcinius reikalavimus; (3) apibūdinant pirkimo objektą techninių 
specifikacijų ir norimo rezultato ar funkcinių savybių kombinacija. Atitinkamai, pirkimo objektas gali būti 
apibrėžtas lanksčiai, įskaitant galimybę apibrėžti pirkimo objektą nenurodant jo konkretaus dydžio. 

Perkamos paslaugos kodas turi būti nurodomas atsižvelgiant į įsigyjamas paslaugas, pvz., įsigyjant 
finansų įstaigų paslaugas, susijusias su mikropaskolų teikimu, pirkimo paslaugos kodas pagal Bendrą 
viešųjų pirkimų žodyną bus 66113100-6. 

 

10.1.4. KLAUSIMAS 

 

Kaip reglamentuojamas lėšų, sugrįžtančių į Finansų inžinerijos priemones, panaudojimas?  

 

Grįžtančios lėšos yra kelių tipų: 

1. Lėšos, grįžtančios tinkamai jas pirmą kartą panaudojus: 

a. Į Finansų inžinerijos priemones, kitas nei KF, grįžtančios lėšos: 

i. Į paskolų fondą grįžtančių paskolų pagrindinė dalis ir palūkanos už paskolų 
pagrindinę dalį; 

ii. Į rizikos kapitalo fondą grįžtančios lėšos, pardavus dalį SVV subjekte ar gavus 
jo pelno dalį; 

b. Į KF, arba jei KF nesteigiamas – valstybės narės kompetentingai institucijai, grįžtančios 
lėšos iš kitų Finansų inžinerijos priemonių: 

i. Iš paskolų ir rizikos kapitalo fondų investicijų grįžtančios lėšos, įskaitant 
palūkanas ir kapitalo prieaugį nuo panaudotų lėšų, ir iš garantijų fondų 
grįžtančios lėšos, likę patenkinus visas išduotas garantijas; 

ii. Palūkanos už laikinai nepanaudoto lėšų likučio laikymą; 

c. Kompetentingai institucijai grįžtančios lėšos iš KF: 

i. KF lėšos, gautos iš kitų Finansų inžinerijos priemonių; 
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ii. Palūkanos už KF laikinai nepanaudoto lėšų likučio laikymą; 

2. Lėšos, grįžtančios, kai buvo panaudotos netinkamai. 

 

I. Lėšų, sugrįžtančių į finansų inžinerijos priemones, tinkamo panaudojimo ir panaudojimo momento 
reglamentavimas pagal ES teisės aktus 

 

Lėšų panaudojimo momentas. Tik tinkamai panaudojus lėšas yra sukuriama galimybė šias lėšas ne 
grąžinti ES, o grįžtančias lėšas panaudoti kitais būdais. Tinkamu galutiniu lėšų panaudojimu yra laikomas 
lėšų panaudojimas per finansų inžinerijos priemones42. 

Lėšos pakartotinai gali būti panaudotos tik tada, kai jos pirmą kartą buvo tinkamai panaudotos ES 
struktūrinių fondų reglamento prasme. Šis reglamentas išskiria du lėšų, skirtų finansų inžinerijos 
priemonėms, panaudojimo momentus. 

ES struktūrinių fondų reglamento 78 straipsnio 6 dalyje yra nustatytas momentas, kai lėšos, skirtos 
finansų inžinerijos priemonėms, yra laikomos panaudotomis: 

„Nukrypstant nuo 1 dalies, 44 straipsnyje apibrėžtiems instrumentams finansų inžinerijos srityje išlaidų 
ataskaita apima visas išlaidas, sumokėtas steigiant tokius fondus ar holdingo fondus arba juos remiant“. 

Nuo nurodyto momento laikoma, kad lėšos yra išleistos ir valstybė narė įgyja teisę gauti tarpinį 
finansavimą. Tačiau siekiant užtikrinti faktinį ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą per finansų inžinerijos 
priemones, toje pačioje minėto reglamento dalyje yra nustatyta, kad „dalinai ar galutinai baigiant vykdyti 
veiksmų programą finansavimo reikalavimus atitinkančios išlaidos yra bendra šių sudedamųjų dalių suma: 

a) visų mokėjimų iš miesto plėtros fondų į investicijas, į viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes 
arba kitus projektus, įtrauktus į integruotą miesto plėtros planą; arba 

b) visų mokėjimų investicijoms bendrovėse iš kiekvieno pirmiau minėto 

fondo; arba 

c) visų pateiktų garantijų, įskaitant garantijų fondų garantijoms skirtas 

sumas; ir 

d) finansavimo reikalavimus atitinkančių valdymo išlaidų“. 

Atsižvelgiant į šias reglamento nuostatas, konstatuotina, kad ES struktūrinių fondų lėšos laikomos 
galutinai panaudotomis nuo to momento, kai šios lėšos yra pirmą kartą panaudojamos finansų inžinerijos 
priemonių, t.y. investuojamos į įmones. Atsižvelgiant į tai, kad ES struktūrinių fondų projektų vykdytoju (angl. 
final beneficiary) yra laikomas KF arba savarankiška finansų inžinerijos priemonė, nacionalinės teisės 
prasme lėšos irgi turėtų būti laikomos panaudotomis tuo pačiu metu, kaip ir ES struktūrinių fondų lėšos, t.y. 
kai šios lėšos finansų inžinerijos priemonių yra panaudojamos SVV subjektams. 

Tinkamai panaudotų lėšų grįžimas ir paskirstymas. Finansų inžinerijos priemonių formavime gali 
dalyvauti tiek išimtinai viešasis sektorius, tiek ir kartu su privačiais investuotojais. Pastaruoju atveju į finansų 
inžinerijos priemones sugrįžtančios lėšos, visų pirma, turi būti paskirstytos privatiems šiose priemonėse 
dalyvaujantiems subjektams (proporcingai), jei tokių yra, ir tik likusi lėšų dalis gali būti panaudota dar kartą. 

ES struktūrinių fondų reglamento 44 straipsnio 2 dalies (i) paragrafe yra nurodyta, kad finansavimo 
sutartyje turi būti nustatyta, inter alia, KF paramos nutraukimo nuostatos, įskaitant paramai pagal VP 
priskirtinų išteklių, grąžintų iš investicijų ar likusių po visų garantijų suteikimo, pakartotinį panaudojimą. 

Įgyvendinančio reglamento 43 straipsnio 5 punkte nustatyta, kad „skirstant iš nuosavo kapitalo, 
paskolų ir kitų grąžinamųjų investicijų, taip pat garantijų už grąžinamąsias investicijas gautą pelną, atėmus 

                                                      
42 ES struktūrinių fondų reglamento 78 straipsnio 6 dalis. 
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proporcingą valdymo sąnaudų ir veiklos skatinimo išlaidų dalį, pirmenybė gali būti teikiama investuotojams, 
veikiantiems pagal rinkos ekonomikos investuotojo principą. Toks pelnas gali būti skirstomas neviršijant 
finansų inžinerijos priemonių įstatuose nustatyto atlyginimo dydžio, o vėliau jis proporcingai paskirstomas 
visiems bendro finansavimo partneriams ir akcininkams.“ Finansų inžinerijos gairėse ši nuostata aiškinama, 
kaip reiškianti, kad „bet koks privatus įnašas į veiksmą ar finansų inžinerijos priemonę turi būti grąžinamas jį 
įnešusiam privačiam subjektui, o ne kompetentingai valstybės narės viešojo sektoriaus institucijai“. 

Atkreiptinas dėmesys, kad ES struktūrinių fondų reglamento 87 straipsnio 7 dalyje vartojama sąvoka 
„valstybės narės kompetentingos institucijos“ pagal Finansų inžinerijos gaires „neprivalo būti vadovaujanti 
institucija, o gali būti bet kuri kita nacionalinė institucija“. 

Finansų inžinerijos gairėse teigiama, kad „finansavimo sutarties šalys pačios gali nuspręsti tikslų laiką, 
kai į fondą grįžtančios lėšos gali būti grąžintos kompetentingai institucijai tam, kad būtų dar kartą panaudotos 
<...>“. Be to, Finansų inžinerijos gairėse teigiama, kad „to galima pagrįstai tikėtis fondo uždarymo momentu. 
Tokiu būdu užtikrinant, kad per visą fondo gyvavimo laikotarpį finansavimas yra teikiamas <...> įmonėms, 
rizikos kapitalo, paskolų ar garantijų fondų atveju“. 

Pažymėtina, kad palūkanos už Finansų inžinerijos priemonėse laikomas nepanaudotas lėšas 
laikytinos investicijų grąža. 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl 
Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002) 5a straipsnyje 
nustatoma, kad išankstinio finansavimo sukuriamomis palūkanomis yra mažinama Finansų inžinerijos 
projekto vykdytojui (angl. – beneficiary) mokėtina suma. Tačiau šia išankstinio finansavimo, suteikto 
valstybėms narėms, suma nėra mažinamos mokėtinos sumos. Kadangi lėšos, patenkančios finansų 
inžinerijos projekto valdytojui, visų pirma pervedamos Lietuvai, taigi palūkanomis nėra mažinamas ES 
struktūrinių fondų finansavimas. Šiuo metu lėšų įskaitymas į valstybės biudžetą nėra reglamentuojamas, o 
naudoti kitoms reikmėms nei SVV, mūsų manymu, nėra galimas. Tačiau šios lėšos, jei tai nustatyta sutartyje 
su KF valdytoju, laikytinos finansiniu turtu ir jomis yra didinama KF vertė. 

Lėšų pakartotinis panaudojimas. Grįžusios lėšos turi būti panaudotos siekiant tų pačių tikslų, tačiau 
tikslus panaudojimo būdas, nors yra pateikiama rekomendacijų, yra paliekamas valstybių narių diskrecijai. 

ES struktūrinių fondų reglamento 78 straipsnio 7 dalyje įtvirtinta nuostata, kad „iš investicijų, kurias 
daro fondai pagal 44 straipsnį, veiksmui grąžintas lėšas ar lėšas, likusias po to, kai buvo sumokėtos visos 
garantijos, atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos dar kartą panaudoja miesto plėtros 
projektams arba mažosioms ar vidutinėms įmonėms“. Remiantis 2007 m. liepos 16 d. EK nota dėl finansų 
inžinerijos 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu COCOF 07/0018/01-EN (toliau – Komisijos nota), 
„finansų inžinerijos priemonių pagal Reglamento 1083/2006 44 straipsnį, tokių kaip rizikos kapitalo fondai, 
garantijų fondai, kreditų fondai ir miesto plėtros fondai, atžvilgiu „veiksmą“ sudaro tiek veiksmų programos 
finansų inžinerijos priemonei resursų skyrimas, tiek ir vėlesnis tokių finansų inžinerijos priemonių vykdomas 
investavimas į bendroves arba kredito ar garantijų suteikimas joms, veiksmų programos apimtyje“. 

Finansų inžinerijos gairėse yra nurodyta, kad „yra aiškus [EB – aut. past.] įstatymų leidėjo tikslas, kad 
sugrįžtantys resursai būtų pakartotinai panaudoti [...] bendrovių naudai“. Be to, Finansų inžinerijos gairėse 
yra nurodyta, kad „paskolų ir rizikos kapitalo fondų atveju grąžinamos lėšos apima palūkanas ir kredito 
grąžinimą bei kapitalo prieaugį“. 

Atsižvelgiant į šį teisinį reglamentavimą, konstatuotina, kad finansų inžinerijos priemonių, skirtų SVV 
remti, grąžintos lėšos turi būti panaudotos SVV naudai. 

Pažymėtina, kad nėra imperatyvaus reikalavimo, kad šios lėšos būtų panaudotos per finansų 
inžineriją. Finansų inžinerijos gairėse yra tik nurodoma, kad „rekomenduojama sugrįžtančius resursus 
panaudoti regione ar regionuose, kuriems skirta veiksmų programa, taip pat rekomenduojama, kad 
pakartotinis panaudojimas vyktų per finansų inžinerijos priemones siekiant užtikrinti sverto efektą ir viešųjų 
pinigų pakartotinį panaudojimą“. Atsižvelgiant į šių gairių teisinę galią bei įtvirtintą formuluotę, darytina 
išvada, kad nurodytas lėšų panaudojimo būdas nėra privalomas, o rekomendacinis, ir yra galimi kiti 
grįžtančių lėšų panaudojimo būdai, jei jie skirti SVV. Prie Finansų inžinerijos gairių pridėtuose atsakymuose į 
JESSICA ekspertų darbų grupės klausimą, ar grįžtantys resursai neprivalo būti panaudoti toje pačioje 
teritorijoje ir jų panaudojimas neprivalo vėl atitikti Europos regionų plėtros fondo reglamentavimo, Komisija 
nepateikė aiškios pozicijos. Atsakyme tik konstatuota, kad lėšos privalo būti panaudotos „miesto plėtros 
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projektų ar smulkaus ir vidutinio verslo naudai“, bei pakartota, kad rekomenduojama jas panaudoti VP 
teritorijoje ir per finansų inžinerijos priemones. 

Taip pat nėra vienareikšmio atsakymo dėl to, ar iki programavimo periodo pabaigos į finansų 
inžinerijos priemones grįžusios lėšos tampa nacionalinėmis lėšomis. Taip pat kvestionuotinos sutarčių dėl 
finansų inžinerijos priemonių nuostatos, nustatančios, kad galutiniu projekto naudos gavėju yra LR, nes ES 
struktūrinių fondų reglamento 78 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad „veiksmui grąžintas lėšas ar lėšas, likusias 
po to, kai buvo sumokėtos visos garantijos, atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos dar kartą 
panaudoja <...> mažosioms ar vidutinėms įmonėms (angl. – for the benefit).“ Visgi bent jau dalies kitų ES 
valstybių narių praktika reglamentuojant šį klausimą yra panaši, o atsižvelgiant į tai, kad bent porą 
artimiausių metų ši nuostata specifiškai nebus įgyvendinama, rekomenduojama užklausti EK nuomonės šiuo 
klausimu. 

Konsultacijų su Valstybės iždo departamentu prie Finansų ministerijos metu buvome informuoti, kad 
lėšos pervedamos KF valdytojui, o jei tokio nėra – savarankiškos finansų inžinerijos priemonės valdytojui, ir 
tuo metu išlaidos yra preliminariai laikomos patirtomis ES struktūrinių fondų reglamento prasme. Atliekant šią 
operaciją ižde yra fiksuojamos pervedamos sumos dydžio išlaidos, tačiau fondas (t.y. jame esantis turtas), 
finansuojamas pagal priemones „Kontroliuojantieji fondai“ ir „Garantijų fondas“, yra apskaitomas LR ūkio 
ministerijos balanse (ar užbalansiniame turte), o finansuojamą pagal priemonę „Verslumo skatinimas“ – LR 
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos balanse. Sugrįžtančios lėšos turi būti skiriamos mažoms ir 
vidutinėms įmonėms. Tokias lėšas valstybė turi valdyti su tam tikrais apribojimais, kurie leistų identifikuoti 
lėšas ir jas naudoti pagal suteikimo paskirtį. Tai, ar lėšų naudojimo būdas atitinka ES teisės reikalavimus, turi 
nuspręsti nacionalinės institucijos, tačiau ES institucijoms nustačius, kad nėra galimybės nustatyti, ar lėšos 
panaudotos tinkamai, arba esant netinkamam lėšų panaudojimui, LR gali tekti grąžinti finansinę paramą. 
Nors ir nėra imperatyvaus reikalavimo, kad grįžtančios lėšos būtų naudojamos per finansų inžinerijos 
priemones, atsižvelgiant į tai, kad nėra aiškių kriterijų, kada laikoma, kad grįžusios lėšos panaudotos SVV 
subjektams, pažeidimo rizika būtų eliminuota tik tuo atveju, jei toliau būtų tęsiamas finansavimas per tas 
pačias finansų inžinerijos priemones. 

Nei ES struktūrinių fondų reglamentas, nei Įgyvendinantis reglamentas, nei jų aiškinimo gairės 
nedetalizuoja reikalavimo grįžusias lėšas naudoti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Aiškinančiuose 
dokumentuose tik pažymėta, kad tolesnis lėšų naudojimas per finansų inžinerijos priemones, skirtas SVV, 
yra tinkamas ir rekomenduotinas lėšų naudojimas. Visgi, atsižvelgiant į teisinio aiškumo trūkumą, darytina 
išvada, kad sugrįžtančias lėšas galima būtų panaudoti ir ne finansų inžinerijos priemonėms, pavyzdžiui, 
subsidijoms palūkanoms ar kitokioms subsidijoms, skirtoms SVV. 

Lėšų susigrąžinimas iš KF ar finansų inžinerijos priemonės kitais atvejais. Finansų inžinerijos 
gairėse nurodoma, kad Įgyvendinančio reglamento 43 straipsnio 6 dalyje įtvirtintas reikalavimas į 
finansavimo sutartį, sudaromą tarp valdančiosios institucijos ar KF ir pasirinktos finansų inžinerijos 
priemonės, įterpti nuostatas dėl sutarties pasibaigimo, kurios apimtų nustatymą konkrečių sąlygų, 
reglamentuojančių grąžinimą valdančiajai institucijai ar kitai paskirtai kompetentingai institucijai lėšų, priskirtų 
viešosioms išlaidoms ir iš VP išskirtoms ir investuotoms į finansų inžinerijos priemones, įskaitant bet kokias 
jų uždirbtas pajamas, po vieno ar daugiau finansų inžinerijos priemonių investavimo į įmones ar miesto 
projektus ciklų. Šie reikalavimai yra įgyvendinti mūsų analizuotose finansavimo sutartyse. 

Pažymėtina, kad Finansų inžinerijos gairės detalizuoja, kad „konkrečios resursų, priskirtų viešosioms 
išlaidoms iš veiksmų programos, skirtų finansų inžinerijos priemonėms, susigrąžinimo sąlygos, tarp 
valdančiosios institucijos ir finansų inžinerijos priemonės ar valdančiojo fondo kilus konfliktui, ar finansų 
inžinerijos priemonei negalint investuoti ir esant panašioms aplinkybėms, turėtų būti nustatytos finansavimo 
sutartyje“. 

Finansų inžinerijos gairėse sprendžiant klausimą dėl lėšų susigrąžinimo iš finansų inžinerijos 
priemonių, joms neatlikus investavimo į įmones, yra išskiriami du atvejai: kai apie išlaidų patyrimą yra jau 
deklaruota EK, ir kai dar nėra deklaruota. Pastaruoju atveju, pagal Finansų inžinerijos gaires, lėšų 
susigrąžinimas yra galimas ir nėra probleminis. 

Visgi, jei apie išlaidų patyrimą jau yra deklaruota, iškyla sunkumų, nes deklaravus EK apie lėšų 
panaudojimą, iš ES struktūrinių fondų yra gaunamos lėšos ir išlaidos laikomos patirtomis. Finansų inžinerijos 
gairėse nurodoma, kad griežtai rekomenduojama susilaikyti nuo tokių veiksmų, išskyrus „išimtinius ir 
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pateisinamus atvejus“. Tokia pozicija yra grindžiama argumentu, kad tokios išlaidos jau yra įtrauktos į išlaidų 
ataskaitą, pateikiamą EK. Tokiu atveju gali susidaryti situacija, kai valstybei narei yra pervedamos lėšos iš 
ES struktūrinių fondų kompensuoti išlaidas, kurios iš tikrųjų nėra patirtos. Remiantis Finansų inžinerijos 
gairėmis, tai gali reikšti pažeidimą, nebent išlaidų ataskaita atitinkamai būtų pakoreguota. Šiose gairėse 
išreikšta Komisijos nuomone, taip pat kvestionuotina, ar toks lėšų susigrąžinimas yra suderinamas su 
patikimo finansų valdymo principu. Ypač akcentuojama, kad galima situacija, kai neteisėtai yra išvengiama 
ES struktūrinių fondų reglamento 93 straipsnio nuostatų taikymo. Siekiant išvengti tokių problemų, Finansų 
inžinerijos gairėse rekomenduojama valdančiosioms institucijoms rūpestingai skirti lėšas iš VP KF ir finansų 
inžinerijos priemonėms etapais, kai kiekvienos sumos išmokėjimas priklauso nuo efektyvaus investavimo į 
įmones. Visgi, darytina išvada, kad šie ribojimai yra susiję tik su lėšų susigrąžinimu iš KF ir nėra susiję su 
finansų inžinerijos priemonės, įskaitant KF, valdytojo pakeitimu kitu, nes šios lėšos ne grįžta nacionalinei 
institucijai, o tuo pačiu momentu perduodamos kitam valdytojui, t.y. toliau tinkamai naudojamos ES teisės 
aktų prasme. Taigi, nelieka pagrindinio Finansų inžinerijos gairėse nurodyto apribojimo argumento.  

Rekomenduojama vengti situacijų, kai dar nepanaudotos lėšos yra susigrąžinamos iš finansų 
inžinerijos priemonių, nes dėl to galima situacija, kai valstybės EK pateikiamos ataskaitos tampa 
klaidingomis. Vykdant tokių atvejų prevenciją, rekomenduojama lėšas finansų inžinerijos priemonėms skirti 
mažomis porcijomis, o nepanaudotų lėšų susigrąžinimą taikyti tik išimtiniais atvejais. 

Lėšų, sugrįžtančių į finansų inžinerijos priemones, panaudojimo reglamentavimas pagal LR 
teisės aktus. Nacionalinė teisė nenustato papildomų sugrįžtančių lėšų panaudojimą reglamentuojančių 
bendrųjų normų. Tokiu atveju suteikiama daugiau lankstumo kuriant finansų inžinerijos priemones ir kuriant 
sugrįžtančių lėšų panaudojimo kiekvienu konkrečiu atveju schemas. 

Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklėse yra nurodoma institucijos, 
atliekančios finansų inžinerijos priemonių valdytojų atranką, pareiga užtikrinti, kad „įgyvendinant finansų 
inžinerijos priemones sugrąžintos lėšos, kaip tai nustatyta Reglamento 1083/2006 78 straipsnio 7 dalyje, 
būtų pakartotinai investuojamos siekiant panašių tikslų“. 

Minėtose taisyklėse taip pat nustatoma, kad „finansų inžinerijos projekto pabaigimo sąlygos 
nustatomos finansavimo sutartyje, užtikrinant šių nuostatų įgyvendinimą:  

41.1. pasibaigus finansų inžinerijos projektui, LR turi teisę valdyti įgyvendinant finansų inžinerijos 
priemones sukauptą lėšų dalį, proporcingą skirtam finansavimui; 

 41.2. kaip tai nustatyta Reglamento 1083/2006 78 straipsnio 7 dalyje, įgyvendinant finansų 
inžinerijos priemones sugrąžintos lėšos turi būti pakartotinai investuojamos siekiant panašių tikslų; 

41.3. finansavimo sutartyje gali būti numatyta galimybė atlikti tarpinę finansų inžinerijos projekto 
peržiūrą, siekiant paskirti kitą kontroliuojančiojo fondo valdytoją; 

41.4. pasibaigus finansų inžinerijos projektui, tinkamų finansuoti išlaidų suma yra perskaičiuojama 
atsižvelgiant į Reglamento 1083/2006 78 straipsnio 6 dalyje išdėstytus reikalavimus“. 

Be aukščiau nurodytų nacionalinio teisės akto nuostatų, jokiais kitais norminiais nacionalinės teisės 
aktais iš finansų inžinerijos priemonės grąžintų lėšų panaudojimo klausimas nėra detaliai reglamentuojamas, 
o šie klausimai yra aptariami finansavimo sutartyse. 

Lėšų, sugrįžtančių į finansų inžinerijos priemones, panaudojimo reglamentavimas pagal 
finansavimo sutartis. Analizuotas sutartinis teisinis reglamentavimas esminiais aspektais sutampa. Fondų 
veikimo metu grįžusios lėšos gali būti pakartotinai panaudotos tokiu pačiu būdu per finansų inžinerijos 
priemones. Pasibaigus sutartims, sugrįžtančios lėšos gali būti nukreipiamos į specialiąsias programas, 
kuriomis siekiama panašių tikslų, kaip ir pačiomis finansų inžinerijos priemonėmis. 

Sutartis su EIF pagal Ekonomikos augimo VP antrojo prioriteto Verslo produktyvumo didinimas ir 
aplinkos verslui gerinimas priemonę VP2-2.3-ŪM-01-K „Kontroliuojantieji fondai“, galioja iki galutinės 
ataskaitos apie Ekonomikos augimo VP pateikimo dienos. Sutartyje yra numatyta, kad jos galiojimo 
laikotarpiu JEREMIE KF gali iš naujo panaudoti išteklius, grįžtančius jam iš investicijų, paskolų grąžinimo, 
likusių garantijų sumų ir palūkanų, priskaičiuotų fonde saugomų lėšų likučiui, mažų ir vidutinių įmonių 
reikmėms. Pasibaigus sutarčiai, ją nutraukus, ar perleidus teises pagal ją, JEREMIE banko sąskaitose 
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saugomų JEREMIE lėšų likutis, taip pat visas turtas, įgytas įgyvendinant projektus, turi būti perduotas pagal 
ministerijų nurodymus ir įskaitytas į ministerijų nurodytą banko sąskaitą laikantis ministerijų nurodymų. 

Sutartis su INVEGA pagal priemonę „Kontroliuojantieji fondai“ galioja iki galutinės ataskaitos apie 
Ekonomikos augimo VP pateikimo dienos. Sutartyje yra numatyta, kad jos galiojimo laikotarpiu INVEGA 
fondas gali iš naujo panaudoti išteklius, grįžtančius jam iš investicijų, paskolų grąžinimo, likusių garantijų 
sumų ir palūkanų, priskaičiuotų fonde saugomų lėšų likučiui, mažų ir vidutinių įmonių reikmėms. Pasibaigus 
sutarčiai, INVEGA fondo banko sąskaitose saugomų INVEGA fondo lėšų likutis, taip pat visas turtas, įgytas 
įgyvendinant projektus, turi būti perduotas Ūkio ministerijai. 

Tuo tarpu sutartis su INVEGA pagal priemonę „Garantijų fondas“ galioja iki 2015 m. sausio 1 d. 
Pasibaigus sutarčiai, garantijų fondo lėšų likutis pervedamas į valstybės iždo sąskaitą, kaip LR ūkio 
ministerijos specialiosios programos pajamų įmokos. 

Sutartis su INVEGA pagal priemonę „Verslumo skatinimas“ galioja iki 2015 m. gruodžio 31 d. Sutartyje 
yra numatyta, kad jos galiojimo laikotarpiu Verslumo skatinimo fondas gali iš naujo panaudoti išteklius, 
grįžtančius jam iš paskolų grąžinimo ir palūkanų, priskaičiuotų fonde saugomų lėšų likučiui, paskolų gavėjų 
reikmėms. Pasibaigus sutarčiai, Verslumo skatinimo fondo banko sąskaitose saugomų lėšų likutis, taip pat 
visas turtas, įgytas įgyvendinant projektus, turi būti perduotas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ar jos 
nurodytai institucijai. 

Į Finansų inžinerijos priemones grįžtančių lėšų panaudojimas, kai šios lėšos buvo pirmą kartą 
panaudotos netinkamai. Tuo atveju, kai lėšos buvo panaudotos netinkamai, jos turi būti grąžintos. Lėšų 
grąžinimą reglamentuoja Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimas Nr. 590 Dėl Finansinės paramos, 
išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į LR valstybės biudžetą taisyklių 
patvirtinimo (Žin., 2005, Nr. 69-2469; Žin., 2008, Nr. 55-2077; Žin., 2010, Nr. 33-1570) ir Finansų ministro 
2010 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 1K-184 Dėl 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos grąžintinų ir 
grąžintų lėšų administravimo ir grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitos rengimo taisyklių patvirtinimo (Žin, 2010, 
Nr. 67-3378). 

Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimas Nr. 590 Dėl Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) 
panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į LR valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo (Žin., 2005, Nr. 
69-2469; Žin., 2008, Nr. 55-2077; Žin., 2010, Nr. 33-1570) netinkamai reglamentuoja lėšų susigrąžinimą, kai 
jos buvo išmokėtos ar panaudotos pažeidžiant ES ar LR teisės aktus. Taisyklių reglamentavimas dėl 
Finansų inžinerijos priemonių yra dviprasmis. Remiantis 5 punktu, pagal šias taisykles lėšos turi būti 
grąžinamos tik tada, kai (i) pažeidimą atliko administruojančioji arba įgyvendinančioji institucija arba (ii) 
projekto vykdytojas. Taigi, remiantis šiuo punktu, darytina išvada, kad galutinio naudos gavėjo atliktam 
pažeidimui nėra taikomos šios taisyklės, o santykiai su Finansų inžinerijos priemone yra reglamentuojami 
tarpusavio sutartimi. Visgi, 24.1 punkto daugumoje papunkčių yra nurodomas galutinis naudos gavėjas. 
Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame pakoreguoti minėtas taisykles taip, kad jos aiškiai reglamentuotų ir tuos 
atvejus, kai pažeidimą atlieka galutinis naudos gavėjas. 

Finansų ministro 2010 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 1K-184 Dėl 2007–2013 metų ES struktūrinės 
paramos grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo ir grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitos rengimo taisyklių 
patvirtinimo (Žin, 2010, Nr. 67-3378) yra taikomas Finansų inžinerijos projektų vykdytojų grąžintinoms ir 
grąžintoms lėšoms, išskyrus tuos atvejus, kai Finansų inžinerijos projektų vykdytojai Finansų inžinerijos 
priemonių įgyvendinimo ir finansavimo sutartyse nustatyta tvarka grąžina sukauptas palūkanas, kurios turi 
būti pervedamos į LR valstybės iždo sąskaitą arba įskaitomos į LR valstybės biudžetą ES, kitos finansinės 
paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų tiesioginio pervedimo į valstybės iždo sąskaitas taisyklių, 
patvirtintų LR finansų ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-429 (Žin., 2007, Nr. 2-106), nustatyta 
tvarka. Pažymėtina, kad šiuo metu yra rengiamos sukauptų palūkanų įskaitymo į valstybės biudžetą 
taisyklės. 

II. Atvejo studija: Slovakijos Respublika 

 

Kadangi kertinius reglamentavimo aspektus įtvirtina EB reglamentai, o nacionalinės teisės nuostatos 
praktiškai šio klausimo reglamentavimo nedetalizuoja, lėšų grąžinimo ir pakartotinio panaudojimo klausimai 
yra reglamentuojami sutartyse. Konstatuotina, kad sugrįžtančių lėšų panaudojimo modelis turi nemažai 
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privalumų, ypač panaudojus jį LR, kai yra įsteigtas atskiras juridinis asmuo, visų pirma dėl to, kad būtų aišku, 
kaip aiškiai vesti tokio vieneto apskaitą ir kaip tokį vienetą apskaityti apskritai, tuo sumažinant teisinį 
neaiškumą biudžeto lėšų naudojimo aspektu. Tai, kad šiuo metu nėra teisinio aiškumo apskaitant finansų 
inžinerijos priemones Lietuvoje, patvirtina ir faktas, kad skirtingos finansų inžinerijos priemonės yra 
apskaitomis skirtingai. Taip pat trūksta teisinio aiškumo kvalifikuojant finansų inžinerijos priemonių, kaip lėšų 
sankaupos, steigimą ir šių lėšų tolesnį tvarkymą. Visgi, fondo, kaip lėšų sankaupos, modelis yra vyraujantis 
dėl galimybės lengvai panaudoti egzistuojančius gebėjimus bei poreikio kurti naujas korporacines struktūras 
nebuvimu.  

Daugelis valstybių yra pasirinkę panašų į finansų inžinerijos priemones sugrįžtančių lėšų panaudojimo 
reglamentavimo modelį. Tai lėmė pakankamai detalus tiesiogiai taikomas reglamentavimas 
Įgyvendinančiame reglamente ir paliktas gana didelis lankstumas susitarti kiekvienu konkrečiu atveju. 
Atsižvelgiant į tai, dauguma detalių nuostatų dėl pakartotinio lėšų panaudojimo yra įtvirtinta finansavimo 
sutartyse, kurios paprastai nėra viešas dokumentas dėl jame esančių konfidencialių sąlygų. Tokiu atveju 
analizavome Slovakijos vyriausybės nutarimus, įskaitant 2008 m. gruodžio 17 d. nutarimą Nr. 951/2008 Dėl 
KF įgyvendinimo alternatyvų pasirinkimo JEREMIE iniciatyvos Slovakijos Respublikoje 2007 – 2013 metų 
programavimo laikotarpiu ir JEREMIE įgyvendinančių dokumentų projektų. 

Analizuojant Slovakijos patirtį, pažymėtina, kad šioje valstybėje pasirinktas kitoks nei Lietuvoje finansų 
inžinerijos priemonių formavimo būdas, t. y. KF formuojamas kaip atskiras savarankiškas juridinis asmuo, o 
ne lėšų sankaupa. Argumentuojant tokį pasirinkimą, buvo nurodoma, kad egzistuoja aiškus politinis 
apsisprendimas, kad visos iš VP skirtos lėšos, panaudotos per finansų inžinerijos priemones, bus ir toliau,  
t.y. po 2015 m. gruodžio 31 d., naudojamos per finansų inžinerijos priemones siekiant tapačių tikslų bei 
užtikrins geresnį know-how perdavimą, nes KF įgyvendinime dalyvaus ne tik EIF, bet ir nacionalinės 
institucijos. Lietuvoje toks būdas būtų patrauklus tuo, kad investavimas į juridinius asmenis yra daug 
nuosekliau reglamentuotas nei lėšų sankaupos administravimas, tad tokiu atveju reikėtų mažiau keisti teisinę 
bazę panaikinant tiktai tiesiogines kliūtis investavimui į tam tikras teisines formas (pvz. ūkines bendrijas). 

Slovakijoje naudojamas modelis, kai valstybė turi 99 proc., o KF valdytojas 1 proc. balsavimo teisių 
nepriklausomai nuo įnašo dydžio. Pasibaigus Pagrindinės sutarties (angl. – Framework Agreement) 
laikotarpiui, nutrūksta ir akcininkų sutartis, o KF valdytojas privalo neatlygintinai savo turimą akcijų dalį 
pervesti valstybei ar jos nurodytam subjektui. Tokiu būdu užtikrinama, kad, pasibaigus sutarčiai su KF 
valdytoju, KF toliau sklandžiai tęs savo veiklą (teisių perdavimo būdas kelia didesnes rizikas). KF sutartyse 
su finansų inžinerijos priemonėmis turi būti numatyta, kad į jas grįžtančios lėšos yra pervedamos į KF 
sąskaitą, iš kurios šios lėšos pagal fondo steigimo dokumentus turi būti panaudotos SVV rėmimui. 

 

10.1.5. KLAUSIMAS 

 

Kokie teisės aktai reglamentuoja Finansų inžinerijos priemonių panaudojimą užimtumui skatinti (pvz., 
paskolos asmenims, norintiems pradėti savo (šeimos) verslą ir pan.)? 

 
I. LR teisės aktai, reglamentuojantys finansų inžinerijos priemonių panaudojimą užimtumui skatinti 

 
Pagrindinis nacionalinis teisės aktas, reguliuojantis užimtumo skatinimą, yra LR užimtumo rėmimo 

įstatymas (Žin., 2006, Nr. 73-2762, Žin. 2009, Nr. 86-3638), tačiau minėtame teisės akte tarp priemonių 
nurodomos tik subsidijos ir kitos užimtumo rėmimo priemonės (konsultavimas, mokymas ir t. t.). Finansų 
inžinerijos priemonių panaudojimą užimtumui skatinti iš esmės reguliuoja SVV įstatymas. Kaip minėta 
pirmiau, šio teisės akto 6 straipsnio 2 dalis numato valstybės paramos formas smulkiojo ir vidutinio verslo 
subjektams. Prie jų priskiriamas lengvatinių paskolų teikimas, labai mažų paskolų teikimas, dalinis ar visiškas 
palūkanų dengimas, garantijų teikimas, kreditų draudimas, rizikos kapitalo investavimas, tam tikrų išlaidų 
(steigimo, tyrimų, garantijų mokesčių, kreditų draudimo įmokų, sertifikavimo (registravimo), atitikties 
įvertinimo ir kitų) kompensavimas, subsidijos darbo vietoms kurti. 

Šį teisės aktą detalizuoja Vyriausybės nutarimas Nr. 887. 
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Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 789 „Dėl žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos patvirtinimo“ buvo patvirtinta VP1-1.1-SADM-08-K Priemonė „Verslumo skatinimas“. Priemonė 
prisideda prie darbuotojų ir įmonių prisitaikymo prie rinkos poreikių didinimo. Jos tikslas – sudaryti sąlygas 
labai mažoms ir mažoms įmonėms, fiziniams asmenims pradėti savo verslą, taip pat socialinėms įmonėms 
plėtoti savo verslą, naudojantis finansų inžinerijos priemonėmis, tuo skatinant verslumą ir savarankišką 
užimtumą. Šia priemone remiamos veiklos:  

1) kontroliuojančiojo fondo įsteigimas; 
2) finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimas (paskolų teikimas ir / ar subsidijos) derinant su 

mokymu ir konsultavimu. 
Už minėtą priemonę atsakinga LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su kontroliuojančiųjų 

fondų valdytojais, atrinktais pagal ES struktūrinių fondų reglamento 44 straipsnio nuostatas.  
Vadovaujantis šia programa 2009 m. gruodžio 30 d. Finansų, LR socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos bei INVEGA pasirašė trišalę sutartį, kuria buvo įsteigtas Verslumo skatinimo fondas. 
Minėtų teisės aktų taikymui taip pat aktualūs šie teisės aktai, nors tiesiogiai užimtumo skatinimo ir 

nereguliuoja: 
1) Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. 4-119 „Dėl smulkiojo ir 

vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir smulkiojo ir vidutinio verslo 
subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“; 

2) Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 4-126 „Dėl Smulkiojo ir 
vidutinio verslo subjektų vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“; 

Pačias finansų inžinerijos priemones reglamentuoja 10.1.1 klausime minėti teisės aktai, kurie 
specifiškai užimtumo skatinimo nereguliuoja.  

 

II. ES teisės aktai, reglamentuojantys finansų inžinerijos priemonių panaudojimą užimtumui skatinti 

 

2008 m. birželio 25 d. Europos Komisija priėmė komunikatą dėl Europos iniciatyvos „Smulkaus verslo 
aktas“. Šia iniciatyva siekiama tobulinti bendrą politinį požiūrį į verslumą, politikos formavimo procese – nuo 
taisyklių priėmimo iki viešųjų paslaugų – visiems laikams įtvirtinant principą „Visų pirma galvokime apie 
mažuosius“, skatinti mažų ir vidutinių įmonių augimą padedant joms įveikti likusias vystymosi kliūtis. Minėtas 
Europos Komisijos komunikatas numato 10 principų, skirtų vadovautis kuriant ir įgyvendinant įvairias 
politikos nuostatas ES ir valstybių narių lygmenimis.  

VI principas yra skirtas sudaryti mažoms ir vidutinėms įmonėms palankesnes sąlygas gauti 
finansavimą ir sukurti tokią teisinę bei verslo aplinką, kad mokėjimai pagal komercinius sandorius būtų 
atliekami laiku. Įgyvendindama šį principą Komisija: 

1) siekdama stiprinti Europos rizikos kapitalo rinkas, įvertins galimybes nustatyti privataus 
investavimo tvarką, skirtą sudaryti palankesnes sąlygas tarptautinėms investicijoms; 

2) siūlo pagalbą valstybėms narėms kurti kokybiškas pasirengimo investuoti programas. 

Valstybės narės raginamos: 

1) laikydamosi valstybės pagalbos taisyklių rengti finansavimo programas, skirtas panaikinti 100 000 
− 1 mln. EUR finansavimo spragą, visų pirma su skolomis ir nuosavu finansavimu susijusiomis 
priemonėmis; 

2) spręsti reglamentavimo ir mokestines kliūtis, trukdančias bendrojoje rinkoje veikiantiems rizikos 
kapitalo fondams investuoti tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir vietos fondai; 

3) užtikrinti, kad įmonių pelno apmokestinimas skatintų investicijas; 
4) tikslingiau naudoti finansavimą, kurį galima gauti pagal sanglaudos politikos programas ir iš 

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, ir šiomis lėšomis remti mažas ir vidutines įmones. 
 

Užimtumui bendrąją prasme reguliuoti yra skirtas 2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos komunikatas 
„Europos mikrokreditų plėtojimo iniciatyva augimui ir užimtumui remti“, kuriame nustatytos keturios 
prioritetinės veiksmų sritys: valstybių narių teisinės ir institucinės aplinkos gerinimas, palankių užimtumui ir 
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verslininkystei sąlygų sukūrimas, gerosios patirties sklaidos skatinimas, papildomo finansinio kapitalo 
mikrofinansų institucijoms teikimas. Pirmasis žingsnis įgyvendinant šią iniciatyvą – 2008 m. Komisijos ir EIB 
sukurta programa Bendrųjų veiksmų mikrofinansų institucijoms Europoje remti programa (toliau – JASMINE), 
pagal kurią ne bankų mikrokreditų finansų institucijoms teikiamos konsultacijos ir iš EIB numatyta 
20 milijonų EUR finansuotinai veiklai. 

2010 m. kovo 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 283/2010/ES, nustatančiu Europos 
užimtumo ir socialinės įtraukties mikrofinansų skyrimo priemonę „Progress“, buvo sukurta nauja mikrofinansų 
priemonė, pagal kurią bus teikiami mikrokreditai smulkiajam verslui ir žmonėms, kurie neteko darbo bei nori 
pradėti savo smulkųjį verslą. Šios priemonės biudžetas sudaro 100 mln. EUR ir jis skirtas 2010-2013 m. 

Europos Komisija 2009/C 83/01 Komunikatu „Bendrijos laikinoji valstybės pagalbos priemonių sistema 
siekiant padidinti galimybes gauti finansavimą dabartinės finansų ir ekonomikos krizės sąlygomis“ taip pat 
patvirtino laikinąją valstybės pagalbos sistemą 2009–2010 m., kuria valstybėms narėms teikiama daugiau 
galimybių įveikti kreditų apribojimų poveikį realiajai ekonomikai. Visų pirma, valstybės narės gali mažoms ir 
vidutinėms įmonėms teikti subsidijuojamas paskolas, paskolų garantijas sumažinant mokėtiną priemoką, 
rizikos kapitalą ir tiesioginę valstybės pagalbą iki 500 000 eurų, nepranešant apie individualius atvejus. Kiti 
Europos Sąjungos dokumentai, pozicijos, programos, planai ir pan.: 1) 2007 m. lapkričio 13 d. Komisijos komunikatas „Europos mikrokreditų plėtojimo iniciatyva 

augimui ir užimtumui remti“, KOM(2007) 708; 
2) 2007 m. gruodžio 11 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 

Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
„Valstybių narių ir regionų įsipareigojimai, įgyvendinant Lisabonos strategiją, skirtą ekonomikos 
augimui skatinti ir darbo vietoms kurti, panaudojant Europos Sąjungos sanglaudos politikos 
priemones 2007–2013 m.“; 

3) 2007 m. liepos 11 d. Europos Komisijos rezoliucija dėl finansinių paslaugų politikos (2005–
2010 m.): baltoji knyga;  

4) 2005 m. liepos 20 d. Komisijos komunikatas „Bendri veiksmai augimui ir užimtumui skatinti: 
Bendrijos Lisabonos programa“, COM (2005) 0330;  

5)  2005 m. liepos 5 d. Komisijos komunikatas „Sanglaudos politika ekonomikos augimui ir darbo 
vietų kūrimui skatinti: Bendrijos strateginės gairės 2007–2013 m.“ COM (2005) 0299; 

6) 1998 m. kovo 31 d. Komisijos komunikatas „Rizikos kapitalas: darbo vietų kūrimas Europos 
Sąjungoje raktas“(rizikos kapitalo veiksmų planas) (SEC (1998) 552). 
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3.2 LR teisės aktų pakankamumas 

 

10.2 UŽDAVINYS 

 

Įvertinti LR teisės aktų pakankamumą esamiems poreikiams ir būtinybę tikslinti esamus / parengti naujus 
teisės aktus siekiant suteikti daugiau galimybių valstybės finansinių paslaugų SVV subjektų teikimui. 

 

10.2.1. KLAUSIMAS 

Ar LR teisės aktų, reglamentuojančių Finansų inžinerijos priemonių steigimą ir valdymą, nuostatos 
suderinamos su Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimą reglamentuojančių Europos 
Sąjungos teisės aktų nuostatomis dėl Finansų inžinerijos priemonių steigimo? 

Nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių Finansų inžinerijos priemonių steigimą ir valdymą, 
nuostatos iš esmės yra suderinamos su Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimą 
reglamentuojančių Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis dėl Finansų inžinerijos priemonių 
steigimo, tačiau egzistuoja tam tikri neatitikimai, kurie aptarti žemiau (žr. šio klausimo III ir IV 
skyrius). 

 

I. Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys finansų inžinerijos priemonių steigimą ir 
valdymą 

Pagrindinis nacionalinis teisės aktas, reglamentuojantis finansų inžinerijos priemonių steigimą ir 
valdymą, yra Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklės. Kiti teisės aktai, 
reglamentuojantys finansų inžinerijos priemonių steigimą ir valdymą, yra pateikti atsakyme į 10.1.1. ir 
10.1.3 klausimus. Šių teisės aktų aktualios nuostatos yra aptartos analizuojant pirmąjį vertinimo klausimą, 
todėl šiame skyriuje bus nagrinėjamas tik nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių Finansų inžinerijos 
priemonių steigimą ir valdymą, nuostatų suderinamumas su Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 
panaudojimą reglamentuojančių Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis dėl Finansų inžinerijos 
priemonių steigimo. 

 

II. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimą reglamentuojantys Europos Sąjungos 
teisės aktai dėl Finansų inžinerijos priemonių steigimo 

Pagrindinai Europos Sąjungos teisės aktai, reglamentuojantys struktūrinių fondų lėšų panaudojimą 
steigiant finansų inžinerijos priemones yra ES struktūrinių fondų reglamentas ir Įgyvendinantis reglamentas. 
Kai kurias šių teisės aktų nuostatas aiškina Finansų inžinerijos gairės ir Komisijos nota. Pažymėtina, kad šie 
teisės aktai finansų inžinerijos priemonių steigimą reglamentuoja gana abstrakčiai, dėl to nacionalinių teisės 
aktų leidėjas turi plačius įgaliojimus reglamentuoti šiuos klausimus Europos Sąjungos teisės aktų 
nustatytuose rėmuose. 

 

III. Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklių suderinamumas 

Iš esmės Finansų inžinerijos administravimo ir finansavimo taisyklių nuostatos yra suderinamos su 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimą reglamentuojančių Europos Sąjungos teisės aktų 
nuostatomis dėl Finansų inžinerijos priemonių steigimo. Nepaisant to, atkreiptinas dėmesys į šiuos galimus 
neatitikimus: 
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1) Finansų inžinerijos administravimo ir finansavimo taisyklėse kaip atskiros sąvokos vartojami terminai 
„finansų inžinerijos priemonė“ ir „finansų inžinerijos projekto vykdytojas“ (angl. beneficiary). 
Remiantis Finansų inžinerijos gairėmis (atsakymas į 14 klausimą) finansų inžinerijos priemonė pati 
yra finansų inžinerijos projekto vykdytojas (angl. The beneficiary is the financial engineering 
instrument itself). Nors tai tiesiogiai neprieštarauja Įgyvendinančiam reglamentui, tačiau gali lemti 
skirtingą tekstų aiškinimą, tai reikia turėti omenyje kuriant nacionalinį reglamentavimą ir įgyvendinant 
Finansų inžinerijos priemones.  

2) Finansų inžinerijos administravimo ir finansavimo taisyklėse vartojama finansų inžinerijos priemonės 
valdytojo sąvoka, tačiau šios sąvokos nėra nei ES struktūrinių fondų reglamente, nei 
Įgyvendinančiame reglamente. Nors tokia nuostata ir gali lemti skirtingą teisės aktų aiškinimą, visgi, 
atsižvelgiant į acquis commauntaire įtvirtintą subsidiarumo principą, nemanome, kad yra būtina keisti 
egzistuojantį reglamentavimą. Vadovaujantis subsidiarumo principu, ES struktūrinių fondų 
reglamente yra įtvirtintos tik tos nuostatos, kurios būtinos visos EB lygiu Finansų inžinerijos 
priemonėms įgyvendinti. Atkreiptinas dėmesys, kad, analizuojant patį ES struktūrinių fondų 
reglamento 44 straipsnį, galime daryti išvadą, kad Finansų inžinerijos priemones įgyvendina valstybė 
narė arba Vykdančioji institucija, taigi minėtas subsidiarumo principas yra įtvirtintas pačiame ES 
struktūrinių fondų reglamente. Dėl minėtos priežasties, tuo atveju, jeigu dėl egzistuojančių 
nacionalinių teisės aktų ypatumų LR įstatymų leidėjas mato būtinybę šalia Finansų inžinerijos 
priemonės išskirti ir Finansų inžinerijos priemonės valdytoją tam, kad galėtų konkrečiam asmeniui 
pavesti su Finansų inžinerijos priemonių valdymu susijusias konkrečias funkcijas, jas išskirti galima, 
jeigu dėl to ES struktūrinių fondų reglamentas nebus aiškinamas skirtingai (dėl būtinybės aiškinti ES 
struktūrinių fondų reglamentą žr. 3 punktą žemiau).  

3) Finansų inžinerijos administravimo ir finansavimo taisyklių 41.3 punkte nurodyta galimybė atlikti 
tarpinę finansų inžinerijos projekto peržiūrą siekiant paskirti kitą kontroliuojančiojo fondo valdytoją 
nėra aiškiai įtvirtinta Europos Sąjungos teisės aktuose. Tiek ES struktūrinių fondų reglamentas, tiek 
ir Įgyvendinantis reglamentas nenumato Finansų inžinerijos priemonės valdytojo ir vartoja tik 
Finansų inžinerijos priemones sąvoką, taigi, egzistuoja rizika, kad, pasikeitus Finansų inžinerijos 
priemonės valdytojui, Europos Sąjungos teisės aktų prasme bus laikoma, kad pasikeičia ir Finansų 
inžinerijos priemonė. Tokį aiškinimą sustiprina ir tai, kad Finansų inžinerijos gairėse teigiama, kad 
„Finansų institucija, kita nei EIB ar EIF, gali būti parinkta KF arba viešųjų pirkimų būdu, arba granto 
suteikimu“ (angl. „Financial institution other than EIB or EIF may be chosen as a holding fund either 
by way or public procurement or by way of grant“). Šiuo atveju tai reiškia, kad lėšos yra atsiimamos ir 
perduodamos naujai Finansų inžinerijos priemonei. Finansų inžinerijos gairėse (atsakymas į 10 
klausimą) nerekomenduojama lėšų, skirtų iš atitinkamos veiklos programos, atsiimti iš Finansų 
inžinerijos priemonės arba tai daryti tik išimtiniais ir pateisinamais atvejais, kadangi valstybei narei 
atsiėmus iš Finansų inžinerijos priemonės lėšas, kurios Komisijai pristatytos kaip išleistos ir 
Komisijos refinansuotos, egzistuoja realus Bendrijos teisės aktų pažeidimo pavojus (angl. this may 
constitute an irregularity). Pažymėtina, kad tokiu atveju turėtų būti uždaromas ankstesnis fondas ir 
steigiamas naujas, o tai būtų ypač nepraktiška. Nepaisant minėto išaiškinimo, ypač atsižvelgiant į tai, 
kad, pakeitus Finansų inžinerijos priemonės valdytoją, Finansų inžinerijos priemonės lėšos nėra 
realiai grąžinamos valstybei narei (t. y. suteikiamos finansų inžinerijos priemonei, turinčiai tokį patį 
panaudojimo tikslą, kaip ir prieš tai buvusi, tuo pačiu metu, kuomet grąžinamos valstybei), yra rimtų 
argumentų teigti, kad Europos Sąjungos teisės aktai nebūtų pažeidžiami, jeigu Finansų inžinerijos 
priemonės valdytojas būtų keičiamas nekeičiant nei tikslų, kuriems skirta Finansų inžinerijos 
priemonė, nei galutinių Finansų inžinerijos priemonės naudos gavėjų, tačiau priimti sprendimą šiuo 
klausimu galima tik gavus teigiamą EK poziciją. 

4) Pažymėtina, kad didžioji dauguma Finansų inžinerijos administravimo ir finansavimo taisyklių 
nuostatų arba tiesiogiai atkartoja kitus teisės aktus, arba daro nuorodas į juos. Tad pasikeitus šiems 
teisės aktams, pavyzdžiui, Įgyvendinančiam reglamentui, iki to momento, kol nepadaromi atitinkami 
ir šių taisyklių pakeitimai, jos prieštarautų Europos Sąjungos teisės aktui. Maža to, taisyklių struktūra 
gali lemti skirtingą teisinių nuostatų aiškinimą nei jos būtų aiškinamos pagal reglamentus, o tokiu 
atveju būtų pažeidžiami Europos Sąjungos teisės reikalavimai. Taip pat, pasikeitus nacionaliniams 
teisės aktams ar priėmus naujus, neatnaujintos Finansų inžinerijos administravimo ir finansavimo 
taisyklės gali klaidinti, o priimti naują Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymą kiekvieną kartą 
keičiantis kuriam nors iš aktualių teisės aktų nėra efektyvu. Siekiant išspręsti šią problemą, 
svarstytina iš Finansų inžinerijos administravimo ir finansavimo taisyklių pašalinti Europos Sąjungos 
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teisės aktus atkartojančias nuostatas, o nesidubliuojančias svarbias nuostatas palikti. Siekiant 
palengvinti Finansų inžinerijos priemones reglamentuojančių tiek nacionalinių, tiek ir Europos 
Sąjungos teisės aktų naudojimą, siūlytume išleisti teisės aktų rinkinį, sujungiantį visus Finansų 
Inžinerijos priemonių naudojimui aktualius teisės aktus. 

 

IV. Kitų šios Ataskaitos 10.1 uždavinyje nurodytų dokumentų suderinamumas 

SVV įstatymo ir Vyriausybės 2001 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 887 „Dėl smulkaus ir vidutinio verslo 
plėtros“ (Žin., 2001, Nr. 62-2272) nuostatos neprieštarauja ES struktūrinių fondų reglamentui ir 
Įgyvendinančiam reglamentui Finansų inžinerijos priemonių steigimo ir valdymo kontekste. Visgi, atkreipiame 
dėmesį, kad SVV įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punkte yra pateiktas baigtinis finansinės paramos 
priemonių sąrašas, o ES struktūrinių fondų reglamentas baigtinio sąrašo nepateikia. 

Piniginių lėšų pervedimą į Finansų inžinerijos priemones bendrai reglamentuojantys Lietuvos 
Respublikos valstybės iždo įstatymas (Žin., 1994, Nr. 100-2001; Žin., 2005, Nr: 88-3289) ir  Lietuvos 
Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 patvirtintos Valstybės biudžeto lėšų 
išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklės (Žin., 2000, Nr. 65-1976; Žin., 2007, Nr. 90-3604) 
neprieštarauja ES struktūrinių fondų reglamentui ir Įgyvendinančiam reglamentui Finansų inžinerijos 
priemonių steigimo ir valdymo kontekste.  

Visgi, analizuojant suderinamumo ir sklandaus veikimo aspektu, šiuose teisės aktuose nurodytas gana 
ilgas lėšų išmokėjimo terminas praktiškai užkerta galimybę KF lėšas pervesti mažesnėmis sumomis, kas 
užtikrintų, kad pervestos lėšos būtų iš karto panaudojamos SVV subjektams remti. 

Nacionaliniai teisės aktai taip pat nepakankamai reglamentuoja lėšų, kurios grįš iš KF ir savarankiškų 
Finansų inžinerijos priemonių, tinkamo pakartotinio panaudojimo taisyklių. Siekiant garantuoti tinkamą ES 
struktūrinių fondų reglamento nuostatų dėl pakartotinio lėšų panaudojimo taikymą, į specialiąją programą 
grįžtančios lėšos turėtų būti apskaitytos atskirai ir skirtos SVV skatinti. Pakartotinį lėšų panaudojimą būtina 
detaliai reglamentuoti dėl to, kad netinkamas pakartotinis lėšų panaudojimas reikštų netinkamą ES teisės 
reikalavimų įgyvendinimą. 

Kaip jau minėta 10.1.4 klausime, pažeidimo procedūras reglamentuojantys nacionaliniai teisės aktai 
dėl Finansų inžinerijos priemonių nėra nuoseklūs ir užtikrinantys teisinį aiškumą. Šie teisės aktai turėtų būti 
pakoreguoti, kadangi egzistuoja ES teisės aktų pažeidimo galimybė. Nors šį neaiškumą iš dalies galima 
išspręsti finansavimo sutartyse, tačiau nuostata nacionaliniam teisės akte geriau užtikrintų teisinį tikrumą. 
Grąžintų sumų reglamentavimas turėtų būti daug detalesnis finansų inžinerijos priemonių aspektu ir apimti 
nuostatas, kad neteisėtai suteiktoms paskoloms, garantijos ar investuotam rizikos kapitalui turi būti taikomas 
subsidijos ekvivalentas, kuris turi būti grąžinamas kartu su neteisėtai suteikta suma (paskolos ir rizikos 
kapitalo atveju).  

Viešinimą Finansų inžinerijos priemonių kontekste reglamentuoja Finansų inžinerijos administravimo ir 
finansavimo taisyklės, kurios tinkamai nurodo, kad KF ir savarankiškos Finansų inžinerijos priemonės 
valdytojas privalo užtikrinti, kad galutiniai naudos gavėjai laiku ir tinkamai vykdytų viešinimą. To galima 
pasiekti įtraukiant atitinkamas nuostatas į sutartis. 

 

V. Kitų šiame klausime nurodytų teisės aktų suderinamumas 

Kiti nacionaliniai teisės aktai specifiškai nereglamentuoja Finansų inžinerijos priemonių, taigi ir 
neprieštarauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimą reglamentuojančių Europos Sąjungos 
teisės aktų nuostatomis dėl Finansų inžinerijos priemonių steigimo. Esant bet kokiam neatitikimui, turi būti 
taikomi Europos Sąjungos teisės aktai, reglamentuojantys Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 
panaudojimą. Šių teisės aktų sukuriami ribojimai renkantis Finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo būdus 
yra analizuojami 10.2.2. klausime žemiau. 
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10.2.2. KLAUSIMAS 

Ar LR teisės aktai pakankamai reglamentuoja Finansų inžinerijos priemonių steigimą ir administravimą, kad 
būtų išnaudotos galimybės, suteikiamos ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą reglamentuojančiais ES 
teisės aktais? Ar šiuose minėtuose LR teisės aktuose yra numatyta galimybė skirti konkrečias institucijas 
kontroliuojančiojo fondo arba atskirų finansų inžinerijos priemonių valdytojais? 

Ar LR teisės aktai pakankamai reglamentuoja Finansų inžinerijos priemonių steigimą ir administravimą, kad 
būtų išnaudotos galimybės, suteikiamos ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą reglamentuojančiais ES 
teisės aktais?  

 

Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytos steigimo ir administravimo taisyklės neapriboja 
Europos Sąjungos teisės aktais suteiktų galimybių steigti ir administruoti finansų inžinerijos 
priemones. Lietuvos Respublikos teisės aktais detalizuotas reglamentuose įtvirtintų nuostatų 
įgyvendinimas, susijęs su finansų inžinerijos priemonių steigimu ir administravimu. Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose pasirinktas reglamentuose įtvirtintų nuostatų įgyvendinimas sukelia tam 
tikrų praktinių sunkumų, todėl svarstytina galimybė teisės aktus tobulinti pagal šioje ir kitose 
ataskaitos dalyse, pateiktas rekomendacijas. 

 

I. Finansų inžinerijos priemonių steigimo galimybės (formos) 

 

Finansų inžinerijos priemonių, įskaitant kontroliuojančiuosius fondus, steigimo galimybės (formos) 
pagal Europos Sąjungos teisės aktus (Įgyvendinančio Reglamento 43 straipsnio 2 dalis) yra šios: 

1) Finansų inžinerijos priemonės, įskaitant kontroliuojančiuosius fondus gali būti įsteigtos kaip 
nepriklausomi juridiniai asmenys, valdomi pagal sutartis tarp ko-finansuotojų ar akcininkų; arba 

2) Finansų inžinerijos priemonės, įskaitant kontroliuojančius fondus, gali būti įsteigtos kaip atskira lėšų 
sankaupa finansų institucijoje. 

Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus finansų inžinerijos priemonių, įskaitant kontroliuojantįjį fondą, 
įgyvendinimo formos nėra įvardytos. Pažymėtina, kad šiuo atveju yra nustatyti steigimo būdai, įvardijant 
steigimo aktus, tačiau tai neturėtų būti interpretuojama kaip steigėjų skaičiaus apribojimas, vadinasi, finansų 
inžinerijos priemonę kaip nepriklausomą juridinį asmenį gali įsteigti tiek keli, tiek vienas steigėjas. 
Atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą Lietuvos Respublikoje, išskirtinos tos pačios formos kaip ir Europos 
Sąjungos teisės aktuose: (i) nepriklausomas juridinis asmuo ir (ii) lėšų sankaupa.  

1.1. Nepriklausomas juridinis asmuo 

Finansų inžinerijos priemonė, įskaitant kontroliuojantįjį fondą gali būti steigiama kaip komanditinė 
ūkinė bendrija, investicinė bendrovė (akcinė bendrovė) arba uždaroji akcinė bendrovė. Kitų formų juridinių 
asmenų valdymo sistema negalėtų tinkamai užtikrinti paskirto valdytojo funkcijų įgyvendinimo ir efektyvaus 
privačių investicijų pritraukimo (šių juridinių asmenų formų palyginimas pateikiamas rekomendacijos 10.2.7 
dalyje). Investicinė bendrovė Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme apibrėžta kaip 
investicinė kintamojo kapitalo bendrovė ar uždaro tipo investicinė bendrovė. Tiek investicinės kintamojo 
kapitalo bendrovės, tiek uždaro tipo investicinės bendrovės teisinė forma yra akcinė bendrovė. 

Komanditinės ūkinės bendrijos yra tinkama investavimo priemonė. Nepaisant to, komanditinių ūkinių 
bendrijų reglamentavimas numato apribojimus, dėl kurių komanditinių ūkinių bendrijų kaip finansų inžineriją 
įgyvendinančios priemonės patrauklumas yra sumažintas. Pažymėtina, kad pagal galiojančius LR įstatymus 
komanditines ūkines bendrijas valdo jos tikrieji nariai, kurie visu savo turtu atsako už komanditinės ūkinės 
bendrijos prievoles. Tuo tarpu nariams komanditoriams nėra suteikti jokie su valdymu susiję įgaliojimai, 
pavyzdžiui, nustatyti ilgalaikes strategines investavimo kryptis arba pakeisti tikruosius komanditinės ūkinės 
bendrijos narius, vykdančius komanditinės ūkinės bendrijos valdymą.  
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 Siekiant patobulinti komanditinės ūkinės bendrijos, kaip finansų inžinerijos priemonės, valdytojo 
patrauklumą, siūlytume numatyti Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatyme, kad įsteigti komanditinei 
ūkinei bendrijai užtektų vieno tikrojo nario ir vieno nario komanditoriaus, taip pat nustatyti, kad narys 
komanditorius turi teisę dalyvauti priimant sprendimus dėl komandinės ūkinės bendrijos lėšų investavimo 
politikos tikrojo komanditinės ūkinės bendrijos nario pakeitimo. Minėti įstatymų pakeitimai užtikrintų 
komanditinės ūkinės bendrijos, kaip finansų inžinerijos priemonės, įgyvendinimo formos patrauklumą. 

Juridiniam asmeniui lėšos gali būti skiriamos dviem būdais: (i) kaip investicija, kuomet programa pagal 
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą pavedama įgyvendinti valstybės ar savivaldybės 
institucijai, o pastaroji, įgyvendindama programą, skiria lėšas juridiniam asmeniui; arba (ii) kaip asignavimas, 
kuomet programa pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą pavedama įgyvendinti tokiam 
juridiniam asmeniui.  

Lėšų skyrimas juridiniam asmeniui paskyrus asignavimą valstybės ar vietos savivaldos 
institucijai. Valstybės ar vietos savivaldos institucijai suteikus asignavimą biudžetinei programai pagal 
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą įgyvendinti, tolimesnį lėšų panaudojimą reglamentuoja 
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas. 
Minėtas įstatymas numato keletą galimybių lėšas skirti juridiniam asmeniui: (i) skirti lėšas kaip patikėjimą 
arba (ii) skirti lėšas kaip investiciją į nuosavą kapitalą. Pirmuoju atveju lėšos nuosavybės teise būtų laikomos 
priklausančios valstybės ar vietos savivaldos institucijai, todėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių 
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, numatantis apribojimus dėl lėšų panaudojimo, turėtų 
būti taikomas ir toliau, taigi jų panaudojimas būtų labai suvaržytas. Antruoju atveju, lėšos, jas investavus į 
juridinį asmenį, tampa pastarojo nuosavybe ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, 
naudojimo ir disponavimo juo įstatymas jų naudojimui nebėra taikomas. 

Pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 
įstatymą investicijos yra galimos į akcinę bendrovę ir uždarąją akcinę bendrovę. Taigi, į leidžiamų valstybės 
turto investavimo objektų sąrašą nėra įtrauktos komanditinės ūkinės bendrijos. Manytina, kad dėl šios 
priežasties Europos Sąjungos teisės aktais suteiktos finansų inžinerijos priemonių steigimo galimybės, 
kuomet pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą asignavimas programai įgyvendinti yra 
skiriamas valstybės ar vietos savivaldos institucijai, yra pernelyg susiaurintos eliminuojant juridinį asmenį, 
kurio prigimtis yra tinkama (nors ir turi trūkumų, susijusių su narių komanditorių dalyvavimu valdant 
komanditinę ūkinę bendriją, kaip minima Ataskaitos 10.2.7 klausime) valdyti ir disponuoti valstybės lėšomis. 
Siekiant išspręsti šią situaciją, rekomenduotina keisti  Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto 
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą, kad būtų teisinė galimybė finansų inžinerijos priemonę 
steigti investuojant lėšas į komanditinę ūkinę bendrovę. 

Asignavimas, skiriamas tiesiogiai juridiniam asmeniui. Juridiniam asmeniui lėšos suteikiamos kaip 
asignavimas – lėšų suma, skirta išlaidoms ir ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui bei 
strateginėms atsargoms įsigyti pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą. Perdavus lėšas kaip 
asignavimą Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 
įstatymo nuostatos nebūtų taikomos, kadangi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas yra 
specialusis įstatymas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 
disponavimo juo įstatymui, o lėšos, perduotos finansų inžinerijos priemonei, naudojamos biudžeto 
finansuojamoms programoms vykdyti.  

 

1.2. Lėšų sankaupa 

Kaip lėšų sankaupa finansinėje institucijoje, finansų inžinerijos priemonė, įskaitant kontroliuojantįjį 
fondą, gali būti steigiama kaip (i) investicinis fondas (lėšų sankaupa valdytojo administruojama patikėjimo 
teise) arba (ii) lėšų sankaupa, administruojama sutarčių pagrindu, nesteigiant teisės aktais reglamentuojamo 
atskiro vieneto. Lėšų sankaupos administravimo forma priklauso nuo to, kokiu būdu yra suteiktos lėšos, t. y. 
ar naudojantis VPĮ ar kaip dotacija. Tuo atveju, jeigu lėšos yra suteiktos kaip dotacija, lėšų sankaupa gali būti 
steigiama arba kaip investicinis fondas, arba suteikiama patikėjimo teise, tačiau šis būdas taikytinas tik 
išimtiniais atvejais ir toks lėšų sankaupos valdymas gali būti itin sudėtingas dėl LR teisės aktų reikalavimų. 
Jeigu lėšų sankaupa yra perduota administruoti, pagal VPĮ procedūras, viešųjų pirkimu objektu gali būti taip 
pat ir lėšų valdymo paslaugos pirkimas. Pagal bendrąją taisyklę asignavimas gali būti skirtas tik tuo atveju, 
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jei lėšų sankaupa administruojama sutarčių pagrindu nesteigiant teisės aktais reglamentuojamo atskiro 
vieneto, tokiu atveju lėšų nuosavybės teisė priklauso subjektui, valdančiam lėšas. Tuo tarpu lėšas suteikiant 
investiciniam fondui, turėtų būti taikomos valstybės lėšų investavimo taisyklės pagal Valstybės turto valdymo, 
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatas. 

Investicinis fondas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, 
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 19 straipsniu, valstybės turtas gali būti investuojamas pagal 
minėtame įstatyme nustatytas sąlygas. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, 
naudojimo ir disponavimo juo įstatymas 19 straipsnio 1 dalies 6 punkte numato, kad valstybės turtas gali būti 
investuojamas įsigyjant Lietuvos Respublikoje įsteigto ir sukauptas lėšas Lietuvos Respublikoje 
investuojančio investicinio fondo, kuris yra privataus kapitalo kolektyvinio investavimo subjektas, siūlomų 
investicinių vienetų. Šiuo atveju lėšų sankaupa, kaip Finansų inžinerijos priemonė, bus sukurta įsigijus 
investicinius vienetus ir lėšas pervedus investiciniam fondui.  

 
 Lėšų sankaupa administruojama patikėjimo sutarties pagrindu. Valstybės turtas patikėjimo teise 
gali būtų perduotas valdyti, naudoti ar juo disponuoti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto 
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme nustatytiems subjektams. Minėto įstatymo 7 straipsnio 2 
dalies 4 punkte numatyta, kad kiti (ne valstybiniai) juridiniai asmenys valstybės turtą valdo, naudoja ir juo 
disponuoja pagal turto patikėjimo sutartis, o 9 straipsnyje nurodyta, kad privatiems juridiniams asmenims 
valstybės turtas patikėjimo teise gali būti perduotas pagal turto patikėjimo sutartį tik tais atvejais, kai įstatymai 
jiems priskiria valstybines funkcijas. Taigi, tam, kad valstybės turtas (dotacija) galėtų būti perduotas 
privačiam juridiniam asmeniui patikėjimo teise, šiam juridiniam asmeniui įstatymu turi būti priskirtos 
valstybinės funkcijos. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 
disponavimo juo įstatymas taip pat numato, kad sprendimą dėl valstybės turto suteikimo patikėjimo teise 
juridiniam asmeniui priima Vyriausybė. Valstybės turtas suteikiamas privačiam juridiniam asmeniui tik 
įstatymu priskirtoms valstybės funkcijoms vykdyti ir toks subjektas negali turto, valdomo patikėjimo teise, 
perduoti nuosavybės teise kitiems asmenims, jo įkeisti ar kitaip suvaržyti daiktines teises į jį, juo garantuoti, 
laiduoti ar kitu būdu juo užtikrinti savo ir kitų asmenų prievolių įvykdymą, jį išnuomoti, suteikti panaudos 
pagrindais ar perduoti jį kitiems asmenims naudotis kitu būdu.  

Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu nei vienas KF funkcijas galintis atlikti ar atliekantis juridinis 
asmuo neturi jam Lietuvos Respublikos įstatymu priskirtų valstybinių funkcijų, dėl šios priežasties 
rekomenduojame SVV įstatyme nustatyti, kad pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus paskirtam KF 
valdytojui KF sudarantis turtas gali būti perduotas patikėjimo teise, kitaip tariant, nustatyti Valstybės ir 
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsnio išimtį. Galimas ir kitas šios 
teisinės situacijos sprendimas – priskirti KF valdytojui valstybines funkcijas SVV įstatymu, tačiau tokiu atveju 
būtų sudaryta papildoma kliūtis norint pakeisti KF valdytoją arba paskirti jį viešųjų pirkimų būdu, nes reikėtų 
kaskart keisti SVV įstatymą. Taip pat pažymėtina, kad šiuo metu KF yra EIF, o valstybinių funkcijų 
priskyrimas tarptautinei institucijai yra abejotinas, taigi, pirmasis minėtos teisinės situacijos sprendimo būdas 
yra priimtinesnis.  

Lėšų valdymo paslaugos pirkimas. Kaip minima šios dalies 4.1 punkte, ES struktūrinių fondų 
reglamente įtvirtinta bendroji taisyklė yra, kad Finansų inžinerijos priemonė turi būti parenkama 
vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais. Tuo atveju, jeigu parenkant Finansų 
inžinerijos priemonę būtų vadovaujamasi bendrąja taisykle, Finansų inžinerijos priemonė galėtų būti įsteigta 
pervedus lėšas į finansų įstaigą, o Finansų inžinerijos priemonės valdytoju parinkus bet kurį kitą asmenį 
viešųjų pirkimų būdu. Toks lėšų panaudojimas yra leidžiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto 
sandaros įstatymu, kadangi (i) asignavimų valdytojas turi teisę asignavimus laikyti banko sąskaitoje ir (ii) 
Europos Sąjungos lėšų valdymui nėra taikoma norma dėl nepanaudotų asignavimų grąžinimo pasibaigus 
kalendoriniams metams. Šiuo atveju, santykių tarp paslaugos teikėjo ir atitinkamo asignavimų valdytojo 
atžvilgiu, nebūtų taikomas ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 
disponavimo juo įstatymas, kadangi turtas patikėjimo teise būtų valdomas atitinkamos ministerijos, o privatus 
juridinis asmuo teiktų tik turto valdymo paslaugas. 
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II. Finansų inžinerijos priemonių steigimo ir administravimo įgyvendinimo galimybės 

 

Finansų inžinerijos priemonių steigimo ir administravimo taisyklių 6 punkte nustatyta, kad finansų 
inžinerijos priemonės gali būti įgyvendintos (i) per kontroliuojantįjį fondą arba (ii) kaip atskiros finansų 
inžinerijos priemonės.  

 

2.1 Kontroliuojantysis fondas 

Kontroliuojantysis fondas Finansų inžinerijos priemonių steigimo ir administravimo taisyklėse 
apibrėžiamas kaip fondas, kurio paskirtis – sudaryti galimybę investuoti į kelias finansų inžinerijos priemones, 
kontroliuojamas jo valdytojo, kaip tai apibrėžta ES struktūrinių fondų reglamento 44 straipsnyje. Tuo tarpu ES 
struktūrinių fondų reglamento 44 straipsnyje vartojama teisės normos konstrukcija neleidžia griežtai atskirti 
kontroliuojančiojo fondo ir kontroliuojančiojo fondo valdytojo kaip dviejų atskirų subjektų. Aiškinant ES 
struktūrinių fondų reglamento 44 straipsnio 2 dalies nuostatas gramatiniu ir sisteminiu metodu, galime daryti 
išvadą, kad kontroliuojantysis fondas įgyvendinamas parenkant iškart kontroliuojančiojo fondo valdytoją ir 
kontroliuojantįjį fondą.  

 

Vadovaujančioji institucija gali kontroliuojantįjį fondą įgyvendinti (ES struktūrinių fondų reglamento, 44 
straipsnio 2 dalimi):  

 

1) Sudarydama viešųjų pirkimų sutartį pagal viešųjų pirkimų įstatymą; 
2) Kai sutartis pagal viešųjų pirkimų įstatymą nėra laikoma viešųjų paslaugų sutartimi, suteikdama 

dotaciją, kuri šiuo tikslu apibrėžiama kaip tiesioginis finansinis įnašas, suteikiamas finansinei 
institucijai kaip dotacija neskelbiant kvietimo teikti pasiūlymus, jei tai neprieštarauja nacionalinei 
teisei, suderintai su Sutartimi; 

3) Suteikdama sutartį tiesiogiai EIB arba EIF. 
 

Išvardytas įgyvendinimo galimybių sąrašas įtvirtina kontroliuojančiojo fondo valdytojo parinkimo 
procedūrą, tačiau neapriboja kontroliuojančiojo fondo steigimo formos (t.y. jis gali būti tiek atskiras juridinis 
asmuo, tiek lėšų sankaupa).  

 
2.2 Atskiros finansų inžinerijos priemonės 
 
Finansų inžinerijos priemonių, kurias parenka ne kontroliuojantysis fondas, įgyvendinimo formos 

Europos Sąjungos teisės aktais nėra nustatytos. Dėl šios priežasties, remiantis Sutartyje įtvirtintu 
subsidiarumo principu, Lietuvos Respublikos įstatymų leidėjas turi teisę pats nustatyti kaip bus vykdomos 
finansų inžinerijos priemonės, įgyvendinamos ne per kontroliuojančiuosius fondus.  
 

Tokio pat atskyrimo tarp finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo per kontroliuojantįjį fondą iš vienos 
pusės, ir kaip atskiros finansų inžinerijos priemonės iš kitos pusės, laikomasi ir nacionaliniuose teisės 
aktuose. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. nutarime Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų 
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos 
panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ nurodyta, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai yra 
pavedama atrinkti kontroliuojančiojo fondo valdytoją arba, jei kontroliuojantysis fondas nėra steigiamas, 
vykdyti finansų inžinerijos priemonių valdytojų atranką (taisyklių 8 punktas). Tais atvejais, kai 
kontroliuojantysis fondas yra steigiamas, finansų inžinerijos priemonių valdytojus parenka kontroliuojančiojo 
fondo valdytojas (taisyklių 8 punktas). Finansų inžinerijos priemonių steigimo ir administravimo taisyklėse 
kontroliuojančiojo fondo ir finansų inžinerijos priemonių valdytojų atrankos taisyklės yra išskirtos; 
kontroliuojančiojo fondo valdytojas parenkamas pagal ES struktūrinių fondų reglamento 44 straipsnio 2 
dalyje išdėstytas nuostatas, tuo tarpu finansų inžinerijos priemonių valdytojas parenkamas pagal Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose suformuluotus kriterijus (taisyklių 8 punktas).  
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Ar šiuose minėtuose LR teisės aktuose yra numatyta galimybė skirti konkrečias institucijas kontroliuojančiojo 
fondo arba atskirų finansų inžinerijos priemonių valdytojais? 

 

Finansų inžinerijos priemonių valdytojais pagal LR teisės aktus gali būti EIB, EIF ir finansų įstaigos. 
Fiziniai asmenys finansų inžinerijos priemonių valdytojais negali būti skiriami. Kitus juridinius 
asmenis, nesančius finansų įstaigomis, skirti finansų inžinerijos priemonių valdytojais 
nerekomenduotina dėl šiems asmenims priskirtinų funkcijų specifikos. Kontroliuojančiojo fondo 
valdytojas gali būti paskirtas viešųjų pirkimų būdu arba suteikiant tiesioginę dotaciją reglamente 
nurodytiems subjektams – EIB arba EIF. Kitais atvejais dotacija gali būti suteikiama specifiniam 
subjektui – finansų įstaigai, jei sutartis nėra laikoma viešųjų paslaugų pirkimo sutartimi. Atskiros 
finansų inžinerijos priemonės valdytoju gali būti Stebėtojų komiteto nustatytus kriterijus atitinkantis 
asmuo, įskaitant finansų įstaigą, parinktas atrankos būdu, kuri organizuojama laikantis viešųjų 
pirkimų nuostatų, jei jos yra taikytinos konkrečiu atveju. 

 

I. Subjektai, galintys tapti finansų inžinerijos priemonių, įskaitant kontroliuojančius fondus, 
valdytojais 

Finansų inžinerijos priemonių, įskaitant kontroliuojančiuosius fondus, valdytojais, vadovaujantis ES 
struktūrinių fondų reglamento 44 straipsnio 2 dalimi, Įgyvendinančio Reglamento 43 ir 45 straipsniais ir LR 
teisės aktais gali tapti: a) EIB ir EIF, b) finansinė institucija arba c) asmuo, galintis sudaryti su vadovaujančia 
institucija viešųjų pirkimų sutartį dėl valdytojo funkcijų atlikimo.  

 

II. EIB ir EIF galimybė tapti valdytojais 

 

ES struktūrinių fondų reglamento preambulės 41 straipsnyje nurodyta, kad tais atvejais, kai šalys 
narės įsitikina, kad viešųjų pirkimų teisė šiuo atveju netaikytina, EIF ir EIB tikslų apibrėžimas lemia tai, kad 
šalis narė gali jiems suteikti dotaciją, kuri yra tiesioginis neatlygintinis finansinis įnašas iš veiksmų 
programos. Taigi, pagal ES struktūrinių fondų reglamento preambulę ir 44 straipsnį, tiek EIB, tiek EIF gali 
būti parinkti įgyvendinti finansinės inžinerijos priemonę.  

 

III. Finansinių institucijų ir kitų asmenų galimybė tapti valdytojais 

 

Finansinės institucijos sąvoka Lietuvoje tapatinama su finansų įstaigos sąvoka. Tokia išvada darytina 
dėl tos priežasties, kad LR finansų įstaigų įstatymu įgyvendinamuose ES teisės aktuose sąvoka „financial 
institution“ (angl.) lietuvių kalba yra „finansų įstaiga“. Pagal LR teisės aktus, finansų inžinerijos priemonių, 
įskaitant ir kontroliuojantįjį fondą, valdytojas gali būti tik juridinis asmuo. Tokiu būdu pašalinama galimybė 
fiziniams asmenims, užsiimantiems individualia veikla arba šių asmenų grupei, veikiančiai partnerystės 
pagrindu, viešųjų pirkimų būdu tapti kontroliuojančiojo fondo ar atskiros finansų inžinerijos priemonės 
valdytoju. Nors individualia veikla užsiimantys asmenys gali teikti kai kurias finansines paslaugas, išvardytas 
finansų įstaigų įstatymo 3 straipsnyje, tačiau šių asmenų teisnumo ir veiksnumo ypatumai lemia tai, kad 
perduoti jiems kontroliuojančiojo fondo valdytojo funkcijas būtų pernelyg rizikinga (rizika susijusi su šių 
asmenų teisių perėmimu, jų gebėjimu tinkamai ir nenutrūkstamai atlikti valdytojo funkcijas ir pan.).  

LR teisės aktais nustatytas reikalavimas tiek kontroliuojančiojo fondo, tiek atskiros finansų inžinerijos 
priemonės valdytoju skirti juridinį asmenį yra pagrįstas praktiniu tokio subjekto veiklos galimybių ir 
kompetencijų vertinimu bei nacionaliniu reguliavimu, todėl nelaikytinas ribojančiu ES teisės aktais nustatytas 
galimybes parinkti kontroliuojančiojo fondo ar atskiros finansų inžinerijos priemonės valdytoją.  

Visais atvejais finansų inžinerijos priemonės, įskaitant kontroliuojančiojo fondo, valdytoju gali būti 
finansų įstaiga. Tikėtina, kad kiti juridiniai asmenys neturėtų galimybės tinkamai administruoti didelį lėšų 
kiekį. Finansų inžinerijos priemonės ar kontroliuojančiojo fondo valdytojo funkcijos tiesiogiai susiję su 
finansinėmis paslaugomis, išvardytomis finansų įstaigų įstatymo 3 straipsnyje ir, nors šių funkcijų atlikimas 
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neleidžia daryti kategoriškos išvados, kad finansinės inžinerijos priemonių, įskaitant kontroliuojančiojo fondo 
valdymo funkcijas gali atlikti tik finansų įstaigos, visgi toks reglamentavimas yra rekomenduotinas.  

 

IV. Finansų inžinerijos priemonių steigimo procedūros 

 

Pažymėtina, kad finansų įstaigos finansų inžinerijos priemonių, įskaitant KF, valdytojais aukščiau 
išvardyti subjektai gali tapti:  

 
a) Viešųjų pirkimų procedūrų būdu; arba 
b) Suteikiant tiesioginę dotaciją. 

 
4.1. Kontroliuojančiojo fondo valdytojo parinkimo procedūra 

a) Bendroji taisyklė, pagal kurią turi būti parenkamas kontroliuojančiojo fondo valdytojas, yra viešųjų 
pirkimų procedūros organizavimas pagal VPĮ;  

b) Kitas būdas įgyvendinti kontroliuojantį fondą - yra tiesiogiai paskirti dotaciją EIB, EIF arba finansų 
įstaigai, žemiau nurodytomis sąlygomis ir tvarka. 
 

Pagal ES struktūrinių fondų reglamento preambulės 41 punktą: „Kitais atvejais, kai valstybės narės 
įsitikina, kad viešųjų pirkimų teisė netaikoma, EIF ir EIB užduočių apibrėžimas pateisina galimybę 
valstybėms narėms suteikti jiems dotaciją, t. y. neatlygintiną tiesioginę finansinę paramą iš veiksmų 
programų.“ Tuo tarpu ES struktūrinių fondų reglamento 44 straipsnyje nustatytos dvi alternatyvos, kuomet 
nėra taikoma viešųjų pirkimų procedūra:  

 

a) jei sudaroma sutartis nėra viešojo pirkimo-pardavimo sutartis (angl. public contract), arba 
b) sutartis suteikiama tiesiogiai EIB arba EIF. 

 

Šios Reglamento 44 straipsnio nuostatos pakeistos ir papildytos Reglamentu Nr. 284/2009, iš dalies 
keičiančiu ES struktūrinių fondų reglamentą. Minėto reglamento preambulėje nustatyta, kad „Reikia 
sustiprinti galimybę Europos investicijų bankui (EIB) ir Europos investicijų fondui (EIF) padėti valstybėms 
narėms rengti ir vykdyti veiksmų programas ir atsižvelgiant į EIB ir EIF, kaip pagal Sutartį pripažintų finansų 
įstaigų, statusą, organizuojant finansų inžinerijos veiksmus, kuriuose jie dalyvauja kaip holdingo fondai, jiems 
turėtų būti sudarytos galimybės tiesiogiai sudaryti sutartį.“ Šie preambulėje nustatyti tikslai, sistemiškai 
aiškinant su ES struktūrinių fondų reglamento preambulės 41 punkto nuostatomis bei vadovaujantis teisės 
aktų taikymo ir aiškinimo taisyklėmis – vėlesnė norma turi pirmenybę prieš ankstesnę normą (lot. lex 
posteriori derogat legi priori) ir specialioji norma turi pirmenybę prieš bendrąją normą (lot. lex specialis 
derogat legi generali) –  yra pagrindas teigti, kad 44 straipsnio c punktas aiškintinas kaip atskiras, pagal kurį 
KF gali būti įgyvendintas nenustatant valstybei narei pareigos įsitikinti ar netaikoma viešųjų pirkimų teisė.  

Vadovaujantis ES struktūrinių fondų reglamento preambulės 41 punktu „tomis pačiomis sąlygomis 
[aut. past. kaip ir EIB ir EIF skyrimo, t.y. tuo atveju, kai valstybė narė įsitikina, kad viešųjų pirkimų teisė yra 
netaikytina], nacionalinėje teisėje gali būti numatyta galimybė be konkurso suteikti dotaciją kitoms finansų 
įstaigoms.“ Tuo tarpu ES struktūrinių fondų reglamento 44 straipsnio b punkte nustatyta, kad, kai pagal 
taikytinus viešųjų pirkimų teisės aktus sutartis nėra viešųjų paslaugų sutartis – suteikdama dotaciją, kuri šiuo 
tikslu apibrėžiama kaip tiesioginis negrąžintinas finansinis įnašas finansų įstaigai neskelbiant kvietimo teikti 
pasiūlymus, jei tai neprieštarauja nacionalinei teisei, atitinkančiai Sutarties nuostatas. Pažymėtina, kad 
dotacija taip pat gali būti ir grąžintinas įnašas, plačiau ši nuostata aptarta 10.1.1 klausimo II skyriaus 3 
pastraipoje.  

Vadinasi, nacionalinėje teisėje, suderintoje su Sutartimi, gali būti numatyta galimybė ir kitoms (t.y. ne 
EIB ir EIF) finansų įstaigoms suteikti tiesioginę dotaciją tokiu atveju, kai valstybė narė įsitikina, kad tai nebus 
viešojo pirkimo sutartis (angl. public procurement). Analogiškas šių nuostatų aiškinimas pateiktas ir 
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Komisijos notos 2a punkto 5 pastraipoje. Pažymėtina, kad nacionaliniais teisės aktais viešųjų pirkimų 
įstatyme išimtys gali būti numatytos tik tuo atveju, jei tai yra suderinama su ES teisės aktuose nustatytomis 
valstybės pagalbos išimtimis (plačiau apie problemas, susijusias su viešųjų pirkimų teisės aktų taikymu, žr. 
rekomendacijos 10.1.3 dalyje).  

LR teisėje galimybė paskirti tiesioginę dotaciją steigiant kontroliuojantį fondą pagal ES struktūrinių 
fondų reglamento 44 straipsnio b punktą yra numatyta finansų inžinerijos priemonių administravimo ir 
finansavimo taisyklių 7.2 punkte. Vadinasi, finansų įstaiga gali tapti kontroliuojančiojo fondo valdytoju, tuo 
atveju, kai valstybė narė įsitikina, kad viešųjų pirkimų teisė yra netaikytina (t.y. tikrina ar sutartis atitinka 
Direktyvos 2004/18/EC 1 straipsnyje nustatytą viešojo pirkimo sutarties apibrėžimą, išsamūs viešosios 
pirkimo sutarties kriterijai taip pat pateikti Finansų inžinerijos gairių 1.2 punkte). Valstybės dotacija (angl. 
Grant) Lietuvos teisėje, kaip tiesioginis negrąžintinas įnašas, gali būti kvalifikuojamas kaip asignavimas iš 
valstybės biudžeto lėšų.  

Kaip matyti, dotacija ir viešieji pirkimai yra du atskiri būdai finansų inžinerijos priemonėms steigti. 
Dotacija pagal Finansų inžinerijos gaires perduodama nuosavybės teise, tačiau „grąžintina“ gali reikšti, kad 
išimtiniais atvejais dotacija gali būti perduodama patikėjimo teise, t.y. ilgalaikiam turto valdymui, suteikiant 
tiek valdymo, tiek naudojimo ir disponavimo teises. Dovanotą turtą atsiimti pagal LR teisės aktus nėra 
galima, nes toks „gražinimas“ būtų laikomas nauju dovanojimo ar kitokiu perdavimo kito asmens nuosavybėn 
sandoriu. Taip pat pažymėtina, kad „dotacijos“ sąvoka turi būti aiškinama pagal ES teisės aktus, o ne 
remiantis VAS ar pan. rekomendaciniais išaiškinimais.  

 
4.2. Atskiros finansų inžinerijos priemonės parinkimo procedūra 

Finansų inžinerijos priemonė gali būti parenkama tiesiogiai vadovaujančios institucijos arba 
kontroliuojančio fondo. Parinkimo procedūra Reglamentuose nėra nustatyta, finansų inžinerijos priemonių 
administravimo ir finansavimo taisyklių 8 punkte nurodyta, kad atranka turi būti vykdoma pagal Viešųjų 
pirkimų įstatymo ir (arba) Europos Sąjungos viešųjų pirkimų direktyvų nuostatas, kai jos taikomos. Kitais 
atvejais, vadovaujančioji institucija arba kontroliuojantis fondas gali suteikti tiesioginę dotaciją, tačiau nėra 
apibrėžta kokiems subjektams ši dotacija galėtų būti suteikta.  

Įgyvendinančio Reglamento 43 straipsnio 2 dalies 2 pastraipoje nurodyta: „Jei finansų inžinerijos 
priemonė yra finansų įstaigoje, ji steigiama kaip atskiras finansinis padalinys, kuriam taikomos konkrečios 
įgyvendinimo taisyklės esamoje finansų įstaigoje, pirmiausia nurodant, kad turimos atskiros sąskaitos, 
kuriose atskirti nauji, į finansų inžinerijos priemonę investuoti, ištekliai, įskaitant tuos, kurie yra skiriami pagal 
veiksmų programą, ir tuos, kuriuos įstaiga turi nuo pradžių.“ Vadinasi, tiesioginė dotacija galėtų būti 
suteikiama finansų įstaigai asignavimo būdu, kitų asmenų nei pagal Reglamentus, nei pagal nacionalinius 
teisės aktus tiesiogiai negalime išskirti. Atrenkant finansų inžinerijos priemonių valdytojus, kaip ir 
kontroliuojančiojo fondo atveju, turėtų būti atsižvelgiama į atitinkamų subjektų veiklos formą, jų galimybę 
valdyti valstybės turtą pagal LR teisės aktus ir jų gebėjimus administruoti finansines lėšas. 

 

10.2.3. KLAUSIMAS 

Ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimą reglamentuojantys Europos Sąjungos teisės aktai 
yra pakankamas pagrindas steigti naujas Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamas finansų 
inžinerijos priemones Lietuvoje, jei to nenumato LR teisės aktai? Ar visos LR teisės aktų nuostatos, 
susijusios su LR biudžeto lėšomis, savaime taikytinos ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšoms? 

Ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimą reglamentuojantys Europos Sąjungos teisės aktai 
yra pakankamas pagrindas steigti naujas Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamas Finansų 
inžinerijos priemones Lietuvoje, jei to nenumato LR teisės aktai?  

 

Nei Europos Sąjungos teisės aktai, nei nacionaliniai teisės aktai nepateikia tiesioginio atsakymo į šį 
klausimą, taigi atsakyti į jį galima tik sistemiškai aiškinant Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės 
aktų nuostatas dėl finansų inžinerijos priemonių steigimo. 
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Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimą reglamentuoja ne tik Europos Sąjungos, bet ir 
nacionaliniai teisės aktai. Lėšų paskyrimas naudoti per finansų inžinerijos priemones turi būti nurodomas 
atitinkamos veiksmų programos priede, kuris yra tvirtinamas Vyriausybės. Vadovaujanti institucija ir kitos 
institucijos turi priimti teisės aktus, reikalingus konkrečioms priemonėms įgyvendinti. Atsižvelgiant į tai, 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimą reglamentuojantys Europos Sąjungos teisės aktai 
nėra pakankamas pagrindas steigti naujas Finansų inžinerijos priemones Lietuvoje, jei to nenumato 
nacionaliniai teisės aktai.  

Šią išvadą netiesiogiai patvirtina ir tam tikros ES struktūrinių fondų reglamento nuostatos, pavyzdžiui 
12 straipsnis nustato, kad už veiksmų programų įgyvendinimą atitinkamu teritoriniu lygiu yra atsakingos 
valstybės narės pagal kiekvienai iš jų būdingą institucinę sistemą ir ši pareiga vykdoma laikantis šio 
reglamento. Pažymėtina, kad pagal ES struktūrinių fondų reglamento 44 straipsnį būtent valstybė narė arba 
Vadovaujanti institucija įgyvendina finansų inžinerijos priemones, taigi tam yra reikalingas bent jau 
individualus teisės aktas.  

Kadangi nei ES struktūrinių fondų reglamentas, nei Įgyvendinantis reglamentas detaliai 
nereglamentuoja finansų inžinerijos priemonių struktūros, steigimo, valdymo ir kitų procedūrų, o tik nurodo 
esminius principus, darytina išvada, kad šių priemonių steigimui taip pat taikoma valstybės narės, kurioje 
šios priemonės yra steigiamos ir administruojamos, teisė.  

Nėra būtina, kad steigiamos Finansų inžinerijos priemonės struktūrą detaliai reglamentuotų 
nacionalinės teisės nuostatos, tačiau Finansų inžinerijos priemonės struktūra, steigimas ir administravimas 
privalo neprieštarauti taikomoms nacionalinės teisės nuostatoms.  

 

Ar visos LR teisės aktų nuostatos, susijusios su LR biudžeto lėšomis, savaime taikytinos ir Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų lėšoms? 

 

Nacionalinių teisės aktų nuostatos, susijusios su nacionalinio biudžeto lėšomis, savaime taikytinos 
ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšoms, išskyrus atvejus, kai nacionaliniai teisės aktai 
nustato kitokį reglamentavimą negu nustatytas Europos Sąjungos reglamentuose. 

 

Biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad “asignavimai – biudžete nustatyta 
biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų, kuriems galimybė biudžeto lėšas gauti numatyta jų veiklos sritį 
reglamentuojančiuose įstatymuose arba Vyriausybės nutarimuose, priimtuose vadovaujantis tiesiogiai 
taikomais Europos Sąjungos teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis, nustatančiais Europos Sąjungos ar 
atskirų valstybių finansinės paramos, teikiamos Lietuvai, administravimo tvarką, (toliau – kiti subjektai), 
išlaidoms ir ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui bei strateginėms atsargoms (toliau – turtas) 
įsigyti skirta lėšų suma, kurią asignavimų valdytojas turi teisę biudžetiniais metais gauti iš biudžete sukauptų 
lėšų, pateikęs paraišką valstybės iždą valdančiai institucijai arba savivaldybių administracijai, patvirtintoms 
programoms finansuoti“.  

Taigi, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos yra laikomos biudžeto asignavimais ir joms taikomos 
nacionalinės teisės nuostatos, susijusios su nacionalinio biudžeto lėšomis. Tai, kad Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų lėšos prilyginamos nacionalinio biudžeto lėšoms, netiesiogiai patvirtina ir kiti Biudžeto 
sandaros įstatymo straipsniai, pavyzdžiui, 6 straipsnyje nustatyta, kad “biudžeto asignavimų valdytojas turi 
teisę <..> įsiskolinimams padengti skirti lėšas iš bendros patvirtintų asignavimų išlaidoms ekonomijos 
(išskyrus Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas) nekeičiant patvirtintų sąmatų 
nepriklausomai nuo asignavimų paskirstymo pagal funkcijas ir programas”. Tokia formuluote patvirtinama 
išvada, kad Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos yra laikomos nacionalinio biudžeto dalimi.  

Pagal Biudžeto sandaros įstatymą, per nacionalinį biudžetą skirstomos Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų paramos lėšos pagal bendrąją taisyklę yra reglamentuojamos taip pat, kaip ir nacionalinio biudžeto 
lėšos, gautos iš kitų šaltinių, nes šios lėšos apskaitomos per biudžetą ir nėra nustatyta jokių bendrųjų 
išimčių. Tokią poziciją grindžia tai, kad Biudžeto sandaros įstatyme yra gana daug individualių išimčių, 
nustatančių Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirtų lėšų naudojimo ir valdymo ypatumus, taigi darytina 
išvada, kad, kai tokių ypatumų nustatyta nėra, taikomos bendrosios normos.  

Nacionalinių teisės aktų nuostatos, susijusios su nacionalinio biudžeto lėšomis, savaime taikytinos ir 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšoms, išskyrus atvejus, kai nacionaliniai teisės aktai nustato kitokį 



Lietuvos teisinės ir finansinės sistemos tinkamumo SVV plėtrai skirtų finansinės 
inžinerijos priemonių, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų, steigimui ir 

įgyvendinimui vertinimas 

Galutinė vertinimo ataskaita 

100 psl. iš 277 

  

                                                             

 

 

reglamentavimą. Gana gausu tokio reglamentavimo ypatumų yra įtvirtinta Biudžeto sandaros įstatyme. Tokiu 
atveju taikomos specialiosios normos, nustatančios Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų valdymo ir 
naudojimo ypatumus.  

Atsižvelgiant į tai, kad Europos Sąjungos reglamentai yra tiesiogiai taikomi teisės aktai, esant bet 
kokiam neatitikimui tarp nacionalinių teisės aktų nuostatų, susijusių su nacionalinio biudžeto lėšomis, ir 
Europos Sąjungos reglamentų, kiek tai yra susiję su Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, taikomas 
reglamentuose įtvirtintas teisinis reglamentavimas.  

 

10.2.4 KLAUSIMAS 

Ar ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų Finansų inžinerijos priemonių steigimas ir administravimas yra 
pakankamai ir nuosekliai reglamentuotas? 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų Finansų inžinerijos priemonių steigimas 
ir administravimas nėra pakankamai ir nuosekliai reglamentuotas. 

 

Pagrindinis kriterijus vertinant Finansų inžinerijos priemonių reglamentavimo pakankamumą ir 
nuoseklumą yra teisinis aiškumas. Pažymėtina, kad reglamentavimo pakankamumas ir nuoseklumas negali 
būti vertintinas kaip būtinybė visiškai visus klausimus įtvirtinti teisės aktuose, kadangi toks reglamentavimo 
būdas gali būti ne tik itin nelankstus, bet ir kliudantis greitai prisitaikyti prie kintančios teisinės aplinkos.  

Europos Sąjungos teisės aktų leidėjo pasirinkimas reglamentuoti finansų inžinerijos priemonių 
steigimą ir administravimą reglamentais užtikrina vieningą Europos Sąjungos teisės sistemą, tačiau sukelia 
nemažai kliūčių nacionaliniams įstatymų leidėjams. Pagal aquis communautaire, reglamentai yra tiesiogiai 
veikiantys ir tiesiogiai taikomi teisės aktai ir jų nebereikia įgyvendinti. Taigi, Lietuvos Respublikos teisės 
aktais reglamentų nuostatų pakartojimas nėra laikytinas „gera praktika“ ir pateisinamas tik tais atvejais, kai 
tai būtina papildomai įgyvendinant reglamentų nuostatas įgyvendinančias taisykles.  

Atkreiptinas dėmesys, kad yra keletas klausimų, kurie nėra išsamiai reglamentuoti nei Europos 
Sąjungos teisės aktais, nei Lietuvos Respublikos teisės aktais, dėl šios priežasties gali kilti šių klausimų 
sprendimų problema. Kita vertus, toks Europos Sąjungos įstatymų leidėjo reglamentavimo būdas gali būti 
laikytinas įstatymų leidybos teisės valstybėms narėms suteikimu pagal Sutartyje įtvirtintą subsidiarumo 
principą. Pagrindiniai reglamentavimo trūkumai ir netikslumai, galintys kliudyti Finansų inžinerijos priemonių 
steigimui ir administravimui, išvardyti žemiau:  

(1) Nėra aiškiai apibrėžti kriterijai, pagal kuriuos sprendžiama kurie juridiniai asmenys gali tapti finansų 
inžinerijos priemonių valdytojais; 

(2) Nepakankamai aiškiai reglamentuotas biudžeto lėšų naudojimas, kai fondas yra steigiamas ne kaip 
juridinis asmuo, t. y. nėra aišku kaip apskaityti fondą. 

Taigi, Finansų inžinerijos priemonių steigimas ir administravimas nėra pakankamai ir nuosekliai 
reglamentuotas. Reglamentavimo trūkumus galimai lemia Europos Sąjungos įstatymų leidėjo pasirinktas 
reglamentavimo būdas, kuris sukelia nacionaliniam įstatymų leidėjui kliūčių galutinai suformuoti aiškią, 
pakankamą ir nuoseklią Finansų inžinerijos priemonių reglamentavimo sistemą. Išvardyti reglamentavimo 
trūkumai turėtų būti kuo greičiau pašalinti, o dėl šių trūkumų šalinimo galimybių rekomendacijos pateiktos 
10.2.7 dalyje.  

 

10.2.5. KLAUSIMAS 

Ar Lietuvos užimtumo rėmimo politikos teisinis reglamentavimas sudaro pakankamas prielaidas ES 
struktūrinių fondų lėšų panaudojimui Finansų inžinerijos priemonėms, skirtoms skatinti užimtumą, steigti? 

Lietuvos užimtumo rėmimo politikos teisinis reguliavimas yra neišbaigtas ir sistemiškai 
nesuderintas, todėl nesudaro visų įmanomų galimybių ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimui 
siekiant skatinti užimtumą. Nepaisant to, kad Finansų inžinerijos priemones galima naudoti siekiant 
skatinti užimtumą, nacionalinis teisinis reguliavimas, numatantis, kad užimtumas tiesiogiai 
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skatinamas tik pagal Užimtumo rėmimo įstatymą, vienintele užimtumo skatinimo priemone nurodo 
subsidijas, kuri negali būti Finansų inžinerijos priemonė. 

 

Pagrindinis teisės aktas, reguliuojantis užimtumo rėmimo sistemos teisinius pagrindus, jos tikslą, 
uždavinius, užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių institucijų (įstaigų) funkcijas, užimtumo rėmimo 
priemonių įgyvendinimo ir darbo rinkos paslaugų teikimo organizavimą ir finansavimą, yra LR užimtumo 
rėmimo įstatymas (Žin., 2006, Nr. 73-2762) (toliau – Užimtumo rėmimo įstatymas) bei šio įstatymo nuostatas 
įgyvendinantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 
patvirtintas „Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas“ (Žin., 2009, 
Nr. 98-4133). Šie teisės aktai, nustatydami užimtumo rėmimo priemonių finansavimą (pagal Užimtumo 
rėmimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalį numatyta, kad tokiomis priemonėmis laikomos aktyvios darbo rinkos 
politikos priemonės ir užimtumo rėmimo programos), mini tik vieną finansavimo formą – subsidijas 
(Užimtumo rėmimo įstatymo 25 straipsnis Įdarbinimas subsidijuojant, 29 straipsnis Parama darbo vietai 
steigti, 30 straipsnis Darbo vietų steigimo subsidijavimas, 31 straipsnis Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų 
įgyvendinimo rėmimas, 32 straipsnis Savarankiško užimtumo rėmimas). Pažymėtina, kad negrąžintina 
subsidija, pagal Įgyvendinančio reglamento 43 straipsnio 1 dalį, nėra laikytina finansų inžinerijos priemone43.  

Kaip jau buvo minėta atsakyme į 10.1.5 klausimą, Finansų inžinerijos priemonių panaudojimą 
užimtumui skatinti numato tik SVV įstatymo 6 straipsnio 2 punktas, kuris įvardija tokias priemones, kaip 
lengvatinių paskolų teikimą, labai mažų paskolų teikimą, dalinį ar visišką palūkanų dengimą, garantijų 
teikimą, kreditų draudimą, rizikos kapitalo investavimą, tam tikrų išlaidų (steigimo, tyrimų, garantijų mokesčių, 
kreditų draudimo įmokų, sertifikavimo (registravimo), atitikties įvertinimo ir kitų) kompensavimą bei subsidijas 
darbo vietoms kurti. Pažymėtina, kad SVV įstatymas, pateikdamas tokį sąrašą priemonių, jas laiko valstybės 
paramos forma SVV, kuri skiriama įmonėms nebūtinai siekiant skatinti užimtumą. SVV įstatymas tik vieną iš 
priemonių (t. y. subsidijas) įvardija kaip priemonę steigti naujas darbo vietas.  

Atkreiptinas dėmesys, kad panaši sistema yra minima ir 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros 
veiksmų programos 1 prioritete „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“. Šioje programoje gyventojų 
užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas yra siejamas su užimtumo rėmimo bendrosiomis 
paslaugomis bei remiamu įdarbinimu ir darbo rotacija. 

Visgi, nepaisant to, kad Užimtumo rėmimo įstatymas nenumato Finansų inžinerijos priemonių kaip 
instrumentų remti užimtumą, jis tiesiogiai nedraudžia naudotis tokiomis priemonėmis remiantis kitais 
įstatymais. Pavyzdžiui, galimybė pasinaudoti ne tik subsidijomis kuriant naują verslą / naujas darbo vietas 
numatyta ir SVV įstatyme. Skirtingai nei Užimtumo rėmimo įstatymas, SVV įstatymas, sudarydamas pagrindą 
finansuoti SVV naudojant Finansų inžinerijos priemones, nekelia įstatyme nurodytoms priemonėms tikslo 
kartu skatinti užimtumą, todėl, vadovaujantis dabartiniu įstatyminiu reguliavimu, ši prioritetinė sritis yra 
paliekama antrame plane ir, naudojant Finansų inžinerijos priemones, skatinama netiesiogiai. 

Įvardintas nacionalinis teisinis reguliavimas, kai pagrindiniame teises akte, skirtame remti ir skatinti 
užimtumą (Užimtumo rėmimo įstatyme), nėra minimos Finansų inžinerijos priemonės, o apsiribojama tik 
subsidijomis, yra ydingas, kadangi neapima visų galimų teisinių, ekonominių, socialinių ir organizacinių 
priemonių. Be to, Užimtumo rėmimo įstatyme numatyta tik viena finansinės paramos priemonė nesugeba 
užtikrinti Užimtumo rėmimo įstatymo keliamų tikslų – siekti visiško gyventojų užimtumo, mažinti jų socialinę 
atskirtį ir stiprinti socialinę sanglaudą (Užimtumo rėmimo įstatymo 3 str. 1 dalis) – kadangi poreikis paramai 
vis dar yra labai didelis44. Siekiant sukurti integruotą ir darnią užimtumo rėmimo politiką, reikėtų keisti 
Užimtumo rėmimo įstatymo nuostatas, numatant ir kitokias finansavimo galimybes, galinčias būti Finansų 
inžinerijos priemonėmis, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo ir savarankiško užimtumo 
rėmimui. 

 

                                                      
43 Finansų inžinerijos gairės, p. 4 
44 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa, p. 19 
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10.2.6. KLAUSIMAS 

Ar LR ir ES teisės aktai sudaro prielaidas suderinti įvairių ES struktūrinių fondų finansavimą steigiant Finansų 
inžinerijos priemones? 

Vertinimo klausimas yra suformuluotas dviprasmiškai ir šio vertinimo klausimo objektą galima suvokti 
dvejopai: (i) prielaidų egzistavimas suderinti įvairių ES struktūrinių fondų finansavimą steigiant skirtingas 
Finansų inžinerijos priemones, t.y. koordinuoti, kad nebūtų steigiamos Finansų inžinerijos priemonės, kurių 
paskirtis dubliuotųsi; arba (ii) prielaidų egzistavimas derinti įvairių ES struktūrinių fondų finansavimą steigiant 
vieną Finansų inžinerijos priemonę. Siekiant išsamiai atsakyti į klausimą, vertinimo objektu yra abu šie 
klausimai. 

Aktualias šiam klausimui nuostatas nustato ES struktūrinių fondų reglamentas, Įgyvendinantis 
reglamentas ir nacionalinių institucijų parengti bei Europos Komisijos patvirtinti dokumentai (veiksmų 
programos ir nacionalinė bendroji strategija). 

 

I. ES struktūrinių fondų finansavimo derinimas steigiant skirtingas Finansų inžinerijos priemones 

 

Pagal šiuo metu galiojantį teisinį ES struktūrinių fondų panaudojimo reglamentavimą, paramos 
skyrimas privalo būti koordinuojamas ir nėra galimybės kurti Finansų inžinerijos priemones, 
finansuojamas iš ERPF ir ESF, kuriomis galėtų pasinaudoti tos pačios įmonės. 

 

Remiantis ES struktūrinių fondų reglamento 27 straipsnio 4 dalies (g) punktu, valstybė narė 
nacionalinėje bendrojoje strategijoje turi nurodyti informaciją apie mechanizmus, skirtus užtikrinti veiksmų 
programų tarpusavio bei šių programų ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Europos žuvininkystės 
fondo ir tam tikrais atvejais EIB bei kitų esamų finansinių instrumentų intervencijų, koordinavimą. 

Nacionalinėje bendrojoje strategijoje – Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės 
paramos panaudojimo strategija konvergencijos tikslui įgyvendinti – yra nurodyta labai abstrakti informacija 
apie intervencijų derinimo mechanizmus. Koordinavimą užtikrinančia institucija yra paskirta Finansų 
ministerija. 

Detalesnis ES struktūrinių fondų paramos derinimo reglamentavimas yra įtvirtintas 2007–2013 m. 
Ekonomikos augimo veiksmų programoje. Joje nurodyta, kad Finansų inžinerijos priemonėmis, 
finansuojamomis iš šios programos, neskiriama ERPF parama socialinių įmonių, siekiančių plėtoti savo 
verslą ir labai mažų ir mažų įmonių bei fizinių asmenų, norinčių pradėti savo verslą, projektams, jeigu jie yra 
finansuojami pagal ESF finansų inžinerijos priemones. Šis apribojimas suformuluotas dviprasmiškai. Šią 
nuostatą aiškinant sistemiškai, konstatuotina, kad iš šios programos neskiriama ERPF parama socialinių 
įmonių, siekiančių plėtoti savo verslą ir labai mažų ir mažų įmonių bei fizinių asmenų, norinčių pradėti savo 
verslą, projektams, jeigu jie (tokio tipo projektai, o ne konkretus projektas) yra finansuojami pagal ESF 
finansų inžinerijos priemones. 

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje yra įtvirtintas panašus 
reglamentavimas. Joje nurodoma, kad, įgyvendinant iš ESF finansuojamas Finansų inžinerijos priemones 
pagal 1 prioritetą „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“, pagal kurį ir numatyta steigti Finansų 
inžinerijos priemones, bus skiriama parama socialinių įmonių, siekiančių plėtoti savo verslą, labai mažų ir 
mažų įmonių bei fizinių asmenų, norinčių pradėti savo verslą, projektams, jeigu jie nėra finansuojami pagal 
ERPF finansų inžinerijos priemones. Ši nuostata turėtų būti aiškinama tokiu pačiu būdu kaip ir analogiška 
nuostata 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programoje, t. y., kad apribojimai taikomi tokio tipo 
projektus finansuojančioms Finansų inžinerijos priemonėms. 

Atsižvelgiant į tai, šiuo metu egzistuojantis teisinis reglamentavimas nesuteikia galimybės kurti 
analogiškų Finansų inžinerijos priemonių, atitinkamai finansuojamų iš ERPF ir ESF. 
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II. Galimybės suderinti įvairių ES struktūrinių fondų finansavimą steigiant vieną Finansų inžinerijos 
priemonę 

 

Pagal bendrąją taisyklę, steigiant Finansų inžinerijos priemonę, negalima jos finansuoti iš kelių ES 
struktūrinių fondų. Jei iš skirtingų veiksmų programų gautos lėšos bus aiškiai naudojamos tų 
veiksmų programų tikslams, tokiu atveju galimas finansavimas iš skirtingų veiksmų programų. 

Pagrindinius ES struktūrinės paramos derinimo principus nustato ES struktūrinių fondų reglamento 54 
straipsnis. Jame nustatyta, kad vienu metu veiksmui gali būti teikiama fondo parama tik pagal vieną veiksmų 
programą, o pagal ES struktūrinių fondų reglamento 34 straipsnio 1 dalį, išskyrus tam tikrus specifinius 
atvejus, kurie šiuo atveju nėra aktualūs, veiksmų programos finansuojamos tik iš vieno fondo. Atsižvelgiant į 
tai, veiksmas gali būti finansuojamas tik iš vieno struktūrinio fondo. 

Komisijos notoje yra pateikiamas veiksmo apibrėžimas Finansų inžinerijos kontekste. Notoje 
pažymima, kad tokiu atveju veiksmą sudaro tiek lėšų suteikimas iš veiksmų programos Finansų inžinerijos 
priemonei, tiek vėlesnis Finansų inžinerijos priemonės vykdomas investavimas, paskolų ar garantijų teikimas 
įmonėms ar miesto projektams. Taigi, pagal bendrąjį reglamentavimą, nėra galimybės Finansų inžinerijos 
priemones finansuoti iš skirtingų ES struktūrinių fondų. 

Visgi, Komisijos notoje yra pažymima, kad, atsižvelgiant į tai, kad veiksmą sudaro lėšų suteikimas iš 
konkrečios veiksmų programos Finansų inžinerijos priemonei naudoti pagal tą veiksmų programą, yra 
galimybė skirti lėšas vienai Finansų inžinerijos priemonei iš daugiau nei vienos veiksmų programos. 
Komisijos notoje pažymima, kad tokiais atvejais, KF ir Finansų inžinerijos priemonės turi vesti atskirą 
apskaitą ar laikytis tinkamo apskaitos kodekso iš kiekvienos veiksmų programos gautoms lėšoms tam, kad 
būtų užtikrintas ES struktūrinių fondų reglamento 60 straipsnio d punkto ir Įgyvendinančio reglamento 15 
straipsnio, numatančio audito reikalavimus, tinkamas laikymasis. 

Nors ES teisinis reglamentavimas ir suteikia galimybę naudoti skirtingų veiksmų programų lėšas vienai 
Finansų inžinerijos priemonei, tačiau veiksmų programose, parengtose LR ir patvirtintose ES, įtvirtinti 
paramos koordinavimo mechanizmai aiškiai eliminuoja tokią galimybę finansų inžinerijos kontekste. 

 

III. Kryžminio finansavimo galimybė 

 

Pažymėtina, kad, analizuojant galimybes naudoti Finansų inžinerijos priemones ir daliai kito ES struktūrinio 
fondo, nei to, iš kurio Finansų inžinerijos priemonė yra finansuoja, tikslams pasiekti, gana patrauklus  
kryžminio finansavimo reglamentavimas. Pagal bendrą taisyklę, kryžminis finansavimas yra draudžiamas, 
tačiau galima pasinaudoti šio draudimo išimtimis, kaip tai nurodyta žemiau. 

ES struktūrinių fondų reglamentas iš esmės neleidžia kryžminio finansavimo, t. y. finansavimo vieno 
fondo lėšomis kito fondo tikslams priskirtiems projektams. Tame pačiame reglamente yra nurodoma išimtis: 
ERPF ir ESF, papildomai ir neviršydami 10 % Bendrijos lėšų limito kiekvienai veiksmų programos prioritetinei 
krypčiai, gali finansuoti veiksmus, patenkančius į kito fondo paramos taikymo sritį esant sąlygai, kad jie būtini 
veiksmui tinkamai įgyvendinti ir yra tiesiogiai su juo susiję. 

2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programoje taip pat nurodyta, kad kryžminis 
finansavimas yra galimas ir turi atitikti tokius kriterijus: 

• ESF finansuojamos veiklos turi būti įgyvendinamos kaip sudėtinė veiksmų, įgyvendinamų pagal šį 
prioritetą, dalis; 

• ESF finansuojamos veiklos turi būti būtinos pagal šį prioritetą finansuojamų veiksmų tikslams ir 
rezultatams sėkmingai pasiekti.  

Taigi, jei yra tenkinamos aukščiau nurodytos sąlygos, kryžminis finansavimas yra galimas. 
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10.2.7. KLAUSIMAS 

Koks teisinis finansų inžinerijos priemonių steigimo būdas būtų tinkamiausias pagal galiojančius LR teisės 
aktus? 

Visų pirma, rekomenduojame finansų inžinerijos priemones, įskaitant kontroliuojančiuosius fondus, 
steigti vadovaujantis viešųjų pirkimų taisyklėmis kaip aprašyta 10.1.3 dalyje ir tik tuomet, kai šios taisyklės 
yra netaikytinos, rinktis kitą ES struktūrinių fondų reglamento 44 straipsnyje nustatytą steigimo būdą. Šis 
teiginys grindžiamas 10.2.2 klausimo IV skyriaus 4.1 punkte išdėstytais argumentais dėl dabartinio nuostatų 
nesuderinamumo tarp ES struktūrinių fondų reglamento preambulės 41 pastraipos ir to paties reglamento 44 
straipsnio c punkto, t. y. nėra pakankamai aišku ar visais atvejais būtina patikrinti ar netaikoma viešųjų 
pirkimų teisė, ar kai kuriais atvejais (pvz. holdingo fondu skiriant EIF ar EIB) galima į tai neatsižvelgti. 
Pažymėtina, kad sisteminė reglamento nuostatų analizė (atlikta 10.2.2 klausimo II skyriuje) leidžia išskirti EIF 
ir EIB kaip subjektus, kuriems visuomet galima suteikti dotaciją netaikant viešųjų pirkimų procedūros, tačiau 
finansų įstaigai suteikiant dotaciją, būtina įsitikinti, kad viešųjų pirkimų teisė yra netaikytina. Tačiau ir tais 
atvejais, jei sutartis būtų pripažinta viešojo pirkimo sutartimi, viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos šiai sutarčiai 
galėtų būti netaikytinos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnyje nustatytas išimtis 
(pavyzdžiui, jei finansų įstaiga yra juridinis asmuo, kurio akcijos priklauso valstybei, būtų taikoma Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje numatyta išimtis). 

Antra, rekomenduojame Finansų inžinerijos priemonės valdytoju skirti arba EIB ar EIF, arba finansų 
įstaigą. Ši rekomendacija grindžiama tuo, kad finansų inžinerijos instrumentas yra specifinis, išimtinai susijęs 
su lėšų valdymu ir disponavimu, taigi, subjektas turi ne tik turėti atitinkamą lėšų investavimo ir 
administravimo kompetenciją, bet ir panašios praktinės patirties. Dėl šios priežasties geriausiai šias funkcijas 
atliktų finansų įstaiga, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme. 

Trečia, rekomenduojame, skiriant Finansų inžinerijos priemonės valdytoją, atsižvelgti į tai, ar jam yra 
taikomas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 
įstatymas, kadangi šio įstatymo nuostatos gali sukelti nemažai kliūčių, susijusių su lėšų valdymu ir 
disponavimu. Dėl šios priežasties, siekiant išvengti šio įstatymo taikymo, reikėtų paskirti EIB arba EIF 
kontroliuojančiojo fondo valdytoju, kadangi šiems subjektams perdavus lėšas jų nuosavybėn (skyrus 
dotaciją) Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 
įstatymas nebetaikomas, t. y. jie nepapuola į Lietuvos teisės jurisdikciją. 

Tais atvejais, kai EIB ar EIF nėra laikytini pageidautinais kontroliuojančiojo fondo valdytojais, 
rekomenduotina suteikti dotaciją finansų įstaigai, jei sudaroma ne viešoji sutartis (šie kriterijai išdėstyti 10.2.2 
dalyje). Tokiu atveju dotaciją rekomenduojama suteikti kaip asignavimą taikant Biudžeto sandaros įstatymą 
arba kaip investiciją į akcinės bendrovės arba uždarosios akcinės bendrovės įstatinį kapitalą, ar į investicinį 
fondą, ar kaip lėšų sankaupą, perduodamą juridiniam asmeniui, t. y. lėšos finansų įstaigai perduodamos 
nuosavybės teise valdyti, naudoti ir disponuoti. Kadangi dotacija perduodama nuosavybės teise finansų 
įstaigai, tai pastarajai įgijus lėšas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto 
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 7 str. 2 dalimi, nebėra taikomas Valstybės ir savivaldybių 
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatos. Vadinasi, tiek asignavimo būdu, tiek 
investicijos, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas nebūtų 
taikomas. 

Dotacija taip pat galėtų būti suteikta viešo konkurso būdu kaip lėšos investiciniam fondui steigti arba 
kaip lėšos, perduodamos patikėjimo teise, tačiau ir vienu, ir kitu atveju būtų taikomas Lietuvos Respublikos 
valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, taigi šie būdai yra 
neracionalūs.  

Ketvirta, rekomenduojame prieš suteikiant dotaciją įvertinti kiekvieno subjekto privalumus ir trūkumus, 
susijusius su lėšų valdymu, galimybe kontroliuoti šių lėšų naudojimą finansų inžinerijai. Kadangi dotacija gali 
būti suteikta finansų įstaigai, kaip jau buvo minėta, ji gali būti suteikta kaip investicija į uždarosios akcinės 
bendrovės arba akcinės bendrovės kapitalą, arba kaip tikslinė lėšų sankaupa, perduodama finansų įstaigai 
nuosavybės teise. 
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Pirmoji forma (investicija į uždarosios akcinės bendrovės arba akcinės bendrovės kapitalą) yra 
nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 
įstatymo 19 straipsnio 4 dalyje. Minėta norma numato, kad: valstybė ar savivaldybė gali turtą investuoti 
įsigydama steigiamos arba didinančios įstatinį kapitalą akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės 
akcijų, kurios visuotiniame akcininkų susirinkime valstybei ar savivaldybei (-ėms) arba joms kartu suteikia 
daugiau kaip 50 proc. balsų. Investavus lėšas į tolesnį šių lėšų valdymą, naudojimą ir disponavimą 
reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, kadangi jos tampa juridinio asmens 
nuosavybe. 

Antroji forma (tikslinė lėšų sankaupa). Tokiu atveju finansų įstaiga gauna lėšas, kurios pagal LR teisės 
aktus gali būti skiriamos kaip asignavimas, t. y. lėšų suma, skirta išlaidoms ir ilgalaikiam materialiajam ir 
nematerialiajam turtui bei strateginėms atsargoms įsigyti pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros 
įstatymą. Perdavus lėšas kaip asignavimą Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, 
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatos taip pat netaikomos, kadangi šios lėšos naudojamos 
biudžeto finansuojamoms programoms vykdyti. Taip pat pažymėtina, kad šiuo atveju nėra aišku kaip 
apskaityti lėšas – fondą, kuris nėra steigiamas kaip atskiras juridinis asmuo. 

Be aukščiau minėto, pasirenkant Finansų inžinerijos priemonės įgyvendinimo būdą, taip pat reikėtų 
atsižvelgti į šiuos juridinio asmens ir lėšų sankaupos formų skirtumus: 

(i) juridinį asmenį yra lengviau apskaityti, kadangi jo apskaita yra aiškiai reglamentuota LR teisės aktais; 
(ii) steigiant juridinį asmenį reikia atlikti daug operacinių veiksmų, kurie gali užtęsti lėšų įsisavinimo 

procesą, tuo tarpu lėšų sankaupos perdavimas atliekamas jau įsteigtam juridiniam asmeniui, taigi 
operacinės veiklos žymiai mažiau. 

 Penkta, mūsų manymu, investavimas į komanditinę ūkinę bendriją taip pat būtų tinkamas ir efektyvus. 
Atkreiptume dėmesį į šiuos komanditinių ūkinių bendrijų pranašumus ir trūkumus, palyginus su kitais 
investavimo subjektais: 

(i) komanditinių ūkinių bendrijų nariai – komanditoriai – nedalyvauja valdyme priimant sprendimus dėl 
ilgalaikės komanditinės ūkinės bendrijos investavimo strategijos, o taip pat tikrųjų narių pakeitimo, 
nors tai gali būti pageidaujama organizacine prasme (t. y. nedaro įtakos valdymu), tačiau kartu tai 
didelis privalumas, kadangi komanditoriai atsako tik savo įnašo į komanditinę ūkinę bendriją dydžiu; 

(ii) komanditinių ūkinių bendrijų reglamentavimas nėra toks griežtas palyginus jį su kitomis juridinių 
asmenų formomis (akcinėmis bendrovėmis ar uždarosiomis akcinėmis bendrovėmis), todėl didesnę 
teisinių santykių dalį galima reguliuoti sutartiniais pagrindais; 

(iii) dėl avansinio pelno pasiskirstymo – Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas numato galimybę 
tikriesiems bendrijos nariams skirti pelną avansu, kas leistų įgyvendinti ES teisės aktuose numatytas 
galimybes skirti dalį Finansų inžinerijos lėšų atlyginimui už lėšų valdymo paslaugų teikimą. 
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3.3  Finansinių priemonių administravimo sistemų įvertinimas 

 

10.3 UŽDAVINYS 

 

Įvertinti esamas institucines valstybės ir ES struktūrinių fondų finansuojamų finansinių priemonių 
administravimo sistemas 

 

10.3.1. KLAUSIMAS 

 

Kokia šiuo metu Lietuvoje yra Finansų inžinerijos priemonių administravimo sistema? Kokia yra pagrindinė 
šios sistemos institucija, koordinuojanti ir reglamentuojanti Finansų inžinerijos priemonių steigimą, kokios 
kitos dalyvaujančios institucijos, jų funkcijos ir atsakomybė? 

Finansų inžinerijos priemonės SVV plėtrai Lietuvoje pradėtos aktyviai taikyti 2007–2013 m. ES 
struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu, tačiau iki to laiko smulkaus ir vidutinio verslo subjektai taip 
pat turėjo galimybę pasinaudoti finansų inžinerijos instrumentais, kurie finansuojami Lietuvos biudžeto 
lėšomis. Prieš pradėdami išsamią SVV plėtrai skirtų finansų inžinerijos priemonių, įgyvendinamų ES 
struktūrinės paramos lėšomis, administravimo analizę, apžvelgsime, kaip yra planuojamos ir įgyvendinamos 
nacionalinės priemonės.  

SVV plėtrai skirtos finansų inžinerijos priemonių, įgyvendinamų biudžeto lėšomis, sistemos 
veikimą reglamentuoja 1996 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos Respublikos Valstybės skolos įstatymas45, 1998 m. 
lapkričio 24 d. Lietuvos Respublikos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas46 ir 2001 m. liepos 11 d. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 887 „Dėl smulkaus ir vidutinio verslo plėtros“47. 10.1.2 
ataskaitos skyriuje jau buvo aptartas finansų inžinerijos priemonių, finansuojamų valstybės lėšomis, steigimo 
ir administravimo reglamentavimas. Trumpai apibendrinant, finansų inžinerijos priemones steigia Vyriausybė 
-  2001 m. liepos 11 d. Vyriausybė nutarimu Nr. 887 dėl garantijų institucijos – INVEGA – steigimo visas 
funkcijas, susijusias su bendrovės steigimu ir jos veiklos priežiūra, pavedė Ūkio ministerijai, bendrovės 
įsipareigojimų limitų nustatymo funkciją – Finansų ministerijai, o INVEGAI nustatė SVV plėtros finansavimo iš 
nacionalinių asignavimų įgyvendinimo funkcijas. Vėliau, atsižvelgiant į poreikį, INVEGA funkcijos buvo 
plečiamos, susiejant jas su ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimu, finansų inžinerijos priemonėmis, 
galimybe teikti garantijas ne tik SVV subjektų paskoloms, bet ir daugiabučių namų savininkų bendrijoms ir 
(arba) daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinantiems daugiabučių namų 
modernizavimo projektus. Šiuo metu teisės aktuose INVEGAI pavestos tokios funkcijos:  

1) teikti garantijas, kuriomis užtikrinamas SVV subjektams suteiktų paskolų ir daugiabučių namų 
savininkų bendrijoms ir (arba) daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinantiems 
daugiabučių namų modernizavimo projektus, suteiktų paskolų daugiabučiams namams modernizuoti 
grąžinimas kredito įstaigoms;  

2) administruoti paskolų SVV subjektams teikimą; 
3) investuoti rizikos kapitalą į SVV subjektus ir (arba) valstybės turtą į kolektyvinio investavimo 

subjektus, administruoti šias investicijas; 
4) administruoti dalinį paskolų palūkanų dengimą SVV subjektams48;  

                                                      
45 1996 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 86-2045). 
46 1998 m. lapkričio 24 d. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas (Žin., 1998, Nr. 109-2993). 
47 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 887 „Dėl smulkaus ir vidutinio verslo plėtros“ (Žin., 2001, 
Nr. 62-2272).  
48 Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ uždavinio 
„Pagerinti MVĮ priėjimą prie finansavimo šaltinių“ priemonė Nr. VP2-2.3-ŪM-02-V „Dalinis palūkanų kompensavimas“ įgyvendinama 
visuotinės dotacijos būdu (104 mln. Lt), priemonę administruoja INVEGA. 
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5) įgyvendinti finansų inžinerijos priemones; 
6) įgyvendinti kitas verslo subjektų skatinimo ir finansinės paramos priemones; 
7) apskaityti finansinius srautus, susijusius su funkcijų vykdymu; 
8) atlikti kitas teisės aktuose numatytas funkcijas. 

Finansų inžinerijos sričiai priskiriamos garantijų (1 funkcija), paskolų SVV subjektams teikimo (2 
funkcija) ir rizikos kapitalo investavimo (3 funkcija), iš kitų verslo subjektų skatinimo ir finansinės paramos 
priemonių (6 funkcija) INVEGA administruoja per Verslumo skatinimo KF, įgyvendinama labai mažų paskolų 
teikimo schemą kartu su pradedančiųjų verslą mokymu ir konsultavimu. Pažymėtina, kad INVEGA šiuo metu 
vykdo ne visas jai teisės aktais priskirtas funkcijas, susijusias su finansų inžinerija – kol kas įstaiga 
neinvestuoja rizikos kapitalo į SVV subjektus. Įgyvendindama jai pavestas funkcijas finansų inžinerijos 
priemonių administravimo srityje, INVEGA sudaro sutartis su kredito institucijomis dėl finansinių produktų 
įgyvendinimo, atlieka šių sutartinių įsipareigojimų stebėseną. Atsiskaitydama už veiklą, INVEGA kas mėnesį 
pateikia Ūkio ministerijai ir Finansų ministerijai suteiktų garantijų ir bendrovės įsipareigojimų vykdymo 
ataskaitą; už metų veiklą atsiskaito Lietuvos Respublikos Vyriausybei, pateikdama metinę finansinę 
atskaitomybę kartu su audito išvada.49  

Finansų inžinerijos priemonių, įgyvendinamų išskirtinai biudžeto lėšomis, administravimo sistema, 
procesas ir funkcijų paskirstymas apibendrintas 2 paveikslėlyje. Kaip matyti iš šios schemos, Ūkio ministerija 
finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo funkciją yra delegavusi INVEGAI. Tokiu būdu yra užtikrintas 
politikos formavimo ir įgyvendinimo atskyrimas – vienas iš pagrindinių valstybės vykdomosios valdžios 
sistemos principų50, nurodantis, kad valstybės įstaigos, kurios joms pavestose valdymo srityse formuoja 
valstybės (Vyriausybės) politiką, negali pačios jos įgyvendinti. Tačiau, tobulinant sistemą, svarstytinas 
poreikis reglamentuoti INVEGOS funkciją dalyvauti valstybės finansinės paramos SVV subjektams teikimo 
finansų inžinerijos priemonėmis politikos formavime. 

Apžvelgiant kitų agentūrų (CPVA, LVPA, NMA) įtraukimą į paramos politikos formavimo procesą reikia 
pastebėti, kad agentūrų įstatuose tokia galimybė nenumatyta. Tačiau minėtoje Vykdomosios valdžios 
sistemos sandaros tobulinimo koncepcijoje nurodoma, kad tobulinant administravimo sistemą, toms 
valstybės įstaigoms, kurios įgyvendina valstybės politiką, kai racionalu ir tikslinga, teisės aktai gali nustatyti 
teisę dalyvauti formuojant valstybės politiką. Šiuo atveju INVEGOS įtraukimas į politikos formavimą teikiant 
pasiūlymus Ūkio ministerijai dėl finansinės paramos SVV subjektams teikimo finansinės inžinerijos 
priemonėmis planavimo, būtų tikslingas, nes tiesiogiai bendraudama su rinkos dalyviais įstaiga turi 
išsamesnę informaciją apie SVV subjektų kreditavimo paklausos – pasiūlos disbalansą.  

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad finansų inžinerijos priemonių, įgyvendinamų biudžeto lėšomis, 
administravimo sistemoje nereglamentuoti kai kurie svarbūs etapai. Pavyzdžiui, menkai reglamentuotas 
finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo etapas, nenustatytos stebėsenos, kontrolės, pažeidimų tyrimo 
procedūros, ir šias sritis derėtų tobulinti. Detali analizė ir konkrečios rekomendacijos dėl administravimo 
sistemos tobulinimo pateikiamos Ataskaitos 10.3.3. dalyje. 

 
TRŪKUMAI, TOBULINTINOS SRITYS 

INVEGOS dalyvavimas politikos formavimo procese 

Teisės aktais nėra nustatytos funkcijos INVEGAI dalyvauti formuojant valstybės paramos SVV subjektams, teikiamos per finansų 
inžinerijos priemones, politiką. Atsižvelgiant į tai, kad savo veikloje INVEGA aktyviai bendradarbiauja su bankais, verslo asociacijomis ir 
tokiu būdu gauna žinių iš pirminių informacijos šaltinių apie SVV subjektų kreditavimo sąlygų pokyčius ir besikeičiančius poreikius, būtų 
tikslingas jos įsitraukimas į politikos formavimo procesą (teikiant Ūkio ministerijai siūlymus). Tokiu atveju reikėtų papildyti 2001 m. liepos 
11 d. Nr. 887 LR Vyriausybės nutarime Nr. 887 „Dėl smulkaus ir vidutinio verslo plėtros“ apibrėžtas INVEGOS funkcijas. 

                                                      
49 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 887 „Dėl smulkaus ir vidutinio verslo plėtros“ (Žin., 2001, 
Nr. 62-2272). 
50 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1511 „Dėl vykdomosios valdžios sistemos sandaros 
tobulinimo koncepcijos patvirtinimo“, 2.8 punktas. 
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Pav. 2. Biudžeto lėšomis įgyvendinama finansų inžinerijos priemonių administravimo sistema51 

Biudžeto lėšomis įgyvendinama finansų inžinerijos priemonių administravimo sistema: procesas ir funkcijos
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Šaltinis: sudaryta autorių 
Paaiškinimai: 1. schemoje punktyrine linija pažymėti informacijos apie finansų inžinerijos priemonių 
įgyvendinimo eigą srautai, kurie norminiuose aktuose nėra reglamentuoti, tačiau turi įtakos pagrindinių 
funkcijų vykdymui; raudona spalva pažymėtos funkcijos, kurias siūloma įvesti, tobulinant finansų inžinerijos 
priemonių planavimą ir įgyvendinimą. 2. Valstybės biudžeto lėšų panaudojimo auditą atlieka Valstybės 

                                                      

51 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarime Nr. 887 INVEGAI buvo numatytos funkcijos administruoti tris finansų 
inžinerijos priemones (garantinius fondus, paskolų fondus ir rizikos kapitalo fondus), tačiau iki 2007–2013 m. laikotarpio buvo 
įgyvendintos dvi finansų inžinerijos priemonės: garantijų teikimas ir mikrokreditavimas smulkaus ir vidutinio verslo subjektams. Rizikos 
kapitalo investavimo į smulkias ir vidutines įmones INVEGA nevykdė. 
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kontrolė, tačiau tik tuo atveju, kai finansų inžinerijos priemonėms finansuoti skiriamos ir ES lėšos, ir jų 
administravimas vykdomas pagal Valdymo ir kontrolės sistemą (VKS). Įgyvendinant išskirtinai biudžeto 
lėšomis finansuojamas finansų inžinerijos priemones, Valstybės kontrolės dalyvavimo administravimo 
sistemoje nacionaliniai teisės aktai nereglamentuoja, todėl į pateikiamą schemą Valstybės kontrolė 
neįtraukta. 

Kaip jau buvo minėta šio skyriaus pradžioje, 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo 
laikotarpiu finansų inžinerijos priemonės kaip SVV skatinimo būdas imtas taikyti plačiau: patvirtintos naujos 
finansų inžinerijos priemonės, o joms įgyvendinti skiriamos ES struktūrinės paramos lėšos pagal 2007–
2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programą ir Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą. 
Atitinkamai, finansų inžinerijos priemonių, finansuojamų ES struktūrinės paramos lėšomis, planavimui, 
valdymui ir kontrolei tapo privalomi pagrindiniai ES reglamentai, apibrėžiantys ES paramos panaudojimo 
procedūras52, todėl buvo priimti nauji nacionaliniai teisės aktai53, paskiriant daugiau atsakingų institucijų ir 
apibrėžiant jų funkcijas. Finansų inžinerijos priemonių, finansuojamų ES struktūrinės paramos lėšomis, 
administravimo sistemos dalyviai pavaizduoti 3 paveikslėlyje. Pagrindiniai dalyviai, planuojantys ir 
įgyvendinantys finansų inžinerijos priemones, šiame paveikslėlyje yra apibrėžti punktyrine linija. Tai: 

1) Finansų ministerija, kuri kaip veiksmų programų vadovaujančioji institucija yra atsakinga už 
finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo reglamentavimą54. Vadovaujantis šiais 
įgaliojimais, Lietuvos Respublikos finansų ministras 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1K-334 patvirtino 
Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisykles (toliau – Finansų inžinerijos 
taisyklės), kurios nustato finansų inžinerijos priemonių, vykdomų pagal 2007–2013 m. veiksmų 
programas, įgyvendinimo ir priežiūros tvarką. Pagal šias taisykles Finansų ministerijai yra priskirtos 
funkcijos dalyvauti finansų inžinerijos priemonių finansavimo ir įgyvendinimo sutarčių pasirašyme, 
Priežiūros komiteto veikloje, SFMIS kūrime ir plėtojime (suvedant informaciją apie pasirašytas 
finansavimo sutartis, paraiškų asignavimų valdytojams duomenis, informaciją apie finansų inžinerijos 
projekto įgyvendinimą), pažeidimų, susijusių su kontroliuojančiojo fondo valdytojo ar finansų inžinerijos 
priemonės valdytojo (jei kontroliuojantysis fondas nėra steigiamas) veikla, teikti tvirtinančiajai 
institucijai finansų inžinerijos projektų išlaidų deklaracijas, derinti kontroliuojančiojo fondo ir finansų 
inžinerijos priemonių valdytojų metinių ataskaitų formą. Finansavimo sutartyje su EIF Finansų  
ministerijai taip pat numatyta atsakomybė kartu su kitomis ministerijomis priimti sprendimą dėl 
kontroliuojančiojo fondo pasitraukimo iš veiksmų programos tvarkos55. Atkreiptinas dėmesys, kad 
Finansų inžinerijos taisyklėse institucijų funkcijos finansų inžinerijos projekto baigiamajame etape 
(taisyklių VII skirsnis) nepakankamai reglamentuotos: nenumatyta atsakomybė dėl pasitraukimo 
tvarkos nustatymo, sprendimo dėl pakartotinio lėšų investavimo pasibaigus finansų inžinerijos 
projektui.  
 
Apibendrinant vadovaujančios institucijos funkcijas finansų inžinerijos priemonių administravimo 
sistemoje, pažymėtina, kad, lyginant su bendra ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistema, 
šioje sistemoje vadovaujančioji institucija vykdo tam tikras funkcijas, kurios įgyvendinant kitas veiksmų 
programų priemones yra deleguotos įgyvendinančiosioms institucijoms. Pavyzdžiui, vadovaujančioji 
institucija deleguoja informacijos apie atliekamus veiksmus registravimo SFMIS funkciją, išlaidų 
deklaracijų rengimo ir teikimo tvirtinančiajai institucijai funkciją, pažeidimų tyrimų funkciją56. Išsamiau 

                                                      
52 Pagrindiniai reglamentai: 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos 
regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) N. 1260/1999; 2006 m. 
gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1828/2006 nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias 
nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles. 
53Pavyzdžiui, Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 
2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1K-334 (Žin., 2008, Nr. 125-4765). 
54 Atsakomybė numatyta pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. 1443 „Dėl Projektų 
administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 4-132). 
55 Finansavimo sutarties E priedas.  
56 Atitinkamai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp 
institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų 
programas“ (Žin., 2007, Nr. 114-4637) 13.1.2.2, 13.1.3, 13.6 punktai. 
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„tradicinių“ įgyvendinančiosios institucijos funkcijų vykdymas administruojant finansų inžinerijos 
priemones šiame skyriuje analizuojamas atskirai (žr. 4 pav. ir susijusią analizę).  

2) Ūkio ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kurioms kaip tarpinėms 
institucijoms yra pavesta57, vadovaujantis veiksmų programomis, jų priedais ir Lietuvos Respublikos 
teisės aktais, neviršijant joms skirtų asignavimų planuoti ES fondų ir nacionalinio biudžeto lėšas, 
skiriamas finansų inžinerijos projektams finansuoti. Pagal 2007 m. spalio 17 d. Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimą Nr. 1139 ministerijoms pavesta tam tikrose veiksmų programų priemonėse, 
įgyvendinamose per finansų inžinerijos priemones58, atrinkti kontroliuojančiojo fondo valdytoją (-us) ir, 
vadovaujantis Reglamento Nr. 1083/2006 44 straipsnyje bei Reglamento Nr. 1828/2006 8 skirsnyje 
išdėstytomis nuostatomis, užtikrinti finansų inžinerijos priemonių, kurios nebūtų įgyvendinamos 
kontroliuojančiojo fondo, vykdymą. Finansų inžinerijos taisyklėse ministerijoms rekomenduojama 
atrenkant kontroliuojančiojo fondo valdytoją sudaryti komitetą, kuris vertintų valdytojo pateiktą 
investavimo strategiją ir verslo planą. Jei toks komitetas nėra sudaromas, prieš finansavimo sutarties 
sudarymą ministerija turi pati atlikti investavimo strategijos ir verslo plano vertinimą ir pateikti savo 
nuomonę vadovaujančiajai institucijai. Pažymėtina, kad atrenkant kontroliuojančius fondus komitetai 
nebuvo sudaryti. Finansų inžinerijos taisyklėse taip pat numatyta atsakomybė ministerijoms rengti 
finansavimo sutarties su kontroliuojančiuoju fondu projektą ir pasirūpinti, kad sutartis leistų užtikrinti 
tinkamą ministerijos funkcijų vykdymą. Finansų inžinerijos projektų įgyvendinimo etape ministerijoms 
yra priskirtos šios funkcijos: ES valstybės pagalbos taisyklių atitikimo priežiūra, mokėjimo paraiškų dėl 
lėšų išmokėjimo finansų inžinerijos projekto vykdytojui mokėjimus atliekančiajai institucijai teikimas, 
dalyvavimas Priežiūros komiteto veikloje, vadovaujančiosios institucijos informavimas apie duomenų 
veiksmų programos metinei įgyvendinimo ataskaitai parengti gavimą iš kontroliuojančiojo fondo 
valdytojo, dokumentų, susijusių su finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimu, saugojimas. 
Apibendrinant – ministerijoms daugiausiai yra priskirtos finansų inžinerijos priemonių planavimo ir 
priežiūros funkcijos. 

3) Priežiūros komitetai, kurie sudaromi pagal Finansų inžinerijos taisyklių 17 punktą kontroliuojančiojo 
fondo ir per jį vykdomų finansų inžinerijos priemonių veiklai prižiūrėti. Komitetai sudaromi iš 
vadovaujančiosios institucijos ir ministerijos atstovų bei finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo 
srities ekspertų. Trišalėse sutartyse dėl kontroliuojančiojo fondo steigimo priežiūros komitetų vaidmuo 
detalizuotas: nuomonės dėl investavimo strategijos pakeitimų pareiškimas, nuomonės dėl techninės 
užduoties finansų inžinerijos priemonių valdytojui (-ams) atrinkti pareiškimas, nuolatinis 
kontroliuojančiojo fondo veiklos atitikimo veiksmų programos tikslams ir įtakos Lietuvos ekonomikai 
(užimtumui59) stebėjimas, finansinių įsipareigojimų priežiūra, pažangos (įskaitant metinės) ataskaitų 
tvirtinimas, rekomendacijų teikimas vadovaujančiai institucijai, ministerijai ir kontroliuojančiojo fondo 
valdytojui dėl tolesnės kontroliuojančiojo fondo veiklos. Finansavimo sutartyse60 su INVEGA dėl 
INVEGA kontroliuojančiojo fondo ir Verslumo skatinimo fondo steigimo, Priežiūros komitetui priskirta 
funkcija nustatyti kontroliuojančiojo fondo pasitraukimo iš veiksmų programos tvarką. 

Kontroliuojančiųjų fondų valdytojai, kuriems pavesta valdyti finansų inžinerijos priemones. 
Pažymėtina, kad pagal Finansų inžinerijos taisykles, kurios parengtos vadovaujantis atitinkamomis 
Europos Komisijos notomis, kontroliuojančiojo fondo steigimas ir veikla, o taip pat finansų inžinerijos 
priemonių įgyvendinimas, yra laikomi finansų inžinerijos projektu (angl. operation). Todėl galima daryti 
išvadą, kad kontroliuojantieji fondai ar finansų inžinerijos priemonių valdytojai iš esmės yra projektų 
vykdytojai ir formaliai nepatenka į ES struktūrinės paramos lėšų valdymo ir kontrolės sistemą (toliau – 
VKS), kurią apibrėžia Komisijos reglamentas (EB) Nr.1828/2006 ir jį įgyvendinantys nacionaliniai 
teisės aktai. Pagrindinės kontroliuojančiųjų fondų valdytojų funkcijos ir atsakomybė yra apibrėžiamos 

                                                      
57 Funkcija priskirta pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimą Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų 
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir 
veiksmų programas“ (Žin., 2007, Nr. 114-4637). 
58 Ūkio ministerija yra atsakinga už 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas 
ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonės „Kontroliuojantieji fondai“ įgyvendinimą, o Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – už 2007–
2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonės „Verslumo 
skatinimas“ įgyvendinimą. 
59 Verslumo skatinimo fondo atveju vertinama kontroliuojančiojo fondo veiklos įtaka užimtumui ir darbo rinkai Lietuvoje. 
60 Finansavimo sutarčių su kontroliuojančiųjų fondų valdytojais E priedai.  
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Finansų inžinerijos taisyklėse ir trišalėje finansavimo sutartyje tarp vadovaujančios institucijos, tarpinės 
institucijos ir fondo valdytojo. Šios funkcijos yra:  
 
• įgyvendinti Investavimo strategiją ir planą bei atlikti šių dokumentų peržiūrą; 
• parengti finansų inžinerijos projektų atitikties bendriesiems ir specialiesiems projektų atrankos 

kriterijams metodiką ir techninę užduotį; 
• vykdyti finansų inžinerijos priemonių valdytojų atranką; 
• vesti derybas ir sudaryti sutartis su atrinktais finansiniais tarpininkais; 
• valdyti išmokų finansų inžinerijos priemonėms įgyvendinti portfelius bei tvarkyti nepanaudotų 

kontroliuojančių fondų lėšų likutį ižde; 
• padėti Ūkio bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoms rinkti atitinkamą informaciją, kuri yra 

reikalinga siekiant laikytis ES teisės aktų nuostatų dėl valstybės pagalbos; 
• teikti ataskaitas apie finansų inžinerijos projektų įgyvendinimą Priežiūros komitetui; 
• vykdyti finansų inžinerijos priemonių valdytojų veiklos stebėseną ir kontrolę; 
• tirti finansų inžinerijos priemonės valdytojo padarytus pažeidimus; 
• atlikti kitus veiksmus, kurie numatyti finansų inžinerijos priemonių administravimą 

reglamentuojančiuose teisės aktuose; 
• užtikrinti informavimo ir viešinimo reikalavimų laikymąsi, numatytą Europos Komisijos reglamento 

Nr. 1828/2006 5, 6, 8 ir 9 straipsniuose. 
 
Vykdant 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programą pagal JEREMIE iniciatyvą buvo 
įsteigti du kontroliuojantieji fondai, skirti finansų inžinerijos priemonių smulkiajam ir vidutiniam verslui 
įgyvendinimui: JEREMIE kontroliuojantysis fondas ir INVEGOS kontroliuojantysis fondas.  

Atsižvelgiant į situaciją, planuojamą fondo dydį, būtinybę fondo valdytojui turėti reikiamų specifinių 
gebėjimų ir patirties61, valdyti JEREMIE kontroliuojančiojo fondo lėšas buvo pasirinktas EIF. 
2008 m. spalio 1 d. Finansų ministerija ir Ūkio ministerija pasirašė trišalę finansavimo sutartį su EIF dėl 
finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo. Pagal sutarties 15.5 punktą Ūkio ministerija turi teisę 
paskirti teisių perėmėją, kuris pakeistų EIF kontroliuojančiojo fondo veikloje ir prisiimtų EIF sutartinius 
įgaliojimus ir teises pagal sutartį. Ūkio ministro 2009 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 4-46 „Dėl 
pasirengimo 2011 m. perimti „JEREMIE“ kontroliuojančiojo fondo valdytojo teises ir funkcijas“62 
patvirtintas INVEGA pasirengimo perimti JEREMIE kontroliuojančiojo fondo valdytojo teises ir 
funkcijas priemonių planas. Šiuo metu per EIF kontroliuojantįjį fondą Lietuvoje įgyvendinamos keturios 
finansų inžinerijos priemonės (plačiau žr. 1 lentelę 3 priede). Pažymėtina, kad šios priemonės yra 
inovatyvios Lietuvos mastu, o kai kurios (konkrečiai Instrumentas pasidalintos rizikos paskoloms teikti) 
net ir ES mastu. Kontroliuojančiojo fondo biudžetas – iki 1 mlrd. Lt, t. y. didžiausias63, lyginant su 
kitose ES šalyse ar regionuose įsteigtais JEREMIE kontroliuojančiaisiais fondais.  

2009 m. balandžio 7 d. pasirašius sutartį tarp Ūkio ministerijos, Finansų ministerijos ir UAB „Investicijų 
ir verslo garantijos“ (INVEGA), pagal JEREMIE iniciatyvą įsteigtas INVEGOS kontroliuojantysis 
fondas, kuriam buvo pavesta administruoti pakankamai tradicines smulkiojo ir vidutinio verslo 
kreditavimą skatinančias priemones. Joms skirtas 100 mln. Lt biudžetas. Siekiant išplėsti INVEGOS 
fondo įgyvendinamas priemones ir padidinti paramą Lietuvoje veikiančioms MVĮ, 2009 m. birželio 8 d. 
buvo pasirašytas sutarties pakeitimas ir INVEGOS fondas padidintas iki 200 mln. Lt. 

2008–2009 m. laikotarpiu augantis nedarbas vertė ieškoti būdų, kaip sudaryti galimybes ir finansines 
paskatas naujoms darbo vietoms kurti bei savarankiškam užimtumui skatinti, todėl 2009 m. gruodžio 
30 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Finansų ministerija pasirašė trišalę finansavimo 
sutartį su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), pagal kurią buvo įsteigtas Verslumo 
skatinimo fondas. Pasirašius sutartį, INVEGAI suteikti įgaliojimai per specialų kontroliuojantįjį fondą 

                                                      
61 LR ūkio ministerijos 2009-03-18 raštas Nr. (41.2-151)-3-1680 „Dėl nutarimo projekto teikimo“. 
62 LR ūkio ministro 2009 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 4-46 „Dėl pasirengimo 2011 m. perimti „JEREMIE“ kontroliuojančiojo fondo 
valdytojo teises ir funkcijas“ (neskelbtas). 
63 Cottogni, H. JEREMIE Networking Platform. JEREMIE state of play. 25th March 2010. 
<http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/doc/pdf/jeremie/20100325_02.pdf>. 
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investuoti 50 mln. Lt, siekiant sudaryti geresnes finansavimo sąlygas mažoms ir labai mažoms 
įmonėms, padėti fiziniams asmenims pradėti savo verslą, keisti darbo rinkos dalyvių požiūrį į 
savarankišką užimtumą ir teikti finansinę paramą paskolų ar subsidijų forma. 

 

4) Finansų inžinerijos priemonių valdytojai, atsižvelgiant į Finansų inžinerijos taisyklių nuostatas, yra 
juridiniai asmenys, atrinkti pagal Stebėsenos komiteto patvirtintus projektų atrankos kriterijus 
konkrečioms finansų inžinerijos priemonėms įgyvendinti. Finansų inžinerijos priemonių valdytojai yra 
bankai, garantijų agentūros, rizikos kapitalo valdymo įmonės. Jų atsakomybės sritys apibrėžtos 
dvišalėse finansų inžinerijos sutartyse, kurias kontroliuojančiojo fondo valdytojas sudaro su finansų 
inžinerijos priemonių valdytojais. Šios funkcijos yra: 
 
• įgyvendinti finansų inžinerijos priemones; 
• vykdyti informavimo ir viešinimo kampanijas, kurių metu SVV subjektai  galėtų susipažinti su iš 

ES struktūrinių fondų remiamomis ir MVĮ skirtomis finansų inžinerijos priemonėmis; 
• rengti ir teikti kontroliuojančiajam fondui metines ataskaitas apie įgyvendintas veiklas, o 

pasibaigus finansų inžinerijos projektui – galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą; 
• leisti įgaliotų institucijų atstovams atlikti auditą ir kontroliuoti finansų inžinerijos sutarties 

vykdymą; 
• užtikrinti reikalavimų galutiniams naudos gavėjams vykdymą derybomis ar teisiniu būdu; 
• užtikrinti valstybės pagalbos taisyklių laikymąsi ir teikti informaciją kontroliuojančiojo fondo 

valdytojui apie suteiktą valstybės pagalbą;  
• tirti finansų inžinerijos priemonių galutinių naudos gavėjų (MVĮ) pažeidimus. 

Kaip jau minėta šioje ataskaitoje, finansų inžinerijos priemonės gali būti įgyvendinamos ne tik per 
kontroliuojančiuosius fondus, bet ir atskirai. Įgyvendinant 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų 
programą, yra vykdoma viena tokia finansų inžinerijos priemonė – Garantijų fondas. Jos valdytoju pasirinkta 
INVEGA. Pagal 2009 m. rugpjūčio 31 d. trišalę sutartį tarp Finansų ministerijos, Ūkio ministerijos ir 
INVEGOS, Garantijų fondo finansavimui skirta 129 mln. Lt ES struktūrinių fondų lėšų. Šios sutarties 3.5 
punkte apibrėžtos pagrindinės funkcijos, kurias turi atlikti Garantijų fondą valdanti INVEGA: 

• įgyvendinti verslo planą ir atlikti jo peržiūras; 
• Ūkio ministro nustatyta tvarka teikti rašytines garantijas finansų įstaigoms; 
• kaupti dokumentus ir informaciją, susijusią su garantija ir garantijos išmoka; 
• vykdyti garantijų sąlygų kontrolę; 
• priimti sprendimą dėl garantijos išmokos mokėjimo ir sumokėti išmoką garantijos gavėjui; 
• realizuoti atgręžtinio reikalavimo teisę į tokią SVV subjekto, už kurio įsipareigojimus buvo      
garantuota, pinigų sumą, kokia buvo sumokėta; 
• apskaityti su garantijų teikimu susijusius finansinius srautus; 
• teikti metines ataskaitas Priežiūros komitetui (o šiam paprašius – teikti pusmečio veiklos 
ataskaitas); 
• leisti įgaliotų institucijų atstovams atlikti auditą; 
• teikti pagalbą Ūkio ministerijai renkant informaciją apie valstybės pagalbą; 
• atlikti kitus veiksmus, susijusius su Garantijų fondo valdymu. 

 
Lyginant su finansų inžinerijos priemonių, įgyvendinamų per kontroliuojantįjį fondą, valdytojams 

priskiriamomis funkcijomis, galima pastebėti, kad Garantijų fondo funkcijų sąrašas yra ilgesnis, tačiau 
pasigendama tokių funkcijų kaip pažeidimų tyrimas64, galutinės ataskaitos pateikimas, informavimo ir 
viešinimo reikalavimų, numatytų pagal Europos Komisijos reglamentą, laikymasis. 

  

                                                      

64 Finansų inžinerijos taisyklių 31 straipsnyje nurodoma, kad „finansų inžinerijos priemonės valdytojas paskiria pažeidimų kontrolierių, 
kuris atsakingas už pažeidimų tyrimą, dokumentų, susijusių su įtariamais ir nustatytais pažeidimais, tvarkymą, informacijos apie 
pažeidimus teikimą bei pažeidimų prevenciją“. 
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Pav. 3. Pagrindiniai pagal ES struktūrinės paramos veiksmų programas įgyvendinamos finansų inžinerijos priemonių administravimo sistemos dalyviai 

 
Šaltinis: sudaryta autorių 
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Apibendrinant išvardytas pagrindinių dalyvių, planuojančių ir ES struktūrinės paramos lėšomis 
įgyvendinančių SVV plėtrai skirtas finansų inžinerijos priemones, ir atsižvelgiant į Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1083/2006 ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006 nuostatas dėl valdymo ir kontrolės funkcijų ir į 
nacionalinės teisės aktus, kuriuose detalizuojamas reglamentuose nurodytų funkcijų įgyvendinimas65, galima 
konstatuoti, kad visos būtinos funkcijos yra nustatytos. Tačiau galima išskirti keletą atvejų, kai 
reglamentavimas yra nepakankamas arba nustatytas ne to lygio norminiame dokumente. Šios 
pastabos ir atitinkamai siūlomi tobulinimai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.  

 

 
TRŪKUMAI, TOBULINTINOS SRITYS 

Priežiūros komiteto funkcijos  

• Priežiūros komiteto konkrečios funkcijos ir jų apimtis nėra nustatyti Finansų inžinerijos taisyklėse. Jos aptariamos 
kontroliuojančiojo fondo finansavimo sutartyje. Lyginant skirtingų kontroliuojančiųjų fondų finansavimo sutartis galima pastebėti 
smulkius Priežiūros komiteto funkcijų skirtumus. Pavyzdžiui,  finansavimo sutartyse su INVEGA dėl INVEGA kontroliuojančiojo 
fondo ir Verslumo skatinimo fondo steigimo, Priežiūros komitetui priskirta funkcija nustatyti kontroliuojančiojo fondo 
pasitraukimo iš veiksmų programos tvarką. Diskutuotina, ar pastaroji funkcija yra Priežiūros komiteto kompetencijos ribose. 

Siūlymas: tobulinti reglamentavimą: apibrėžti Priežiūros komiteto funkcijas; nustatyti instituciją, kuri yra atsakinga už 
kontroliuojančiojo fondo pasitraukimo iš veiksmų programos tvarką (siūlytina šią funkciją priskirti vadovaujančiajai institucijai; 
Priežiūros komitetas galėtų pareikšti nuomonę dėl šios tvarkos). 

 

Metinės ir galutinės įgyvendinimo ataskaitos rengimas, teikimas, tvirtinimas 

• Vadovaujantis Finansavimo sutarties C priedu, metinę pažangos ataskaitą kontroliuojančiojo fondo valdytojas pateikia 
Priežiūros komitetui kasmet iki kovo 31 d., kad šis patvirtintų pagal Sutarties 5.6.7 punktą. Šiuo atveju nėra reglamentuotas 
tolimesnis informacijos pateikimas vadovaujančiai institucijai. Atsižvelgiant į tai, kad Priežiūros komitetą sudaro 
vadovaujančios institucijos ir ministerijos ir (arba) kitos valstybės institucijos atstovai, praktikoje šis neatitikimas problemų 
nesudaro, tačiau ministerija ir (arba) kita valstybės institucija negali įvykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 
1225 110.2 straipsnio reikalavimo, pagal kurį informaciją apie administruojamas priemones turi pateikti vadovaujančiajai 
institucijai iki kovo 15 d. Analogiška problema (tuo atveju, jei nėra kitaip nustatyta konkrečioje finansavimo sutartyje) kyla ir su 
2008 m. spalio 24 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-334 patvirtintų Finansų inžinerijos taisyklių 25 
straipsniu, kuriame nurodoma, kad metines ataskaitas kontroliuojančiojo fondo valdytojas arba finansų inžinerijos priemonės 
valdytojas (jei kontroliuojantysis fondas nėra steigiamas) turi pateikti finansavimo sutartyje nustatyta tvarka, tačiau ne vėliau 
kaip iki kovo 31 d. 

 
Siūlymas: koreguoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 1225, nurodant išlygą dėl informacijos, susijusios su 
finansų inžinerijos priemonėmis, teikimu nustatant kitą šios informacijos pateikimo laiką arba suvienodinti ataskaitų 
pateikimo terminus koreguojant (paankstinant) juos finansavimo sutartyse. 
 

• Finansų inžinerijos taisyklių 28 straipsnyje nurodoma, kad ministerija, gavusi duomenis veiksmų programos metinei 
įgyvendinimo ataskaitai parengti, informuoja vadovaujančiąją instituciją, kuri per 15 darbo dienų nuo metinių ataskaitų 
gavimo SFMIS taisyklėse nustatyta tvarka suveda duomenis į SFMIS. Vadovaujantis Finansavimo sutarties C priedu, 
metinę pažangos ataskaitą kontroliuojančiojo fondo valdytojas pateikia Priežiūros komitetui kasmet iki kovo 31 d., kad šis 
patvirtintų pagal Sutarties 5.6.7 punktą, t. y. finansavimo sutartyje kalbama apie metinę pažangos ataskaitą, o ne 
duomenis veiksmų programos metinei įgyvendinimo ataskaitai parengti. Taip pat nėra aišku, dėl ko yra 
informuojama vadovaujančioji institucija, kadangi ministerija disponuoja tik duomenimis, o ne metine pažangos 
ataskaita. 
 
Siūlymas: tobulinti reglamentavimą patikslinant probleminius terminus. 
 

• Finansų inžinerijos taisyklių 26 straipsnyje nurodoma, kad pasibaigus finansų inžinerijos projektui finansavimo sutartyje 
nustatyta tvarka kontroliuojančiojo fondo valdytojas ir (arba) finansų inžinerijos priemonės valdytojas (jei 

                                                      
65 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimas Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, 
įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“; Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. 1225 “Dėl Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių 
patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 1K-334 „Dėl Finansų inžinerijos priemonių 
administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“; finansavimo sutartis su kontroliuojančiųjų fondų valdytojais (toliau analizei 
vadovaujamasi viena iš kontroliuojančio fondo steigimo sutarčių – 2008 m. spalio 1 d. finansavimo sutartimi tarp Europos investicinio 
fondo, Ūkio ministerijos ir Finansų ministerijos). 
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TRŪKUMAI, TOBULINTINOS SRITYS 

kontroliuojantysis fondas nėra steigiamas) teikia su vadovaujančiąja institucija suderintos formos galutinę projekto 
įgyvendinimo ataskaitą. Nėra aišku, kam ši ataskaita yra teikiama. 
 
Siūlymas: tobulinti reglamentavimą aiškiai įvardinant kokiai institucijai yra teikiama ataskaita. 

 
• Vadovaujantis finansavimo sutarčių su EIF ir INVEGA dėl INVEGOS kontroliuojančiojo fondo steigimo 15.1 punktais, šios 

sutartys įsigalioja tą dieną, kai ją pasirašo ministerijos ir EIF / INVEGA, jos sudaromos laikotarpiui nuo jų pasirašymo dienos 
iki galutinės ataskaitos apie Veiksmų programą pateikimo dienos66. Tarybos reglamento Nr. 1080/2006 67 straipsnio 1 dalyje 
nurodoma, kad vadovaujanti institucija galutinę veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitą išsiunčia iki 2017 m. Finansų 
inžinerijos taisyklių 26 straipsnyje nurodoma, kad pasibaigus finansų inžinerijos projektui finansavimo sutartyje nustatyta 
tvarka kontroliuojančiojo fondo valdytojas ir (arba) finansų inžinerijos priemonės valdytojas (jei kontroliuojantysis fondas nėra 
steigiamas) teikia su vadovaujančiąja institucija suderintos formos galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą. 
Atkreiptinas dėmesys, kad metinių ir galutinės ataskaitos derinimo, tvirtinimo bei teikimo terminai nesutampa (žr. LRV 
nutarimą Nr. 1225). Tai pat pažymėtina, kad Finansavimo sutartyje yra nustatyta tik metinių ir pusmečio pažangos 
ataskaitų teikimo procedūros.   
 
Siūlymas: iš anksto pradėti derinti galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos formą. 
 
 
Pakartotinis lėšų naudojimas 
 
Reglamento 1083/2006 78 straipsnio 7 dalyje, įgyvendinant finansų inžinerijos priemones, sugrąžintos lėšos turi būti 
pakartotinai investuojamos siekiant panašių tikslų. Finansavimo sutartyse su kontroliuojančiųjų fondų valdytojais yra 
nustatyta, kad sutarties galiojimo laikotarpiu kontroliuojančiojo fondo valdytojas  gali iš naujo panaudoti išteklius, grįžusius 
jam iš investicijų, paskolų grąžinimo ir palūkanų, priskaičiuotų fonde saugomų lėšų likučiui paskolų gavėjų reikmėms. Dėl jų 
panaudojimo sprendžia valdytojas. Tačiau, pasibaigus finansų inžinerijos projektui (finansavimo sutarties su 
kontroliuojančiojo fondo valdytoju galiojimui) nėra aišku, kas ir kaip priims sprendimus dėl pakartotinio lėšų naudojimo. 
Finansų inžinerijos taisyklių 41.1 punkte nustatyta, kad pasibaigus finansų inžinerijos projektui Lietuvos Respublika turi teisę 
valdyti įgyvendinant finansų inžinerijos priemones sukauptą lėšų dalį, proporcingą skirtam finansavimui. 
 
Siūlymas: tobulinti pakartotinio lėšų naudojimo SVV plėtrai reglamentavimą ir numatyti institucijų atsakomybę šioje srityje. 
Atsižvelgiant į ministerijų kompetencijų sritis, siūlytina funkcijas dėl sprendimo apie pakartotinį lėšų naudojimą priskirti Ūkio 
ministerijai67. 
 
 
Garantijų fondui priskirtos funkcijos 
 
Lyginant su finansų inžinerijos priemonių, įgyvendinamų per kontroliuojantįjį fondą, valdytojams priskiriamomis funkcijomis, 
Garantijų fondo funkcijų sąraše pasigendama tokių funkcijų kaip pažeidimų tyrimas, galutinės ataskaitos pateikimas, 
informavimo ir viešinimo reikalavimų, numatytų pagal Europos Komisijos reglamentą, laikymasis. 
 
Kadangi Garantijų fondo finansavimo sutartis sudaryta pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, keičiant Garantijų fondo 
finansavimo sutartį būtina užtikrinti, kad būtų keičiamos tik tos sutarties sąlygos, kurios nepažeidžia LR VPĮ 3 straipsnyje 
nustatytų principų ir tikslų, bei tokiems sutarties sąlygų keitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos prie LRV sutikimas. 
Garantijų fondo finansavimo sutarties papildymas nuostatomis dėl pažeidimų tyrimo, galutinės projekto įgyvendinimo 
ataskaitos parengimo ir pateikimo, informavimo ir viešinimo reikalavimų vykdymo VPĮ 3 straipsnyje nustatytų principų ir tikslų 
nepažeidžia. 
Siūlymas: papildyti 2009 m. rugpjūčio 31 d. sudarytą sutartį dėl Garantijų fondo finansavimo trūkstamomis funkcijomis: 
pažeidimų tyrimu, galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos parengimas ir pateikimas, informavimo ir viešinimo reikalavimų 
vykdymas.  
 
 

Kaip jau buvo minėtina šioje ataskaitos dalyje, finansų inžinerijos priemonių administravimo sistema 
savo struktūra skiriasi nuo bendros ES struktūrinių fondų paramos administravimo sistemos Lietuvoje. 
Įgyvendinant finansų inžinerijos priemones, nėra paskirta institucija įgyvendinančiosios institucijos funkcijoms 

                                                      

66 Verslumo skatinimo fondo atveju „sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki 2015 m. gruodžio 31 d. Šalys įsipareigoja 
apsvarstyti galimybę ją pratęsti arba nutraukti šios Sutarties E priede nustatyta tvarka.“ (Finansavimo sutarties 15.1 punktas).  
67 Ūkio ministerijos nuostatuose nustatyta, kad ji rengia ir įgyvendina valstybės politikos priemones smulkiajam ir vidutiniam verslui 
plėtoti. Vienas iš politikos įgyvendinimo instrumentų yra valstybės finansinės paramos teikimas (įskaitant per finansinės inžinerijos 
priemones) smulkiajam ir vidutiniam verslui. 
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vykdyti. Administruojant finansų inžinerijos priemones už įgyvendinančiajai institucijai nacionaliniuose 
teisės aktuose numatytų funkcijų68 atlikimą yra atsakingos vadovaujančioji institucija, ministerijos, 
kontroliuojantieji fondai, finansų inžinerijos priemonių valdytojai (žr. 4 pav.). Vadovaujančioji institucija 
šiuo atveju atlieka funkcijas, susijusias su finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo 
dokumentų rengimu (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių69 2 punktas), veiksmų programų 
stebėsena ir SFMIS sistemos plėtojimu (Finansų inžinerijos taisyklių70 18, 28 punktai), kontroliuojančiojo 
fondo pažeidimų tyrimu (Finansų inžinerijos taisyklių 33, 40 punktai), finansų inžinerijos projektų išlaidų 
deklaracijų teikimu tvirtinančiajai institucijai, pagal kompetenciją teikia informaciją apie veiksmų programas. 
Nežiūrint to, kad kontroliuojančiųjų fondų valdytojai nėra VKS dalis, tačiau trišale finansavimo sutartimi jiems 
yra pavestos tam tikros funkcijos, kurias pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. 
nutarimą71 įprastai vykdo įgyvendinančios institucijos. Pavyzdžiui, pagal kompetenciją dalyvauja skleidžiant 
informaciją apie finansų inžinerijos priemones, atlieka pažeidimų tyrimą (Finansų inžinerijos priemonių 
administravimo ir finansavimo taisyklių72 33, 40 punktai), užtikrina, kad su pažeidimu susijusi ES struktūrinių 
fondų paramos suma nebūtų įtraukta į ataskaitas kaip tinkamai panaudotos finansų inžinerijos priemonės 
lėšos, atlieka valstybės pagalbos taisyklių laikymosi priežiūrą, stebėsenos funkcijas.  Analizuojant, kaip 
finansų inžinerijos priemonių administravimo sistemoje yra vykdoma įgyvendinančiajai institucijai priskirta 
funkcija atrinkti projektus pagal bendruosius ir specialiuosius projektų atrankos kriterijus, reikia išskirti dvi 
situacijas, susijusias su kontroliuojančiojo fondo steigimu ar jo nebuvimu. Jei kontroliuojantysis fondas 
steigiamas, kontroliuojančiojo fondo valdytojas parengia finansų inžinerijos projektų atitikties bendriesiems ir 
specialiesiems projektų atrankos kriterijams metodiką ir techninę užduotį, kurios skirtos finansų inžinerijos 
priemonių valdytojų atrankai, vykdo atranką. Jei kontroliuojantysis fondas nėra steigiamas, tuomet, remiantis 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. 1139 2 punkto nuostatomis, ministerija 
yra atsakinga už finansų inžinerijos priemonės įgyvendinimą. Finansų inžinerijos priemonių finansavimo ir 
administravimo taisyklių73 8 punkte numatyta, kad tokiu atveju ministerija vykdo finansų inžinerijos priemonių 
valdytojų atranką. 

Dar viena problema, kad nacionaliniuose teisės aktuose nepakankamai reglamentuota finansų 
inžinerijos priemonių įgyvendinimo stebėsena ir kontrolė. Siekiant efektyviai įgyvendinti finansų inžinerijos 
priemones, užtikrinti savalaikį problemų identifikavimą ir greitą reagavimą į jas, įgyvendinimo stebėsena ir 
kontrolė yra ypač svarbi. Tačiau dabartinėje finansų inžinerijos priemonių administravimo sistemoje šiai 
sričiai skiriama nepakankamai dėmesio - renkama mažai duomenų apie priemonių įgyvendinimą, retai 
teikiamos ataskaitos  (metinę pažangos ataskaitą kontroliuojančiojo fondo valdytojas privalo pateikti 
Priežiūros komitetui 1 kartą per metus), nepakankamai bendradarbiaujama su finansiniais tarpininkais, 
galinčiais užtikrinti naujausios ir aktualiausios informacijos apie pokyčius SVV rinkoje perdavimą 
Kontroliuojančiojo fondo ar finansų inžinerijos priemonės valdytojui. Todėl siūlytume šią sritį tobulinti: rinkti 
išsamesnius duomenis apie finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimą, teikti ne tik metinę, bet ir pusmečio 
ataskaitą apie finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo pažangą. Institucijoms, dalyvaujančioms finansų 
inžinerijos priemonių įgyvendinime, būtina aktyviau bendradarbiauti su finansiniais tarpininkais (organizuoti 
darbo grupes, į Priežiūros komiteto sudėtį stebėtojo teisėmis įtraukti komercinių bankų asociacijos atstovus).  

                                                      
68 Įgyvendinančiosios institucijos funkcijos ir atsakomybė apibrėžta dviejuose pagrindiniuose nacionaliniuose teisės aktuose: Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarime Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 
Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ (Žin., 2007, Nr. 114-
4637) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarime Nr. 1443 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo 
taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 4-132). 
69 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. 1443 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 
patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 4-132). 
70 Finansų ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 1K-334 „Dėl finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklių 
patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 125-4765). 

71 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, 
įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ (Žin., 
2007, Nr. 114-4637). 
72 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimas Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, 
įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ (Žin., 
2007, Nr. 114-4637). 
73 Finansų ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 1K-334 „Dėl finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklių 
patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 125-4765). 
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Kaip minėta, finansų inžinerijos priemonių atskaitomybei ir kontrolei pilna apimtimi netaikomi VKS 
reikalavimai. Manytume, jog turi būti sudarytos visos prielaidos, užtikrinančios finansų inžinerijos priemonių 
administravimo lankstumą. Tačiau kai kuriose srityse (pvz., viešųjų pirkimų) finansų inžinerijos priemonių 
administravimas nebus toks lankstus, kokiu, taikydamas ES teisę, vadovaujasi EI. 
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Pav. 4. Įgyvendinančiajai institucijai būdingų funkcijų priskyrimas finansų inžinerijos priemonių, įgyvendinamų 
ES struktūrinės paramos lėšomis, sistemos dalyviams 

Įgyvendinančiosios institucijos funkcijų vykdymas įgyvendinanat 2007–2013 m. veiksmų programų priemones finansų 
inžinerijos būdu
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Projektų atranka ir 
vertinimas

Paramos panaudojimo 
priežiūra

Mokėjimai Pažeidimų valdymas
Paramos sutarčių 

sudarymas

Atrenka KF 
valdytoją arba FI 

priemonės valdytoją 
(jei KF nėra 
kuriamas)

Atrenka FI priemonės 
valdytojus

Trišalė finansavimo 
sutartis su KF arba 
FI valdytoju (kai KF 

nėra steigiamas)

Finansavimo sutartis 
su FI priemonės 
valdytoju (-ais)

Tikrina mokėjimų 
prašymus

Informacijos apie 
pažeidimus teikimas

Informacijos apie 
mokėjimus 

registravimas 
SFMIS

Metinė ataskaita*

Finansavimo sutartys 
su galutiniais naudos 

gavėjais

FI priemonių valdytojų 
pažeidimų tyrimų 

vykdymas

Dalyvauja KF 
valdytojo arba FI 

priemonės valdytojo 
(kai KF nėra 

steigiamas) atrankoje

Informacijos apie 
pasirašytą trišalę 

finansavimo  
sutartį 

registravimas  
SFMIS

Dvigubo 
finansavimo 
prevencija

Parengia FI projektų 
atitikties 

bendriesiems ir 
specialiesiems 

atrankos kriterijams 
metodiką ir techninę 

užduotį

Organizuoja kvietimą 
teikti pasiūlymus FI 
priemonių valdymui

Teikia informaciją 
apie galimybes 
pasinaudoti FI 
priemonėmis

Trišalės finansavimo 
sutarties projekto 

rengimas

Rengia mokėjimo 
paraiškas

Informacijos, reikalingos 
metinėms ataskaitoms 

rengti, teikimas KF

Mokėjimų prašymų 
rengimas ir teikimas 

ministerijai*

Duomenų, reikalingų
 veiksmų programos 

metinei ataskaitai 
parengti, suvedimas į 

SFMIS

Galutinių naudos gavėjų 
pažeidimų tyrimų 

vykdymas

Pažeidimų 
tyrimas

Stebėsenos vykdymas 
(dokumentų tikrinimas, 

patikra vietoje, 
auditas)

Projekto išlaidų 
deklaracija

Informuoja 
vadovaujančią 
instituciją apie 

duomenis, reikalingus 
veiksmų programos 
metinei ataskaitai

 
Šaltinis: sudaryta autorių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 „Dėl 
atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos 
struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ (Žin., 2007, Nr. 114-4637) ir Finansų ministro 2008 
m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1K-334 „Dėl finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklių 
patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 125-4765). 
Schemoje naudojami sutrumpinimai: FI – finansų inžinerija; KF – Kontroliuojantysis fondas 
Paaiškinimai: žvaigždute pažymėtas funkcijas atlieka finansų inžinerijos priemonės valdytojas tuo atveju, kai nėra 
steigiamas kontroliuojantysis fondas;  
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TRŪKUMAI, TOBULINTINOS SRITYS 

• Apibendrinant „tradicinių“ įgyvendinančiosios institucijos funkcijų paskirstymą SVV plėtrai skirtų finansų inžinerijos priemonių 
administravimo sistemoje, galima konstatuoti, kad sutarčių sudarymo, mokėjimų ir priežiūros etapuose funkcijos yra pernelyg 
išskaidytos tarp skirtingų dalyvių, todėl kyla rizika, kad jų vykdymui skiriami ištekliai bus naudojami neoptimaliai. Nacionaliniuose 
teisės aktuose nepakankamai reglamentuota finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo stebėsena ir kontrolė. Šią sritį 
siūlytume tobulinti: rinkti išsamesnius duomenis apie finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimą, teikti ne tik metinę, bet ir 
pusmečio ataskaitą apie finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo pažangą, institucijoms, dalyvaujančioms finansų inžinerijos 
priemonių įgyvendinime, būtina aktyviau bendradarbiauti su finansiniais tarpininkais - organizuoti darbo grupes, į  Priežiūros 
komiteto sudėtį stebėtojo teisėmis įtraukti komercinių bankų asociacijos atstovus.   

 

Palyginimui, šio vertinimo metu buvo peržiūrėta, kaip finansų inžinerijos priemonių administravimo 
funkcijos yra paskirstytos įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą. Galima 
konstatuoti, kad administravimo sistema yra panaši. Funkcijos, kaip ir nagrinėjamo atvejo (SVV plėtrai skirtų 
finansų inžinerijos priemonių administravimo sistemos), yra padalintos tarp 4 lygmenų: Žemės ūkio 
ministerijos kaip Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau – EŽŪFKP) valdymo institucijos, 
Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – NMA) kaip institucijos, atsakingos už EŽŪFKP priemonių 
administravimą, lėšų mokėjimą, apskaitą ir kontrolę74, finansų inžinerijos priemonių fondo valdytojo75 ir 
finansinių tarpininkų. Pagrindinės funkcijos76 skiriant fondo valdytoją ir lėšas fondui, nustatant finansinių 
tarpininkų atrankos kriterijus yra priskirtos Žemės ūkio ministerijai. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos kaimo 
plėtros 2007–2013 metų programą įgyvendinamose finansų inžinerijos priemonių administravimo taisyklėse 
yra apibrėžtos pagrindinės fondo funkcijos. Jos apima: fondo verslo plano įgyvendinimą; finansinių tarpininkų 
atranką, finansavimo sutarčių su jais sudarymą ir priežiūrą; fondo lėšų valdymą, administravimą, jų išdavimo, 
panaudojimo pagal paskirtį ir grąžinimo kontrolę; ataskaitų apie finansų inžinerijos priemonės įgyvendinimą 
teikimą; bet kokius kitus veiksmus, numatytus finansavimo sutartyje ir kituose teisės aktuose. Atkreiptinas 
dėmesys, kad SVV plėtrai skirtų finansų inžinerijos priemonių administravimo sistemą reglamentuojančiuose 
pagrindiniuose nacionaliniuose teisės aktuose77 kontroliuojančiojo fondo valdytojo ir finansų inžinerijos 
priemonės valdytojo funkcijos nėra apibrėžtos (jos nustatytos finansavimo sutartyse). Manytina, kad šiuo 
atveju suteikiamų įgaliojimų apimtis turėtų būti apibrėžta teisės aktu.  

Lyginant dvi finansų inžinerijos priemonių administravimo sistemas, taip pat paminėtina, kad Lietuvos 
kaimo plėtros 2007–2013 metų programos atveju vertinant fondo valdytojo pateiktą verslo planą, inter alia, 
įvertinamas ne tik atitikimas reglamentų nuostatoms ir programos tikslams, bet ir fondo valdytojo gebėjimai78 
įgyvendinti siūlomą investavimo strategiją. Tai galėtų būti sektinas pavyzdys ir skiriant kontroliuojantįjį fondą 
pagal Finansų ministro įsakymu patvirtintas Finansų inžinerijos taisykles. Kontroliuojančiųjų fondų valdytojų 
kompetencijai ir gebėjimams keliami reikalavimai analizuojami kitame ataskaitos skyriuje.  

 

                                                      
74 Funkcijos ir atsakomybės apibrėžtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 189 „Dėl valstybės 
institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių 
įgyvendinimą, paskyrimo“ (Žin., 2007, Nr. 22-839; 2009, Nr. 43-1667). 
75 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2009 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 3D-503 patvirtintose finansų inžinerijos priemonių 
administravimo taisyklėse (Žin., 2009, Nr. 84-3554) fondo valdytojas apibrėžiamas kaip finansų inžinerijos priemonę valdanti ir 
administruojanti finansų įstaiga, su kuria pasirašoma finansavimo sutartis ir kuriai pervedamos lėšos kuriant fondą. 
76 Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2009 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 3D-503 patvirtintose finansų inžinerijos 
priemonių administravimo taisyklėse plačiau reglamentuotos fondo skyrimo, finansavimo sutarties sudarymo, lėšų fondui pervedimo, 
finansinių tarpininkų atrankos funkcijos, o kitos funkcijos (pavyzdžiui, paramos panaudojimo priežiūros, pažeidimų valdymo) beveik 
neaptartos.  
77 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimas Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, 
įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ (Žin., 
2007, Nr. 114-4637) Finansų ministro 2008 m. spalio 24 d įsakymas. Nr. 1K-334 „Dėl finansų inžinerijos priemonių administravimo ir 
finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 125-4765). 
78 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2009 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 3D-503 patvirtintose finansų inžinerijos priemonių 
administravimo taisyklių 16 punkte nustatyta, kad „Atliekant verslo plano vertinimą, Agentūra turi įvertinti jo atitiktį šiems reikalavimams: 
<...>16.13. fondo darbuotojai turi pakankamai patirties ir administravimo gebėjimų įgyvendinti finansų inžinerijos priemonę“ 
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10.3.2. KLAUSIMAS 

 

Kokios institucijos, įstaigos ar kiti juridiniai asmenys, remiantis LR teisės aktais, galėtų dalyvauti Finansų 
inžinerijos priemonių administravime? Kokie turėtų būti šių institucijų gebėjimai ir kompetencija, pakankami 
Finansų inžinerijos priemonių administravimui? Kokie galėtų būti nustatyti reikalavimai teisės aktuose 
institucijai, kad ji galėtų tapti Finansų inžinerijos priemonių valdytoja? 

 

I. Institucijos, galinčios vykdyti kontroliuojančiojo fondo funkcijas79  

 

Atsakant į klausimą, kokios institucijos galėtų dalyvauti finansų inžinerijos priemonių administravime ir 
vykdyti kontroliuojančiojo fondo funkcijas, būtina priminti, jog pagrindiniai reikalavimai finansų inžinerijos 
priemonių steigimui ir administravimui nustatyti ES teisės aktuose – ES struktūrinės paramos panaudojimą 
apibrėžiančiuose reglamentuose, kurie ES šalyse narėse taikomi tiesiogiai. Reglamento Nr. 1083/2006 
preambulės 41 punkte konstatuojama, kad „valstybės narės visų pirma kuria kontroliuojančiuosius fondus 
remdamosi viešųjų pirkimų įstatymais“, taigi galima daryti išvadą, jog šis KF steigimo būdas ES teisės 
aktuose laikomas prioritetiniu. Tik tuo atveju, kai „valstybės narės įsitikina, kad viešųjų pirkimų teisė 
netaikoma“ (t. y., esant atitinkamam teisiniam pagrindui netaikyti nacionalinio viešųjų pirkimų įstatymo), 
valstybėms narėms paliekama teisė parinkti fondo valdytoją tiesiogiai su juo susitariant dėl KF valdytojo 
funkcijų atlikimo: „EIF ir EIB užduočių apibrėžimas pateisina galimybę valstybėms narėms suteikti jiems 
dotaciją, t. y. neatlygintiną tiesioginę finansinę paramą iš veiksmų programų. Tomis pačiomis sąlygomis 
nacionalinėje teisėje gali būti numatyta galimybė be konkurso suteikti dotaciją kitoms finansų įstaigoms“. Ši 
galimybė įtvirtinta ir reglamento 1083/2006 44 straipsnio b) dalyje. Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 44 
straipsnis (aktuali redakcija) nustato kontroliuojančiojo fondo valdytojo atrankos būdus. Valstybė narė gali 
taikyti vieną ar daugiau toliau išvardytų galimybių:  

a) sudarant viešąją sutartį pagal taikytiną viešųjų pirkimų įstatymą;  
b) kai pagal taikytinus viešųjų pirkimų teisės aktus sutartis nėra viešųjų paslaugų sutartis – suteikiant 

dotaciją, kuri šiuo tikslu apibrėžiama kaip tiesioginis negrąžintinas finansinis įnašas, finansų įstaigai 
neskelbiant kvietimo teikti pasiūlymus, jei tai neprieštarauja nacionalinei teisei;  

c) suteikiant sutartį tiesiogiai EIB ar EIF. 

2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamento Nr. 1828/200680 (aktuali redakcija), nustatančio 
reglamento Nr. 1083/2006 įgyvendinimo taisykles, 43 straipsnio 2 dalis nurodo, kad „finansų inžinerijos 
priemonės, įskaitant kontroliuojančiuosius fondus, yra (1) nepriklausomi juridiniai asmenys, kurių veikla 
reglamentuojama bendro finansavimo partnerių ar akcininkų sutartimis, arba (2)  finansų įstaigos atskiras 
finansinis padalinys. Reikia paminėti, kad JEREMIE KF fondas Lietuvoje buvo suformuotas kaip lėšų 
sankaupa (o ne kaip atskiras juridinis asmuo), įsteigtas kaip esamos finansų įstaigos (EIF) atskiras finansinis 
padalinys.  

                                                      
79 Įvadinėje vertinimo ataskaitoje buvo apibrėžta, kad siekiant atsakyti į vertinimo techninėje užduotyje suformuluotą klausimą „Kokios 
institucijos, įstaigos ar kiti juridiniai asmenys, remiantis LR teisės aktais, galėtų dalyvauti Finansų inžinerijos priemonių administravime?“ 
bus nagrinėjama, kokia institucija, remiantis galiojančiais LR teisės aktais, gali perimti JEREMIE KF funkcijas ir teises. Pagal trišalės 
sutarties dėl kontroliuojančiojo fondo JEREMIE iniciatyvai įgyvendinti (toliau – Trišalė sutartis) 15.5 punktą, Ūkio ministerija turi teisę 
paskirti teisių perėmėją, kuris pakeistų dabartinį JEREMIE KF valdytoją EIF kontroliuojančiojo fondo veikloje, ir prisiimtų EIF įgaliojimus 
ir teises pagal sutartį. 2009 m. vasario 9 d. Ūkio ministras pasirašė įsakymą Nr. 4-46 „Dėl pasirengimo 2011 m. perimti „JEREMIE“ 
kontroliuojančiojo fondo valdytojo teises ir funkcijas“, kuriuo INVEGA pavedama pasirengti 2011 m. perimti JEREMIE kontroliuojančiojo 
fondo valdytojo teises ir funkcijas, taip pat patvirtintas INVEGA pasirengimo 2011 m. perimti JEREMIE kontroliuojančiojo fondo valdytojo 
teises ir funkcijas priemonių planas. Nors įsakymo preambulėje ir yra punktas dėl valdytojo paskyrimo, tačiau šis teisės negali būti 
laikomas sprendimu JEREMIE KF funkcijas ir teises perduoti INVEGAI, taigi lieka galimybė, jog JEREMIE KF valdytoju ateityje gali būti 
paskirta ne INVEGA, o kitas juridinis asmuo. 
80 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1828/2006, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio 
bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles. 
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Taigi, reglamento 1083/2006 preambulės 41 punkte ir 44 straipsnio b dalyje, taip pat reglamento 
1828/2006 43 straipsnio 2 dalyje, aptariant finansų inžinerijos priemonių, įskaitant kontroliuojančiuosius 
fondus, steigimą ir administravimą, nurodoma finansų įstaiga (angl. financial institution).  

2008 m. spalio 24 d. Finansų ministro įsakymo Nr. 1K-334 „Dėl finansų inžinerijos priemonių 
administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“81 3 punkte apibrėžta kontroliuojančiojo fondo valdytojo 
sąvoka – tai „juridinis asmuo, su kuriuo pasirašoma finansavimo sutartis ir kuriam pervedamos lėšos, kuriant 
kontroliuojantįjį fondą pagal Reglamento Nr. 1083/2006 44 straipsnio nuostatas“. Reglamentuojant 
kontroliuojančiojo fondo valdytojo ir finansų inžinerijos priemonių valdytojų atranką, daroma nuoroda į 
Reglamento Nr. 1083/2006 44 straipsnį. Kituose susijusiuose LR teisės aktuose papildomų reikalavimų 
finansų inžinerijos priemonių valdytojams nenustatyta, taigi galima daryti išvadą, kad finansų inžinerijos 
priemonės, įskaitant kontroliuojančiojo fondo, valdytoju gali būti finansų įstaiga. Taip pat reikia atkreipti 
dėmesį, kad, remiantis LR Finansų įstaigų įstatymo nuostatomis82, finansines paslaugas gali teikti tik finansų 
įstaigos, veiklą vykdančios pagal šio įstatymo nuostatas83. Finansų inžinerijos priemonės ar 
kontroliuojančiojo fondo valdytojo funkcijos tiesiogiai susiję su finansinėmis paslaugomis, išvardytomis 
finansų įstaigų įstatymo 3 straipsnyje, ir tokiu atveju nuolat tokias paslaugas teikti, remiantis LR teisės aktais, 
gali tik finansų įstaiga (teisiniai šio klausimo aspektai detaliau analizuojami ataskaitos 10.2.2. dalyje).  

Taigi, įvertinus ES ir LR teisės aktų nuostatas, galima išskirti pirmąjį reikalavimą, kurį turėtų atitikti 
finansų inžinerijos priemonės, įskaitant kontroliuojantįjį fondą, valdytojas – finansų įstaiga. 

Atsižvelgiant į tai, kad kontroliuojančiojo fondo valdytojas finansų inžinerijos priemonei įgyvendinti turi 
atrinkti finansinius tarpininkus, kaip dar vieną  reikalavimą derėtų nustatyti reikalavimą, kad kontroliuojančiojo 
fondo valdytoju negalėtų tapti tokia finansų įstaiga, kuri, vykdydama kontroliuojančiojo fondo valdytojo 
funkcijas, veiktų toje pačioje rinkoje kaip ir atrenkami finansiniai tarpininkai. Šis apribojimas svarbus dėl 
informacijos konfidencialumo užtikrinimo – kontroliuojančiojo fondo valdytojas, atrinkdamas finansinius 
tarpininkus, galėtų sužinoti konfidencialią finansinių tarpininkų (konkurentų) informaciją ir ją panaudoti savo 
konkurenciniam pranašumui didinti.  

Vienas iš būtinų reikalavimų kontroliuojančiojo fondo valdytojui turėtų būti ir atitinkama kompetencija. 
Kompetencija šiuo atveju apibrėžiama kaip institucijos turimų žinių ir įgūdžių visuma, leidžianti efektyviai 
įgyvendinti funkcijas, t. y. gebėjimas tinkamai atlikti institucijai priskirtas funkcijas. Reikalavimas 
kontroliuojančiojo fondo valdytojui turėti kompetencijos, būtinos sėkmingai vykdyti KF valdytojo funkcijas, 
nurodytas ir Europos Komisijos notoje84. Taigi, antrasis reikalavimas atrenkant kontroliuojančiojo fondo 
valdytoją, turėtų būti finansų įstaigos kompetencija tam tikroje srityje. 

Kompetencijos apimtį administruojant finansų inžinerijos priemones visų pirma nusako finansų 
inžinerijos priemonių turinys. Finansų inžinerijos priemonės Lietuvoje šiuo metu apima paskolas, garantijų 
teikimą, rizikos kapitalo fondus, pasidalintos rizikos paskolų teikimą, portfelines garantijas ir bendrojo 
investavimo fondą „Verslo angelai“. Atsižvelgiant į faktą, kad analizuojamos finansų inžinerijos priemonės 
nukreiptos išskirtinai į SVV plėtrą, sėkmingam kontroliuojančiojo fondo investavimo strategijos įgyvendinimui, 
jos adaptavimui besikeičiančiomis ūkio sąlygomis, ne mažiau svarbi ir darbo su SVV sektoriumi patirtis – šio 
rinkos segmento poreikių išmanymas, gebėjimas juos vertinti atsižvelgiant į besikeičiančias ekonomines 
sąlygas ir SVV aktualių finansinių produktų kūrimas. Vadinasi, šiuo atveju būtų tikslinga konkrečiau apibrėžti 
finansų įstaigos kompetenciją nustatant reikalavimą turėti patirties teikiant finansines kreditavimo, garantijų 
teikimo, investavimo į rizikos kapitalo fondus ir kitas paslaugas SVV sektoriui.  

Be to, įvertinant faktą, kad šiuo metu didžioji dalis finansų inžinerijos priemonių yra įgyvendinama ES 
struktūrinės paramos lėšomis, svarstytinas tikslingumas įvesti reikalavimą turėti specifinės ES struktūrinių 
fondų lėšų valdymo arba nacionalinių paramos programų administravimo patirties, įskaitant ir valstybės 
pagalbos taisyklių išmanymą bei gebėjimą tinkamai jas taikyti. Tokį papildomą reikalavimą tikslinga taikyti 

                                                      
81 Finansų ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 1K-334 „Dėl finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklių 
patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 125-4765).  
82 LR finansų įstaigų įstatymas, 2002 m. rugsėjo 10 d., Nr. IX-1068 (Žin., 2002, Nr. 91-3891) (aktuali redakcija). 
83 Finansų įstaigų įstatymas netaikomas tik šiems juridiniams asmenims: valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms, kurios 
teikia finansines paslaugas, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose; pašto paslaugų teikėjams; Lietuvos bankui, teikiančiam 
finansines paslaugas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka (sąrašas baigtinis). 
84 Komisijos 2007 m. liepos 16 d. nota dėl finansų inžinerijos 2007–2013 programiniam periodui COCOF 07/0018/01. 
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kontroliuojančiojo fondo valdytojui, nes, remiantis Finansų inžinerijos taisyklėmis,85 jam deleguojamos kai 
kurios ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės funkcijos (žr. funkcijų analizę, pateiktą ankstesniame 
skyriuje ir 4 pav.).  

Šiuos reikalavimus  – finansų įstaiga, gebėjimas užtikrinti finansinių tarpininkų informacijos 
konfidencialumą ir finansų įstaigos kompetencija ((1) finansinių produktų, skirtų SVV sektoriui, planavimo ir 
įgyvendinimo arba administravimo patirtis ir (2) ES struktūrinės paramos arba nacionalinių paramos 
programų valdymo patirtis) – galima laikyti kompetencijos (turinio)  reikalavimais (žr. 5 pav.). 

 

Pav. 5. Kontroliuojančiojo fondo valdytojo kompetenciją nurodantys reikalavimai 

 
Šaltinis: sudaryta autorių 
Pastaba: reikalavimas dėl finansinių produktų, skirtų SVV plėtrai, kūrimo ir įgyvendinimo patirties, atrenkant 
valdytoją konkrečiam kontroliuojančiajam fondui gali būti labiau specifikuojamas, nurodant konkrečių 
finansinių produktų kūrimo, įgyvendinimo ar administravimo patirtį. 

Ankstesnėje vertinimo ataskaitos dalyje, pristatant finansų inžinerijos priemonių, įgyvendinamų pagal  
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą, administravimo sistemą, buvo paminėta, kad šių 
priemonių administravimo taisyklėse yra nustatyti kriterijai, kuriuos turi atitikti fondo valdytojas. Manytume, 
kad ir mūsų analizuojamu atveju pagrindinius kontroliuojančiojo fondo kompetencijai keliamus kriterijus 
(reikalavimus) reikėtų reglamentuoti teisės aktu. Siūlytume Finansų ministro įsakymu patvirtintų Finansų 
inžinerijos taisyklių II skirsnį „Kontroliuojančiojo fondo valdytojo ir finansų inžinerijos priemonių valdytojų 
atranka“ papildyti nuostatomis, kad kontroliuojančiojo fondo valdytojui arba finansų inžinerijos priemonės 
valdytojui (kai kontroliuojantysis fondas nėra steigiamas) keliamas reikalavimas būti finansų įstaiga86, 
gebančia užtikrinti finansinių tarpininkų informacijos konfidencialumą (tai privalomi tinkamumo 
reikalavimai). Kitus reikalavimus Finansų inžinerijos taisyklėse arba kitame teisės akte siūlome nustatyti 
kaip efektyvumo reikalavimus, pagal kuriuos papildomai derėtų įvertinti institucijas, kurioms ketinama 
patikėti kontroliuojančiojo fondo administravimą. Kaip efektyvumo reikalavimus siūlytume išskirti:  

1. Finansinių produktų, skirtų SVV plėtrai, planavimo ir įgyvendinimo arba administravimo 
patirtis. Šis reikalavimas atrenkant valdytoją konkrečiam kontroliuojančiajam fondui gali būti 
apibrėžiamas detaliau, nurodant konkrečių (pagal investavimo strategiją planuojamų 
įgyvendinti) finansinių produktų kūrimo, įgyvendinimo ar administravimo patirtį. 

                                                      
85 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 1K-334 „Dėl Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir 
finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 125-4765). 
86 Kaip tą apibrėžta Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme (Žin., 2002, Nr. 91-3891). 
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2. ES struktūrinių fondų arba nacionalinės paramos programų administravimo patirtis.  

3. Kontroliuojančiojo fondo funkcijų vykdymo (administravimo) kaina. Derėtų siekti, kad 
kontroliuojančiojo fondo administravimo sąnaudos būtų kuo mažesnės. Vengrijos atvejo 
studija rodo, kad šis kriterijus buvo vienas iš svarbiausių pasirenkant Vengrijos JEREMIE KF 
valdytoju ne EIF, o nacionalinę instituciją87 - Vengrijos nacionalinės institucijos nustatytas 
administracinis mokestis JEREMIE KF administruoti buvo mažesnis nei siūlomas EIF) 
Lyginant Lietuvoje veikiančių dviejų pagal JEREMIE iniciatyvą įgyvendinamų 
kontroliuojančiųjų fondų, kurių vieno valdytojas yra tarptautinė organizacija (EIF), o kito 
nacionalinė institucija (INVEGA), administravimo kainą, matyti, kad INVEGA metinės valdymo 
išlaidos, skaičiuojant procentą nuo administruojamo fondo dydžio, yra žemesnės, daug 
mažesnis darbuotojų atlyginimams skiriamas biudžetas. Nors skiriasi per INVEGA ir 
JEREMIE KF įgyvendinamų instrumentų pobūdis, vis tik tikėtina, kad nacionalinės institucijos 
administravimo mokestis bus mažesnis nei EIF.    

Reikia paminėti, kad rengiant ataskaitą buvo svarstytas ir ketvirtasis efektyvumo  reikalavimas – 
galimybė su kontroliuojančiojo fondo valdytoju sudaryti ilgalaikę sutartį. Finansų inžinerijos priemonės bus 
įgyvendinamos bent iki 2015 m., o LR Viešųjų pirkimų įstatymas88 netiesiogiai nurodo, kad viešojo pirkimo 
sutartis sudaroma ne ilgesniam nei 3 metų laikotarpiui. Pagal įstatymo 18 straipsnio 7 dalį, pirkimo sutarčių, 
sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijus ir atvejus, kuriais gali būti sudaromos tokios 
sutartys, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 432 „Dėl Viešojo pirkimo-
pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti 
sudaromos tokios sutartys, aprašo patvirtinimo“89 3 punktas išvardina atvejus, kuriais perkančioji 
organizacija prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutartis gali sudaryti ilgiau kaip 3 metams, tarp jų – „pirkdama 
paskolas ir kitas finansines paslaugas, teikiamas bankų ir kitų finansinių institucijų“ (3.2. punktas). Remiantis 
minėta teisės akto nuostata, viešojo pirkimo sutartys su KF valdytoju gali būti sudaromos ilgesniam nei 3 
metų laikotarpiui tuo atveju, jei finansinės paslaugos bus perkamos iš bankų ir kitų finansinių institucijų. 
Tačiau tuo atveju, jei KF valdytoju būtų atrinkta ne finansų įstaiga (nors tokia galimybė šiuo metu 
nenumatyta), 3.2 punkto nuostata pasinaudoti nebūtų galima. Tokiu atveju reikėtų remtis kitomis 
Vyriausybės nutarime numatytomis galimybėmis sudaryti sutartis ilgesniam nei 3 metų laikotarpiui. 
Pavyzdžiui, Vyriausybės nutarimo 3.10 punktas leidžia sudaryti sutartis ilgesniam nei 3 metų terminui, kai 
tokia sutartis ekonominiu ar socialiniu požiūriu yra naudingesnė, ir perkančioji organizacija tai pagrindžia bei 
gauna Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą. Taigi, apsisprendus kontroliuojančiojo fondo valdytoją atrinkti 
viešojo pirkimo būdu, derėtų atsižvelgti į minėtus teisinius aspektus. Atkreipiame dėmesį, kad galimybės su 
kontroliuojančiojo fondo valdytoju sudaryti ilgalaikę sutartį reikalavimas neaktualus KF valdytoju paskiriant 
pasirinktą valstybės valdomą viešojo sektoriaus įstaigą.  

Pastebėtina, jog pirmi du efektyvumo  reikalavimai – finansinių produktų, skirtų SVV plėtrai, planavimo 
ir įgyvendinimo arba administravimo patirtis ir ES struktūrinių fondų arba nacionalinės paramos programų 
administravimo patirtis – gali būti priskirti prie tinkamumo (privalomų) reikalavimų, jei Ūkio ministerija tokią 
alternatyvą laikytų tinkamesne. 

Remiantis pasiūlytais reikalavimais kontroliuojančiojo fondo vykdytojui, 6 pav. pavaizduotos finansų 
įstaigų, potencialiai galinčių vykdyti kontroliuojančiojo fondo funkcijas, grupės. Analizuotos institucijos tenkina 
arba su išlygomis tenkina antrąjį tinkamumo reikalavimą  - gebėti užtikrinti finansinių tarpininkų informacijos 
konfidencialumą. Visos institucijos taip pat tenkina arba iš dalies tenkina efektyvumo  reikalavimą dėl 
finansinių produktų, skirtų SVV plėtrai90, kūrimo ir įgyvendinimo arba administravimo patirties. Kai kurios iš 
šių institucijų turi patirties ir ES struktūrinių fondų paramos programų administravimo srityje (t. y. tenkina dar 
vieną efektyvumo reikalavimą).  

 

                                                      
87 Vengrijos rizikos kapitalo fondo atstovas, interviu telefonu, 2010 m. gegužės mėn. 
88 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996 m. rugpjūčio 13 d. Nr. I-1491 (aktuali redakcija). Žin., 1996, Nr. 84-2000. 
89 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 5 d. nutarimas Nr. 432 „Dėl Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau 
kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 51-
1892). 
90 Subsidijų administravimą priskiriant prie finansinių produktų. 
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Pav. 6. Institucijų – kontroliuojančiojo fondo valdytojų – alternatyvos 
 

 

Šaltinis: sudaryta autorių 

 

Kiekviena iš 6 pav. įvardintų institucijų detaliau aptariama Vertinimo ataskaitos 4 priede, o analizės 
rezultatai apibendrinti 7 pav. 

 

Pav. 7.  Institucijų atitikimas siūlomiems reikalavimams KF (ar finansų inžinerijos priemonės) valdytojui  
 

INSTITUCIJA 
REIKALAVIMAI 

Finansų 
įstaiga 

Gebėjimas užtikrinti 
finansinių tarpininkų 

informacijos 
konfidencialumą 

Finansinių produktų, 
skirtų SVV plėtrai, 

planavimo ir 
įgyvendinimo arba 

administravimo 
patirtis 

ES SF arba 
nacionalinės 

paramos 
programų 

administravimo 
patirtis 

Komerciniai bankai 
 
 

+ - + - 

Kredito unijos + + + - 
Valstybinis bankas  
„Lietuvos bankas“ 

+ + + + 

Valstybinis bankas  
„Turto bankas“  

+/- + - + 

„Investicijų ir verslo garantijos“ 
(INVEGA) 

+ + + + 

„Lietuvos verslo paramos 
agentūra“ (LVPA) 

- + - + 

Europos socialinio fondo agentūra 
(ESFA) 

- + + + 

Nauja institucija (valstybės 
įsteigtas rizikos kapitalo fondas) 

+ + - - 

 

Vertinant institucijų alternatyvas, derėtų atkreipti dėmesį į šias svarbias išlygas. Svarstant komercinių 
bankų galimybę tapti KF (ar finansų inžinerijos priemonės) valdytoju reikia pastebėti, kad komerciniai bankai 
su išlygomis tenkina tinkamumo reikalavimą dėl gebėjimo užtikrinti finansinių tarpininkų informacijos 
konfidencialumą. Informacijos konfidencialumo problema galėtų būti išspręsta tik tuo atveju, jei KF valdytojas 
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komercinis bankas įsteigtų atskirą padalinį administruojamoms finansų inžinerijos priemonėms įgyvendinti, 
bet tokio atskiro finansų padalinio veikla būtų bankui nebūdinga veikla. Kita vertus, finansų inžinerijos 
priemonių įgyvendinimas (pvz., rizikos kapitalo investavimas) yra veikla, būdinga investiciniams bankams. 
Investiciniai bankai išvengtų ir informacijos konfidencialumo problemos. Taip pat dėl griežtų EIF 
konfidencialumo reikalavimų gali kilti sunkumų atrinktam komerciniam bankui perduodant JEREMIE 
kontroliuojantįjį fondą ir visą su jo valdymu susijusią informaciją. Komercinis bankas KF valdytojo funkcijoms 
atlikti turėtų būti atrinktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu91, vykdant viešąjį 
paslaugų pirkimą, o tai gali kelti papildomų problemų. Visų pirma, viešojo pirkimo rezultatus sunku 
prognozuoti (ar ir kiek įstaigų dalyvautų konkurse, ar jų patikimumas, patirtis, gebėjimai atitiktų keliamus 
reikalavimus, ir t. t.), viešojo pirkimo organizavimas (pirkimo dokumentų rengimas, konkurso skelbimas, 
laimėtojo atranka) užimtų laiko, o pagal viešųjų pirkimų įstatymą sudarytos paslaugų sutarties keitimas 
(pavyzdžiui, pasikeitus rinkos situacijai ir atsiradus poreikiui peržiūrėti sutartyje numatytų finansų inžinerijos 
priemonių apimtį) būtų komplikuotas. Taigi kontroliuojančiojo fondo valdytojo (komercinio banko ar kitos 
privačios finansų įstaigos) atranka viešojo pirkimo būdu gana problemiška. Reikia pastebėti, kad, 
atsižvelgiant į finansų inžinerijos priemonių administravimo specifiką, atvejo studijose nagrinėtos šalys 
Slovakija ir Vengrija KF valdytoją atrinko ne viešojo paslaugų pirkimo būdu92. 

Lietuvos banko atveju būtina paminėti, kad kliūtimi Lietuvos bankui toliau administruoti Phare lėšas 
tapo banko veiklos reglamentavimo ypatumai – perskolinti paramos ar kitas lėšas komerciniams bankams 
nėra Lietuvos banko funkcija, ir Phare lėšų administravimas buvo perduotas Ūkio ministerijai. Taigi, panašios 
kliūtys Lietuvos bankui iškiltų ir administruojant finansų inžinerijos priemones – ši veikla taip pat nėra 
Lietuvos banko funkcija, ir gali būti nesuderinama su bankui keliamais tikslais.   

Turto bankui suteikta ribotos bankinės veiklos licencija, todėl galima teigti, kad turto bankas tik iš dalies 
atitinka finansų įstaigos statusą, atitinkamai turi ir ribotą finansų įstaigos kompetenciją. 

Tiek LVPA, tiek ESFA nėra finansų įstaigos, todėl, svarstant jų galimybę tapti KF (ar finansų inžinerijos 
priemonės) valdytoju, reikėtų svarstyti ir galimybę šioms agentūroms tapti finansų įstaigomis.  

Svarstant naujos institucijos steigimo alternatyvą būtina atkreipti dėmesį, kad valstybės įsteigtas rizikos 
kapitalo fondas neturėtų reikiamos kompetencijos. Taip pat nereikėtų pamiršti, kad bet kokios naujos 
valstybinės institucijos steigimas didina biurokratijos apimtis ir dažniausiai sąlygoja papildomas valstybės 
biudžeto išlaidas. Naujos institucijos steigimas finansų inžinerijos priemonių administravimui būtų 
pateisinamas tik tuo atveju, jei rinkoje nebūtų nė vienos pasiūlytus reikalavimus atitinkančios institucijos. 

 

Taigi, apibendrinant išanalizuotas alternatyvas, galima daryti išvadą, kad INVEGA geriausiai atitinka 
siūlomus kontroliuojančiojo fondo valdytojo atrankos reikalavimus, be to, bendrovės įgytą patirtį 
administruojant finansų inžinerijos priemones derėtų išnaudoti. Taip pat reikia paminėti, kad Ūkio ministro 
įsakymu Nr. 4-46 „Dėl pasirengimo 2011 m. perimti „JEREMIE“ kontroliuojančiojo fondo valdytojo teises ir 
funkcijas“93 INVEGAI yra pavesta pasirengti perimti JEREMIE kontroliuojančiojo fondo valdytojo teises ir 
funkcijas, ir patvirtintas pasirengimo priemonių planas jau yra vykdomas (atitinkamai investuojami 
pasirengimui skirti ištekliai). Jei JEREMIE KF valdytoju būtų pasirinkta kita institucija, tektų ieškoti papildomų 
lėšų naujo KF valdytojo gebėjimų stiprinimui ir techninės bazės tobulinimui.  

Vertinant INVEGA galimybes perimti JEREMIE kontroliuojančiojo fondo valdytojo funkcijas reikia 
pabrėžti, kad JEREMIE kontroliuojančiojo fondo Lietuvoje veikla žymiai platesnė, įgyvendinamos keturios 
finansų inžinerijos priemonės – rizikos kapitalo fondai, bendrojo investavimo fondas „Verslo angelams“, 
instrumentas pasidalintos rizikos paskoloms teikti, portfelinės garantijos. Reikia pažymėti, kad šios 
priemonės yra inovatyvios Lietuvos mastu, o kai kurios (konkrečiai instrumentas pasidalintos rizikos 
paskoloms teikti) net ir ES mastu. Vertinant INVEGA patirtį šiame kontekste reikia konstatuoti, kad bendrovė 
neturi patirties valdant rizikos kapitalo fondus, ir šią INVEGA problemą kaip pagrindinę nurodė tiek INVEGA, 

                                                      
91 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996 m. rugpjūčio 13 d. Nr. I-1491 (aktuali redakcija). Žin., 1996, Nr. 84-2000. 
92 Slovakijoje KF valdytoju paskirtas EIF kartu su specialios paskirties bendrove (SPV) SPV yra savarankiškas juridinis asmuo, 
priklausantis nacionalinei institucijai SZRB. Vengrijoje JEREMIE KF valdytoju paskirta nacionalinė institucija.  
93 Ūkio ministro įsakymas Nr. 4-46 „Dėl pasirengimo 2011 m. perimti „JEREMIE“ kontroliuojančiojo fondo valdytojo teises ir funkcijas“ 
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tiek JEREMIE KF valdytojo Lietuvoje (EIF) atstovai94. Nors LR Vyriausybės nutarimo Nr. 887 2.1.3 punktas ir 
nustato, kad „INVEGA investuoja rizikos kapitalą į smulkaus ir vidutinio verslo subjektus ir (arba) valstybės 
turtą į kolektyvinio investavimo subjektus bei administruoja šias investicijas“, tačiau ši INVEGA priskirta 
funkcija iki 2007–2013 m. programavimo laikotarpio ir vėliau nebuvo įgyvendinta, taigi bendrovės gebėjimai 
šioje srityje ypač riboti. Apsisprendus JEREMIE kontroliuojančiojo fondo valdytojo funkcijas perduoti 
INVEGAI, bendrovės gebėjimus valdant rizikos kapitalo fondus ir kitas naujas finansų inžinerijos priemones 
tektų stiprinti. 

Reikia atkreipti dėmesį, kad sprendimas paskirti (ar atrinkti) nacionalinę instituciją JEREMIE 
Kontroliuojančio fondo valdytoju keltų ir tam tikrą riziką. Paskirta ar atrinkta nacionalinė institucija gali neturėti 
pakankamai reikiamos kompetencijos ir gebėjimų veiksmingai vykdyti fondo valdytojo funkcijas. Atsisakius 
EIF kaip JEREMIE KF valdytojo paslaugų, būtų prarasta/išskaidyta institucinė atsakomybė už JEREMIE 
Kontroliuojančio fondo rezultatus, kurie dažnai priklauso nuo tinkamo finansų inžinerijos priemonės 
suplanavimo ir spartaus jos įgyvendinimo. Kontroliuojančio fondo valdymo perdavimas naujam valdytojui 
kelia ir procedūrinių problemų – valdymo perdavimas nėra pakankamai reglamentuotas.  

Kita vertus, situacija, kai JEREMIE Kontroliuojantįjį fondą Lietuvoje valdo tarptautinė institucija (EIF), 
taip pat turi trūkumų: aukšta fondo administravimo kaina, nacionalinės institucijos nekaupia patirties rizikos 
kapitalo investavime ir kitų inovatyvių finansų inžinerijos priemonių įgyvendinime, EIF trūksta motyvacijos 
sukauptą patirtį perduoti nacionalinei institucijai. Per JEREMIE Kontroliuojančio fondo įgyvendinamos 
priemonės įgyvendinamos lėčiau, nei buvo numatyta pirminiame plane. Taigi sprendimą dėl JEREMIE KF 
valdytojo derėtų gerai pasverti, atsižvelgus į visas minėtas rizikas. 

 

II. Kompetencija ir gebėjimai, pakankami kontroliuojančiojo fondo valdytojo funkcijų vykdymui  

 

Institucijos kompetencija ir gebėjimai, pakankami finansų inžinerijos priemonių administravimui, visų 
pirma turėtų būti nustatomi remiantis kontroliuojančiųjų fondų arba finansų inžinerijos priemonių valdytojams 
(kai kontroliuojantysis fondas nėra steigiamas) funkcijomis, kurios apibrėžtos trišalėse finansavimo sutartyse. 
Šių funkcijų sąrašai buvo pateikti ankstesniame ataskaitos skyriuje, kuriame buvo nagrinėjamos finansų 
inžinerijos priemonių administravimo sistemos dalyvių funkcijos ir atsakomybė. Nors finansavimo sutartyse 
su kontroliuojančiųjų fondų valdytojais numatytos funkcijos yra tos pačios, tačiau skiriasi jų turinys 
(administruojamos skirtingos finansų inžinerijos priemonės), todėl atitinkamai skiriasi ir reikalavimai 
kontroliuojančiųjų fondų valdytojų kompetencijai ir gebėjimams.  

Atsižvelgiant į tai, kad artimiausiu metu ketinama paskirti naują JEREMIE KF valdytoją, aktualu aptarti 
specifinius reikalavimus institucijos – teisių ir funkcijų perėmėjos – kompetencijai ir gebėjimams, kurie 
apibendrintai pateikiami 8 pav. Kaip INVEGA atitinka du 8 pav. nurodytus reikalavimus dėl finansų įstaigos ir 
patirties administruojant ES struktūrinės paramos ir nacionalinės paramos programas jau buvo aptarta. Kiti 
du matricoje pateikti reikalavimai yra pasiūlyti detalizuojant efektyvumo reikalavimą dėl finansinių produktų, 
skirtų SVV plėtrai, įgyvendinimo patirties.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
94 INVEGA atstovai, interviu telefonu, 2010 m. gegužės mėn.; JEREMIE KF valdytojo Lietuvoje (EIF) atstovas, interviu, 2010 m. 
gegužės mėn.  



Lietuvos teisinės ir finansinės sistemos tinkamumo SVV plėtrai skirtų finansinės 
inžinerijos priemonių, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų, steigimui ir 

įgyvendinimui vertinimas 

Galutinė vertinimo ataskaita 

127 psl. iš 277 

  

                                                             

 

 

Pav. 8. JEREMIE KF valdytojo kompetencijų ir gebėjimų matrica 

 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Atsižvelgiant į pateiktą JEREMIE KF kompetencijų ir gebėjimų matricą, taip pat į valdytojo funkcijas, 
kurias turės atlikti JEREMIE KF valdytojas (žr. 8 pav.), galima teigti, kad INVEGA neturi institucinės patirties 
investuojant rizikos kapitalą. Pasidalintos rizikos paskolų priemonė taip pat gana specifiška. Priemonės, 
inovatyvios net ir ES mastu, ir kuriai nukreipta ypač didelė dalis JEREMIE KF fondo lėšų (703,4 mln. Lt), 
įgyvendinimas Lietuvoje problemiškas – priemonė buvo paleista nepakankamai išsiaiškinus bankų galimybes 
ir tikslus dalyvauti teikiant pasidalintos rizikos paskolas SVV subjektams. Norint sėkmingai ją valdyti, būtina 
gerai išmanyti šią sritį, prireiks daugiau kompetencijos bendradarbiaujant su bankais, nes pastarieji prisiima 
daugiau rizikos. INVEGAI perėmus JEREMIE KF valdymą, reikės kompetencijos vertinant ir peržiūrint 
pasidalintos rizikos instrumento įgyvendinimo pažangą, rezultatus, toliau kuriant sąlygas jos sėkmingam 
veikimui. Taigi kyla abejonių, ar administruodama šias dvi finansų inžinerijos priemones INVEGA gebės 
veiksmingai įgyvendinti investavimo strategiją, vykdyti finansų inžinerijos priemonių valdytojų atranką 
(parengti techninę užduotį ir įvertinti kandidatų pateiktus verslo planus), prižiūrėti finansų inžinerijos 
priemonių valdytojų veiklą, vertinti finansų inžinerijos priemonių rezultatyvumą.  

Preliminariu vertinimu, taip pat ir kitoms funkcijoms atlikti šiuo metu INVEGA turimi gebėjimai ir 
žmogiškieji ištekliai nėra pakankami. Trišalėje sutartyje su EIF numatyta, kad JEREMIE KF valdytojo 
funkcijoms vykdyti EIF skiria 2,5 etato, papildomai pagal poreikį įtraukdamas EIF centrinio biuro 
Liuksemburge specialistus. Sutartyje numatyta galimybė samdyti išorinius konsultantus taip užpildant 
gebėjimų trūkumą, ypač konsultuojant teisės klausimais, rengiant technines užduotis finansiniams 
tarpininkams atrinkti. Palyginimui reikia paminėti, kad INVEGA fondo, įgyvendinančio standartines finansų 
inžinerijos priemones, ir esančio mažesnės apimties nei JEREMIE KF, valdytojo funkcijų vykdymui užtikrinti 
numatyta skirti 4,5 etato, taip pat įtraukti kitus INVEGA specialistus, samdyti išorinius konsultantus.  

Reikia atkreipti dėmesį, kad papildomų žmogiškųjų išteklių poreikis JEREMIE KF valdyti galiausiai 
priklausys ne tik nuo fondo valdomų lėšų dydžio, bet ir nuo INVEGAI priskirtų konkrečių funkcijų valdant 
JEREMIE KF, nuo fondo įgyvendinamų finansų inžinerijos priemonių (tiesioginiam priemonės taikymui, pvz., 
garantijų teikimui reikia didesnių žmogiškųjų išteklių, tuo tarpu palūkanoms kompensuoti, paskoloms teikti – 
palyginti mažesnių), ir nuo konkrečių priemonių įgyvendinimo etapo (priemonės administravimui reikia 
mažiau žmogiškųjų išteklių, nei pradiniame finansų inžinerijos priemonės įgyvendinimo etape). Galiausiai 
žmogiškųjų išteklių poreikis priklausytų ir nuo finansų inžinerijai taikomų administravimo taisyklių (jei finansų 
inžinerijos priemonėms administruoti būtų taikomi VKS reikalavimai, darbuotojų poreikis išaugtų dėl 
griežtesnių reikalavimų).  

Dėl minėtų priežasčių šiuo metu tiksliai įvertinti INVEGA žmogiškųjų išteklių poreikį JEREMIE KF 
valdymui yra sudėtinga. Vertinant preliminariai, tikėtina, kad JEREMIE KF valdymui INVEGAI reikėtų skirti ne 
mažiau 4 etatų aukštos kvalifikacijos specialistams (specialistus su patirtimi pvz., rizikos kapitalo fondų 
valdyme, galima pritraukti iš bankinio sektoriaus nustatant jiems konkurencingą atlyginimą).  

Taip pat INVEGA biudžete derėtų numatyti pakankamai lėšų konsultacijų paslaugoms įsigyti tose 
srityse, kuriose INVEGAI gebėjimų nepakanka - konsultacijoms teisiniais, valstybės pagalbos, finansinių 
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produktų struktūravimo, finansinių produktų rizikos ir efektyvumo vertinimo bei kitais klausimais. Išorinių 
konsultantų pasitelkimas yra gera priemonė gebėjimams sustiprinti per labai trumpą laiką. Tokiu būdu 
kompetencijos trūkumą kai kuriose srityse sprendžia dabartinis JEREMIE KF valdytojas EIF. Šioms 
konsultacijų paslaugoms teikti galėtų būti sudaroma rėminė sutartis su atitinkamas konsultacijų paslaugas 
teikiančiomis bendrovėmis.  

INVEGAI perėmus JEREMIE KF fondo valdymą ženkliai padidėtų valdomų lėšų apimtys – šiuo metu 
INVEGA Garantijų fonde sukaupta 129 mln. litų, INVEGOS fonde – 200 mln. litų, Verslumo skatinimo fonde 
– 50 mln. litų, tuo tarpu JEREMIE KF valdo iki 1 mlrd. litų. Atsižvelgiant į šiuos pokyčius, bus būtina išplėsti 
INVEGA technines galimybes, leisiančias  administruoti papildomas lėšas – stiprinti ir tobulinti techninę bazę 
(informacines sistemas). Rengiantis perimti JEREMIE KF valdytojo funkcijas, tikslinga peržiūrėti INVEGA 
vidines darbo procedūras, ir pagal poreikį jas tobulinti. INVEGA techninės bazės įvertinimas ir vidinių darbo 
procedūrų peržiūra gali būti atlikta įgyvendinant INVEGA pasirengimo perimti JEREMIE kontroliuojančiojo 
fondo valdytojo teises ir funkcijas“ priemonių planą95, kaip viena iš INVEGA vidaus audito dalių.  

 

Pav. 9. INVEGA gebėjimų įgyvendinti JEREMIE KF valdomas finansų inžinerijos priemones matrica 
 

GEBĖJIMAI 
FI PRIEMONĖS 

Paskolų 
teikimas 

Garantijų 
teikimas 

Rizikos 
kapitalo 
fondai 

Pasidalintos 
rizikos paskolų 

teikimas 
Rinkos analizė ir SVV poreikių įvertinimas + + - - 
Finansinių produktų struktūravimas + + - - 
Finansinių produktų rizikos vertinimas + + - - 
Finansinių produktų efektyvumo (poveikio 
rinkai) vertinimas 

+ + - - 

ES taisyklių valstybės pagalbos srityje 
išmanymas 

+ + +/- +/- 

Techninės užduoties finansiniams 
tarpininkams parengimas 

+ + - - 

Finansinių tarpininkų atranka + + - - 
Sutarčių su finansiniais tarpininkais 
sudarymas (įskaitant derybas) 

+ + +/- +/- 

Finansinių tarpininkų sutartinių 
įsipareigojimų vykdymo stebėsena 

+ + +/- +/- 

Rizikos valdymas + + +/- +/- 
Pažeidimų tyrimas + + +/- +/- 
Viešinimas + + + + 
Kontroliuojančiojo fondo lėšų valdymas ir 
apskaita 

+ + + + 

Informacijos reikalingos metinei ir galutinei 
ataskaitai rinkimo užtikrinimas  

+ + + + 

Ataskaitų rengimas + + + + 
IT sistemų priežiūra + + + + 

 
Šaltinis: sudaryta autorių 
Paaiškinimai: + turi gebėjimų; - neturi gebėjimų; +/- iš dalies turi gebėjimų 

 

                                                      

95 Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. 4-46 „Dėl pasirengimo 2011 m. perimti „JEREMIE“ 
kontroliuojančiojo fondo valdytojo teises ir funkcijas“. 
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INVEGA gebėjimų stiprinimas siekiant perimti JEREMIE KF valdymą. Apžvelgus institucijas, 
galinčias vykdyti kontroliuojančiojo fondo funkcijas, galima daryti išvadą, kad INVEGA geriausiai atitinka 
reikalavimus kontroliuojančiojo fondo valdytojui. Tačiau INVEGAI trūksta gebėjimų investuoti rizikos kapitalą 
ir teikti pasidalintos rizikos paskolas, taigi gebėjimai šiose srityse turi būti stiprinami – tiek organizuojant 
mokymus (įskaitant atitinkamų mokymų modulio sukūrimą ir pritraukiant kvalifikuotus užsienio ekspertus), 
tiek glaudžiau įtraukiant INVEGA į JEREMIE KF administravimo veiklą. Dalyvavimas svarstant aktualijas, 
veiklos ataskaitas, priimant sprendimus yra tinkamas būdas gebėjimams stiprinti, susipažinti su JEREMIE KF 
valdymo specifika, perimti gerąją EIF patirtį. Formaliai INVEGA dalyvauja JEREMIE KF Priežiūros komiteto 
veikloje stebėtojo teisėmis (neturi balsavimo teisės). Pagrindinis priežiūros komiteto, patvirtinto 2010 m. 
gegužės 19 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-394 „Dėl JEREMIE kontroliuojančiojo fondo priežiūros komiteto 
sudėties“, tikslas yra vykdyti investavimo strategijos ir plano įgyvendinimo priežiūrą, kad finansų tarpininkų 
projektai atitiktų veiksmų programos tikslus ir Stebėsenos komiteto96 patvirtintus atrankos kriterijus. Suteikus 
INVEGA daugiau teisių JEREMIE KF valdyme (pvz., balsavimo teisę), padidėtų atsakomybė, taip pat ir 
motyvacija gilintis į JEREMIE KF valdymą. 

Vertinant EIF patirties perdavimą INVEGAI reikia paminėti, kad, vadovaujantis trišalės sutarties dėl 
JEREMIE KF Lietuvoje steigimo nuostatomis, šalys kartu pasirašė ir memorandumą, kurio tikslas yra 
nustatyti principus, apibrėžiančius EIF praktinės patirties perdavimą institucijai, kurią atsakingos ministerijos 
paskirs vietoje EIF kaip kontroliuojančiojo fono valdytoją. Konkrečios patirties perdavimo priemonės 
dokumente nedetalizuojamos, EIF tik yra įsipareigojęs perduoti INVEGA JEREMIE KF administravimo patirtį. 
Remiantis šiais įsipareigojimais, EIF yra atrinkęs 2 INVEGA darbuotojus stažuotojus (angl. secondees), kurie 
dalyvauja EIF organizuojamuose mokymuose (ypač didelis dėmesys skiriamas gebėjimams kapitalo 
sandorių (equity transactions), pasidalintos rizikos paskolų sandorių (funded risk sharing transactions), 
teisinių sandorių (legal transactions), rizikos valdymo (risk management) srityse tobulinti)97. Tačiau svarbu 
pabrėžti, kad stažuotojams turi būti sudaryta galimybė tam tikrą laiką nuolat dirbti EIF biure Lietuvoje ir (arba) 
centriniame EIF biure Liuksemburge, tokiu būdu įgyjant tiesioginės darbo patirties. Todėl su EIF derėtų 
aptarti tokį patirties perdavimo INVEGA būdą, taip pat sudaryti galimybę, kad EIF mokymuose dalyvautų 
daugiau INVEGA darbuotojų. Atsižvelgiant į galimą darbuotojų kaitą ar ilgalaikes atostogas (pvz., motinystės, 
ligos atveju), būtų tikslinga paskirti ir apmokyti stažuotojus, pavaduojančius INVEGA darbuotojus.    

Svarbu pastebėti, kad formaliai konkretus EIF įsipareigojimų perduoti patirtį INVEGAI turinys nėra 
įtvirtintas (įsakymu, sutartimi tarp EIF ir atsakingų ministerijų ir/ar INVEGOS, ar kita forma). Manytume, kad 
tai padaryti būtų tikslinga, ypač atsižvelgiant į faktą, jog, neformalizavus įsipareigojimų, EIF gali susidurti su 
konfidencialumo problema (mokymų metu yra perduodami duomenys apie EIF veiklą, o konfidencialumo 
reikalavimai tarptautinėse organizacijose yra labai griežti).  

Apžvelgiant į kitų šalių patirtį reikia paminėti, kad Slovakijoje JEREMIE kontroliuojančiojo fondo 
valdymo veikloje dalyvauja ir nacionalinės institucijos – Slovakijos garantijų ir plėtros bankas (Slovak 
Guarantee and Development Bank, SZRB) ir Nacionalinė mažų ir vidutinių įmonių plėtros agentūra (National 
Agency for Development of Small and Medium Enterprises, NADSME), o KF, įsteigto kaip atskiras juridinis 
asmuo (SPV) valdytoju pasirinktas EIF98. Tokiu būdu užtikrinamas patirties (angl. know how) perdavimas 
nacionalinėms institucijoms srityse, aktualiose valdant finansų inžinerijos priemones (investavimo strategijos 
formulavimo, rizikos valdymo, teisės). Kadangi keisti JEREMIE KF valdymo struktūrą Lietuvoje nėra 
galimybės, patirties perdavimą nacionalinei institucijai (INVEGAI) derėtų vykdyti jau minėtomis priemonėmis 
– stažuojantis, apmokant daugiau darbuotojų, glaudžiau įtraukiant INVEGĄ į JEREMIE KF valdymą. 

EIF Slovakijoje taiko panašius kaip Lietuvoje patirties perdavimo būdus – iš nacionalinių institucijų 
darbuotojų atrinkti 3 darbuotojai ir jų kompetencija tobulinama mokymuose. Veiklos vykdomos remiantis 
formalia sutartimi, kuria EIF yra įsipareigojęs know how perduoti Slovakijos institucijoms. Svarbiausios sritys, 
kuriose būtina stiprinti finansų inžinerijos priemonių įgyvendinime dalyvaujančių nacionalinių institucijų 
(Slovakijos finansų ministerijos, Slovakijos garantijų ir plėtros banko, Nacionalinės mažų ir vidutinių įmonių 

                                                      
96 Įsteigtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139. 
97 INVEGA ir JEREMIE KF valdytojo Lietuvoje (EIF) atstovai,–interviu, 2010 m. gegužės mėn. 
98 JEREMIE KF valdytoju paskirti EIF kartu su specialios paskirties bendrove (SPV), savarankišku juridiniu asmeniu, nuosavybės teise 
priklausančiu nacionalinei institucijai (SZRB). Visos SZRB akcijos priklauso Slovakijos Respublikos finansų ministerijai. NADSME 
JEREMIE kontroliuojančiajame fonde dalyvauja kaip investuotojas. 
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plėtros agentūros) gebėjimus yra rizikos valdymas, monitoringas ir ataskaitų rengimas, apskaita, teisės 
taikymas99.  

Vengrijos patirtis įgyvendinant JEREMIE iniciatyvą įdomi tuo, kad šalis KF valdytoja pasirinko ne EIF, o 
nacionalinę instituciją – Vengrijos rizikos kapitalo fondą (angl. Venture Finance Hungary). Vengrijos atstovų 
teigimu, nacionalinės institucijos paslaugos yra pigesnės, kontrolė koncentruota šalyje, be to, šalyje liks ir 
Vengrijos rizikos kapitalo fondo sukaupta patirtis įgyvendinant finansų inžinerijos priemones100. Prieš 
imdamasis JEREMIE KF valdytojo funkcijų įgyvendinimo, Vengrijos rizikos kapitalo fondo valdytojas neturėjo 
institucinės patirties. Fondas įsteigtas tik 2007 m. siekiant jam pavesti valdyti JEREMIE KF. Iki 2007 m. 
programavimo periodo už įgyvendinamas finansų inžinerijos priemones buvo atsakingos kitos šalies 
institucijos. Gebėjimų trūkumo problemą Vengrijos rizikos kapitalo fondas sprendė pritraukdamas 
kvalifikuotus darbuotojus su specifine patirtimi finansų srityje – dirbusių bankuose, turinčių patirties rizikos 
kapitalo rinkoje. Didelis dėmesys buvo skiriamas IT sistemos, galinčios užtikrinti sklandų reikiamų operacijų 
atlikimą, kūrimui ir diegimui. Vengrijos rizikos kapitalo fondo atstovo teigimu, fondas gebėjimų trūkumo šiuo 
metu nejaučia (įstaigoje iš viso dirba 19 darbuotojų), tačiau pripažįsta, jog situacija galėtų pablogėti 
padidėjus finansų inžinerijos priemonių paklausai tarp SVV subjektų. Ekonominės krizės sąlygomis 
pagrindinis SVV rūpestis yra išlikti, o ne plėstis (tuo tarpu finansų inžinerijos priemonės orientuotos į SVV 
plėtrą)101. Vengrijos nacionalinės plėtros ir ekonomikos ministerijos atstovas kaip pagrindinę kompetencijų 
tobulinimo sritį nurodė ir geresnį ERPF reglamentavimo bei valstybės pagalbos (angl. state aid) taisyklių 
išmanymą visoms finansų inžinerijos priemonių įgyvendinime dalyvaujančioms institucijoms102.  

Taip pat reikia konstatuoti, kad INVEGA pasirengimo perimti JEREMIE kontroliuojančiojo fondo 
valdytojo teises ir funkcijas priemonių planas103 nėra sistemingas - nenustatyti siekiami tikslai, terminai 
tikslams pasiekti, nenumatytas reikiamas finansavimas.  

Apsisprendus JEREMIE KF valdytoju paskirti INVEGA, derėtų atlikti bendrovės gebėjimų auditą ir 
tiksliai įvertinti kompetenciją bei nustatyti gebėjimų spragas (įskaitant ir INVEGA techninės bazės įvertinimą, 
vidinių darbo procedūrų peržiūrą). INVEGOS gebėjimų atlikti JEREMIE KF valdytojo funkcijas auditas 
numatytas minėtame INVEGA pasirengimo perimti JEREMIE kontroliuojančiojo fondo valdytojo teises ir 
funkcijas priemonių plane. Šio audito rezultatai leistų parengti išsamų mokymų ir seminarų, galinčių 
sustiprinti trūkstamus INVEGA gebėjimus, planą, taip pat suplanuoti INVEGA techninės bazės, vidinių darbo 
procedūrų tobulinimą ir koregavimą. Iki nustatyto termino INVEGAI atlikus plane nurodytus pasirengimo 
darbus, derėtų atlikti INVEGA gebėjimų vykdyti JEREMIE Kontroliuojančiojo fondo valdytojo funkcijas 
verifikaciją (t. y. patikrinimą, ar INVEGA įgyvendino audito rekomendacijas ir ar yra pasirengusi perimti ir 
vykdyti Kontroliuojančiojo fondo valdytojo funkcijas).  

 

 
PAGRINDINIAI PRIVALUMAI 

• Įvertinus, kokia institucija galėtų vykdyti JEREMIE kontroliuojančiojo fondo funkcijas, matyti, kad INVEGA geriausiai atitinka 
pasiūlytus tiek tinkamumo (privalomus), tiek efektyvumo (papildomus) reikalavimus – bendrovė pagal LR finansų įstaigų 
įstatymą teikia finansines paslaugas, gali užtikrinti finansinių tarpininkų informacijos konfidencialumą, turi finansinių produktų, 
skirtų SVV plėtrai, planavimo ir įgyvendinimo arba administravimo patirties, ES struktūrinių fondų ir nacionalinės paramos 
programų administravimo patirties, INVEGA siūloma kontroliuojančiojo fondo valdymo (administravimo) kaina, tikėtina, būtų 
mažesnė nei EIF. INVEGA turi tiesioginės patirties finansų inžinerijos priemonių įgyvendinime.  

 

                                                      
99 JEREMIE KF valdytojo Slovakijoje (EIF) atstovas, interviu telefonu, 2010 m. gegužės mėn. 
100 Vengrijos rizikos kapitalo fondo atstovas, interviu telefonu, 2010 m. gegužės mėn. 
101Vengrijos rizikos kapitalo fondo atstovas, interviu telefonu, 2010 m. gegužės mėn.  
102 Vengrijos nacionalinės plėtros ir ekonomikos ministerijos atstovas, interviu telefonu, 2010 m. gegužės mėn. 
103 Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. 4-46 „Dėl pasirengimo 2011 m. perimti „JEREMIE“ 
kontroliuojančiojo fondo valdytojo teises ir funkcijas“. 
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TRŪKUMAI, TOBULINTINOS SRITYS 

• Atsižvelgiant į JEREMIE KF valdytojo funkcijas, fondo apimtį ir įgyvendinamų finansų inžinerijos priemonių specifiką bei 
įgyvendinimo būklę, būtina atitinkamai stiprinti INVEGA gebėjimus investuoti rizikos kapitalą ir teikti pasidalintos rizikos paskolas 
(veiksmingai įgyvendinti investavimo strategiją, vykdyti finansų inžinerijos priemonių valdytojų atranką, prižiūrėti finansų 
inžinerijos priemonių valdytojų veiklą, vertinti finansų inžinerijos priemonių rezultatyvumą ir kitus). 

• Preliminariu vertinimu, šiuo metu INVEGA turimi žmogiškieji ir techniniai ištekliai JEREMIE KF funkcijoms atlikti nėra 
pakankami, todėl, perimant JEREMIE KF valdymą, reikėtų: 
- atsižvelgus į INVEGAI perduodamas funkcijas, įgyvendinamas priemones ir jų įgyvendinimo etapą/būklę numatyti papildomus 

žmogiškuosius išteklius; 
- išplėsti INVEGA technines galimybes, leisiančias administruoti papildomas JEREMIE KF lėšas (stiprinti ir tobulinti 

informacines sistemas); 
- skirti pakankamai lėšų išoriniams konsultantams tose srityse, kuriose INVEGA turimų gebėjimų ir (ar) išteklių nepakanka; 
- atlikti INVEGA gebėjimų vykdyti JEREMIE Kontroliuojančiojo fondo valdytojo funkcijas auditą. 

• INVEGA pasirengimo perimti JEREMIE kontroliuojančiojo fondo valdytojo teises ir funkcijas priemonių planas nėra sistemingas. 
Reikėtų nustatyti siekių tikslus, aiškius terminus tikslams pasiekti, numatyti reikiamą finansavimą. 

• Apsisprendus JEREMIE KF valdytoju paskirti INVEGA, reikia atlikti bendrovės gebėjimų auditą ir tiksliai įvertinti kompetenciją, 
nustatyti gebėjimų spragas, atlikti INVEGA techninės bazės įvertinimą, vidinių darbo procedūrų peržiūrą, ir parengti išsamų 
gebėjimų stiprinimo planą. Iki nustatyto termino INVEGAI atlikus plane nurodytus pasirengimo darbus, derėtų atlikti INVEGA 
gebėjimų vykdyti JEREMIE Kontroliuojančiojo fondo valdytojo funkcijas verifikaciją - patikrinti, ar INVEGA įgyvendino audito 
rekomendacijas ir ar yra pasirengusi perimti ir vykdyti  Kontroliuojančiojo fondo valdytojo funkcijas.  

 

 

JEREMIE KF valdytojo skyrimas. Ūkio ministerijai apsisprendus, kokią nacionalinę instituciją skirti 
JEREMIE kontroliuojančiojo fondo valdytoju, sprendimą derėtų įtvirtinti atskiru Ūkio ministro įsakymu104. 
Alternatyviai teisių ir pareigų perėmimą galima įtvirtinti sutartimi, t.y., kad KF valdytojo teisės ir pareigos būtų 
sklandžiai perduotos/perimtos, tarp buvusio (EIF) ir pasirinkto naujojo JEREMIE KF valdytojo bei atsakingų 
ministerijų turi būti sudaryta sutartis, kuri apibrėžtų teisių ir pareigų perėjimą naujajam KF valdytojui, 
reglamentuotų atsakomybę pereinamuoju laikotarpiu ir kitus klausimus. 

Europos Komisijos notoje dėl finansų inžinerijos 2007–2013 programavimo periodui105 pažymima, kad 
valstybei narei pagal reglamento 1083/2006 44(b) dalį atrenkant nacionalinę instituciją kontroliuojančiojo 
fondo valdytoja ir jai suteikiant dotaciją, nacionaliniuose teisės aktuose derėtų a) nurodyti skiriamą finansų 
instituciją, b) pateikti viešosios politikos tikslus, pateisinančius tiesioginės dotacijos suteikimą šiai institucijai, 
ir c) pagrįsti skiriamos institucijos kompetenciją, būtiną sėkmingai vykdyti KF valdytojo funkcijas. LR teisės 
aktuose taip pat nurodyta prievolė atsakingai institucijai, pasirinkus KF valdytoją, išdėstyti pasirinkimo 
argumentus: remiantis 2008 m. spalio 24 d. Finansų ministro įsakymo Nr. 1K-334106 7 punkto 2 dalimi, 
„institucija, kuriai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu yra pavesta atrinkti kontroliuojančiojo fondo 
valdytoją, informuoja vadovaujančiąją instituciją apie ketinimą pasirinkti kontroliuojančiojo fondo valdytoją, 
išdėstydama pasirinkimo argumentus“. 

Taigi, remiantis Europos Komisijos rekomendacijomis ir LR teisės aktų nuostatomis, skiriant 
kontroliuojančiojo fondo valdytoją papildomai derėtų nurodyti, kokia institucija skiriama, skyrimą 
pateisinančius viešosios politikos tikslus (remti SVV plėtrą), nurodyti skiriamos institucijos mandatą vykdyti 
viešąją politiką ir trumpai pagrįsti skiriamos institucijos kompetenciją, būtiną sėkmingai vykdyti KF valdytojo 
funkcijas. Kompetencijos pagrindimą siūlome atlikti vadovaujantis šioje ataskaitoje pasiūlytais tinkamumo ir 
efektyvumo reikalavimais, kuriuos, kaip jau buvo minėta, siūloma apibrėžti Finansų inžinerijos taisyklėse 
arba kitame teisės akte.  

                                                      
104 Nors LR ūkio ministro įsakyme Nr. 4-46 „Dėl pasirengimo 2011 m. perimti „JEREMIE“ kontroliuojančiojo fondo valdytojo teises ir 
funkcijas“ nurodoma INVEGAI pasirengti perimti JEREMIE kontroliuojančiojo fondo valdytojo teises ir funkcijas, šio įsakymo nepakanka, 
kad būtų laikoma, jog INVEGA jau yra paskirta JEREMIE KF valdytoju. 
105 Komisijos 2007 m. liepos 16 d. nota dėl finansų inžinerijos 2007–2013 programiniam periodui COCOF 07/0018/01. 
106 Finansų ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 1K-334 „Dėl finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklių 
patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 125-4765). 
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10.3.3. KLAUSIMAS 

 

Ar Finansų inžinerijos priemonių (finansuojamų iš skirtingų ES politikų, programų, fondų) administravimo 
sistemos yra suderinamos? Ar galima esamą ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų Finansų inžinerijos 
priemonių sistemą naudoti Lietuvos biudžeto lėšomis finansuojamų Finansų inžinerijos priemonių 
administravimui kuriant vieningą Finansų inžinerijos priemonių steigimo ir valdymo sistemą? 

I.  Finansų inžinerijos priemonių, finansuojamų iš skirtingų ES struktūrinių fondų ir veiksmų 
programų, suderinamumas 

Šiuo metu finansų inžinerijos priemonėms įgyvendinti skiriamos ES struktūrinės paramos lėšos pagal 
dvi 2007–2013 m. veiksmų programas – Ekonomikos augimo veiksmų programą ir Žmogiškųjų išteklių 
plėtros veiksmų programą. Ekonomikos augimo veiksmų programa finansuojama Europos regioninio plėtros 
fondo (ERPF) lėšomis107, Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa – Europos socialinio fondo (ESF) 
lėšomis108. Tiek ERPF, tiek ESF lėšų naudojimui taikomi pagrindiniai reglamentai – ES struktūrinių fondų 
reglamentas, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio 
fondo ir Sanglaudos fondo, taip pat Įgyvendinantis reglamentas, nustatantis minėto ES struktūrinių fondų 
reglamento ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės 
plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles. Taigi ES teisinė bazė, taikoma ERPF ir ESF lėšų naudojimui, yra ta 
pati. Europos Komisijos nota109, plačiau paaiškinanti kai kurias finansų inžinerijos priemonių steigimo ir 
valdymo nuostatas, išimčių ar skirtumų ERPF ir ESF lėšų naudojimui ir valdymui taip pat nenustato. Europos 
Komisijos parengtame finansų inžinerijos priemonių valdymo gairių projekte110, nurodoma, kad finansų 
inžinerijos priemonė gali būti įgyvendinama iš kelių fondų arba kelių veiksmų programų, tačiau tokiu atveju 
finansų inžinerijos priemonės valdytojas atskaitomybės ir audito tikslais turi užtikrinti atskirą lėšų apskaitą. 
Tačiau Lietuvos veiksmų programose yra aiškiai atskirtos finansų inžinerijos priemonių investavimo kryptys ir 
šiuo metu nėra galimybės ERPF lėšomis (pavyzdžiui per INVEGA fondą) finansuoti ESF remiamas 
veiklas111, t.y. teikti labai mažas paskolas fiziniams asmenims, ketinantiems pradėti savo verslą. Vadinasi, 
šiuo metu apribojimai sukurti labiau integruotą SVV plėtrai skirtų finansų inžinerijos priemonių administravimą 
yra nustatyti nacionaliniame lygmenyje. Juos galima panaikinti su Europos Komisija suderinus Ekonomikos 
augimo veiksmų programos keitimą112 ir numačius kryžminio finansavimo galimybę tuo atveju, jei ES teisės 
aktai, reglamentuojantys 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpio lėšų 
panaudojimą, tam neprieštarautų. 

Šiuo metu beveik visas finansų inžinerijos priemones įgyvendina ar administruoja INVEGA (išskyrus 
finansų inžinerijos priemones, įgyvendinamas per JEREMIE KF). Jei būtų nuspręsta INVEGAI perduoti ir 
JEREMIE KF valdytojo teises, ir funkcijas, bendrovė valdytų visus tris šiuo metu įsteigtus SVV plėtrai skirtus 
kontroliuojančiuosius fondus, atskirą finansų inžinerijos priemonę Garantijų fondą, taip pat ir kelias biudžeto 
lėšomis finansuojamas SVV subjektams skirtas priemones. Manytume, kad tolesnis finansų inžinerijos 
priemonių supaprastinimas galimas apjungiant kontroliuojančiuosius fondus. Tuo atveju, jei JEREMIE KF 
valdytojo teises ir funkcijas perimti būtų paskirta INVEGA, derėtų svarstyti galimybę apjungti INVEGA, 

                                                      
107 Iš ERPF lėšų finansuojama: tiesioginė pagalba investicijoms į įmones (visų pirma MVĮ), kad būtų kuriamos tvarios darbo vietos; su 
moksliniais tyrimais, naujovėmis, telekomunikacijomis, aplinka, energija ir transportu susijusi infrastruktūra; finansinės priemonės 
(rizikos kapitalo fondai, vietos plėtros fondai ir kt.), siekiant remti regioninę bei vietos plėtrą ir skatinti miestus bei regionus 
bendradarbiauti; techninės pagalbos priemonės. 
108 ESF paskirtis - užimtumo skatinimas ES. ESF lėšų finansuoja projektus, sprendžiančius socialines (pirmiausia užimtumo) 
problemas, finansuoja švietimą ir profesinį mokymą, įsidarbinimo galimybių plėtrą, mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą, švietimo ir 
profesinio mokymo sistemų tobulinimą. 
109 Note of the Commission on Financial Engineering in the 2007-13 programming period. 16 July 2007, COCOF 07/0018/01. 
110 Eurepean Commission. Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 
1083/2006 implemented with funding from the European Regional Development Fund. Draft document (Version 28/07/2010).  
111 Teisiniai apribojimai aptariami analizuojant 10.2.6 klausimą. 
112 Ekonomikos augimo veiksmų programoje reikėtų išbraukti nuostatą, kad finansų inžinerijos priemonėmis, finansuojamomis iš šios 
programos, neskiriama ERPF parama socialinių įmonių, siekiančių plėtoti savo verslą ir labai mažų ir mažų įmonių bei fizinių asmenų, 
norinčių pradėti savo verslą, projektams, jeigu jie yra finansuojami pagal ESF finansų inžinerijos priemones. Programą reikėtų papildyti 
nuostata, kad šios veiklos gali būti remiamos pagal kryžminio finansavimo principą.  
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JEREMIE ir Verslumo skatinimo kontroliuojančiuosius fondus į vieną. Šie fondai administruojami pagal tą 
pačią ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų finansų inžinerijos priemonių administravimo sistemą, 
fondų valdymui keliami tokie patys reikalavimai. Sujungus kontroliuojančiuosius fondus į vieną, sumažėtų 
administracinės išlaidos, būtų sutaupyta išteklių: reikėtų rengti ir tvirtinti vieną pažangos ataskaitą, atlikti 
vieną fondo veiklos auditą, lėšos būtų išmokamos tam pačiam kontroliuojančiojo fondo valdytojui, t. y. fondų 
valdymas būtų efektyvesnis. Taip pat reikia pastebėti, kad sutartys su valdytojais dėl JEREMIE KF, INVEGA 
KF ir Verslumo skatinimo KF yra panašios. Kita vertus, fondų sujungimas į vieną kontroliuojantįjį fondą keltų 
tam tikrų teisinių rizikų. Visų pirma, atskirų finansų inžinerijos priemonių, įskaitant KF, sujungimas nėra 
eksplicitiškai reglamentuojamas nei Struktūrinių fondų reglamento, nei Įgyvendinančio reglamento, nei kitų 
analizuotų ES teisės aktų. Nepaisant šios rizikos, galimybės sujungti kontroliuojančiuosius fondus yra 
laikantis toliau aptariamų procedūrų. 

Lėšų grąžinimo ir suteikimo kitam kontroliuojančiajam fondui modelį Europos Komisija yra bent 
minimaliai išaiškinusi. Visgi tuo atveju, jei būtų laikoma, kad vienas kontroliuojantysis fondas grąžino visas 
lėšas ir šios lėšos buvo skirtos kitam kontroliuojančiajam fondui, būtų susiduriama su problema, kad 
kontroliuojantysis fondas grąžintų ne tik lėšas, bet ir reikalavimo teises, o šios reikalavimo teisės būtų 
perleistos kitam kontroliuojančiajam fondui. Tačiau tokiu atveju, ta dalis, kuria lėšos yra panaudotos, 
negalėtų būti laikoma papildomu ES finansavimu, nes finansavimas projektams, pagal Struktūrinių fondų 
reglamento 56 straipsnio 2 dalį yra suteikiamas pinigais, o ne natūra: „Pirmoje ir antroje pastraipose 
nurodytos išlaidos turi atitikti šias sąlygas: <...> c) įnašų natūra atveju, bendras finansavimas iš fondų 
neviršija visos finansavimo reikalavimus atitinkančios sumos, atėmus tokių įnašų vertę“. 

Atsižvelgiant į tai, kontroliuojančiųjų fondų sujungimas turėtų būti atliekamas dviem etapais. 

1. Kontroliuojančiojo fondo nepanaudotos lėšų dalies perleidimas kitam kontroliuojančiajam fondui. Ta 
apimtimi, kiek perduodančio teises ir pareigas kontroliuojančiojo fondo lėšos dar nėra panaudotos, šis 
fondas iki lėšų panaudojimo tinkamo laikotarpio pabaigos gali lėšas grąžinti Lietuvos Respublikai ir šios 
lėšos gali būti skirtos kitam kontroliuojančiajam fondui. Techniškai tai būtų atliekama pervedimu iš vieno KF 
sąskaitos į kito KF sąskaitą. Visgi, jei apie išlaidų patyrimą jau yra deklaruota, iškyla sunkumų, nes 
deklaravus EK lėšų panaudojimą, iš ES struktūrinių fondų yra gaunamos lėšos ir išlaidos laikomos patirtomis. 
Finansų inžinerijos gairėse nurodoma, kad griežtai rekomenduojama susilaikyti nuo tokių veiksmų, išskyrus 
„išimtinius ir pateisinamus atvejus“. Tokia pozicija yra grindžiama argumentu, kad tokios išlaidos jau yra 
įtrauktos į išlaidų ataskaitą, pateikiamą EK. Tokiu atveju gali susidaryti situacija, kai valstybei narei yra 
pervedamos lėšos iš ES struktūrinių fondų kompensuoti išlaidas, kurios iš tikrųjų nėra patirtos. Remiantis 
Finansų inžinerijos gairėmis, tai gali reikšti pažeidimą, nebent išlaidų ataskaita atitinkamai būtų pakoreguota. 
Šiose gairėse išreikšta Komisijos nuomone, taip pat kvestionuotina, ar toks lėšų susigrąžinimas yra 
suderinamas su patikimo finansų valdymo principu. Ypač akcentuojama, kad galima situacija, kai neteisėtai 
yra išvengiama ES struktūrinių fondų reglamento 93 straipsnio nuostatų taikymo. Visgi, darytina išvada, kad 
šie ribojimai nėra esminiai kontroliuojančiųjų fondų jungimo atveju, nes šios lėšos de facto ne grįžta 
nacionalinei institucijai, o tuo pačiu momentu yra perduodamos kitam KF, t. y., toliau tinkamai naudojamos 
ES teisės aktų prasme, taigi nelieka pagrindinio Finansų inžinerijos gairėse nurodyto apribojimo argumento. 
Atsižvelgiant į tai, kai lėšos iš vieno KF pervedamos kitam, ataskaitų EK pakoregavimas turėtų būti 
pakankama priemone ištaisyti susidariusią situaciją. 

2. KF panaudotos lėšų dalies perleidimas kitam KF. Pažymėtina, kad ES teisės aktai nekelia 
reikalavimo, kad kontroliuojantysis fondas veiktų ilgiau nei programavimo periodo pabaiga. Visgi yra taikomi 
griežti apskaitos atskyrimo reikalavimai veikiančiam kontroliuojančiajam fondui. Taigi, nors ir yra galimybė 
uždaryti vieną kontroliuojantįjį fondą ir jo teises perduoti kitai ar tai pačiai institucijai, tačiau jo sujungimas su 
veikiančiu KF būtų probleminis, nes jam būtų taikomi apskaitos atskyrimo reikalavimai, taigi sumažėtų 
sujungimo teikiama nauda. Maža to, uždarius vieną kontroliuojantįjį fondą ir jo teises ir pareigas perleidus 
kitam, nuo šių lėšų valdymo mokestis nebebūtų laikomas tinkamomis deklaruoti išlaidomis. Nepaisant šių 
kontroliuojančiųjų fondų sujungimą apsunkinančių aspektų, nusprendus įgyvendinti šį modelį, reikėtų keisti 
finansavimo sutartį.  

Nors sujungus tris kontroliuojančiuosius fondus jų valdymas būtų efektyvesnis, atsižvelgus į šiuo metu 
egzistuojančius teisinius aspektus, darytume išvadą, kad vieno fondo steigimą derėjo svarstyti rengiantis 
įgyvendinti JEREMIE iniciatyvą Lietuvoje. Šiuo metu dėl išvardintų apribojimų fondų sujungimas būtų gana 
sudėtingas ir reikalautų laiko. Tačiau rekomenduotume rimtai svarstyti galimybę fondus sujungti ateityje, 
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rengiantis 2014 m. finansinei perspektyvai. Šiuo metu visi trys kontroliuojantieji fondai įsteigti siekiant 
vienodų tikslų (remti SVV plėtrą), fondų įgyvendinamomis finansų inžinerijos priemonėmis siekiama daryti tą 
patį poveikį rinkai. Taigi derėtų fondus sujungti įsteigiant vieną Verslumo skatinimo kontroliuojantįjį fondą, 
kuris būtų atsakingas už SVV subjektams ir fiziniams asmenims skirtų finansų inžinerijos priemonių 
planavimą ir įgyvendinimą. 

 

II. Galimybės sukurti vieningą Finansų inžinerijos priemonių steigimo ir valdymo sistemą 

Svarstant galimybę kurti vieningą finansų inžinerijos priemonių steigimo ir valdymo sistemą (taigi 
sujungti į vieną bendrą administravimo sistemą dvi atskiras administravimo sistemas – nacionalinio biudžeto 
ir ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų finansų inžinerijos priemonių113), derėtų atsižvelgti į sekančius 
aspektus.  

Suvienodinti administravimo sistemas šiuo atveju reikštų suvienodinti administravimo procedūras, taip 
pat tiek biudžeto, tiek ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų finansų inžinerijos priemonių steigimui ir 
valdymui taikyti tuos pačius teisės aktus. Kaip matyti iš 10.3.1. klausimo analizės, šios dvi administravimo 
sistemos skiriasi administravime dalyvaujančiomis institucijomis, skirtingos finansų inžinerijos priemonių 
inicijavimo, planavimo, įgyvendinimo ir priežiūros procedūros. Abiems administravimo sistemoms taikomi 
visiškai skirtingi nacionaliniai teisės aktai, o ES lėšomis finansuojamų finansų inžinerijos priemonių steigimui 
ir valdymui papildomai taikomi ir ES reglamentų reikalavimai. Biudžeto lėšomis finansuojamų finansų 
inžinerijos priemonių administravimo sistema yra gana paprasta, administravime dalyvauja palyginti mažai 
institucijų, paprastos priemonės inicijavimo, planavimo, įgyvendinimo ir priežiūros procedūros. Tuo tarpu ES 
lėšomis finansuojamų finansų inžinerijos priemonių administravimo sistema sudėtinga, kuriama taip, kad 
atitiktų privalomai taikomus ES reglamentų reikalavimus (plačiau žr. 10.3.1. klausimo analizę, 2 pav., 3 pav.). 
Ypač dėl pastarosios priežasties, norint suvienodinti administravimo sistemas, biudžeto lėšomis 
finansuojamas finansų inžinerijos priemones tektų administruoti pagal ES lėšomis finansuojamų finansų 
inžinerijos priemonių administravimo sistemą, t. y., taikyti pastarosios procedūras, Finansų inžinerijos 
priemonių administravimo ir finansavimo taisyklių nuostatas bei ES reglamentų reikalavimus. Dėl to 
nacionalinio biudžeto lėšomis finansuojamų finansų inžinerijos priemonių administravimo sistema taptų 
neproporcingai sudėtinga, išaugtų administravimo kaštai. 

Galimybės iš esmės supaprastinti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų finansų inžinerijos 
priemonių administravimo sistemą, ir ES struktūrinių fondų lėšas administruoti pagal nacionalinių lėšų 
administravimo sistemą nėra dėl privalomų ES reglamentų reikalavimų, kuriuos šalis narė turi įvykdyti, o 
biudžeto lėšomis įgyvendinamų finansų inžinerijos priemonių administravimo sistema šiuo metu nėra 
pakankamai reglamentuota - nepakankamai reglamentuotas įgyvendinimo etapas (pvz., finansinių tarpininkų 
atranka), nenustatytos stebėsenos, kontrolės, pažeidimų tyrimo procedūros, kurios būtinos administruojant 
ES lėšas).  

Manytume, kad vienodinti ES lėšomis ir biudžeto lėšomis finansuojamų finansų inžinerijos priemonių 
administravimo sistemas netikslinga dėl esminių šių sistemų skirtumų. Tačiau, administruojant biudžeto 
lėšas, kai kuriuos aspektus derėtų perimti iš ES lėšomis finansuojamų finansų inžinerijos priemonių 
administravimo sistemos – detaliau reglamentuoti įgyvendinimo etapą, nustatyti stebėsenos, kontrolės, 
pažeidimų tyrimo procedūras.  

Detalesnis nacionalinių lėšų panaudojimo finansų inžinerijos priemonėms reglamentavimas bus ypač 
aktualus ateityje. SVV plėtrai skirtos finansų inžinerijos priemonės, finansuojamos iš ES lėšų, bus 
įgyvendinamos bent iki 2015 m.114 Pasibaigus sutartims dėl kontroliuojančiųjų fondų ar atskiros finansų 

                                                      

113 Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ uždavinio 
„Pagerinti MVĮ priėjimą prie finansavimo šaltinių“ priemonė Nr. VP2-2.3-ŪM-02-V „Dalinis palūkanų kompensavimas“ įgyvendinama 
visuotinės dotacijos būdu, ir į finansų inžinerijos priemonių administravimo sistemą nepatenka. Šiai priemonei taikomos ES SF 
administravimo taisyklės (Valdymo ir kontrolės sistema). 
114 Pasibaigus sutarčiai su EIF dėl JEREMIE KF, JEREMIE banko sąskaitose saugomų JEREMIE lėšų likutis, taip pat visas turtas, 
įgytas įgyvendinant projektus, turi būti perduotas pagal ministerijų nurodymus ir įskaitytas į ministerijų nurodytą banko sąskaitą. Sutartis 
su INVEGA pagal priemonę „Kontroliuojantieji fondai“ galioja iki galutinės ataskaitos apie Ekonomikos augimo veiksmų programą 
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inžinerijos priemonės steigimo, sugrįžtančios lėšos galės būti nukreipiamos į specialiąsias programas, 
kuriomis siekiama panašių tikslų, kaip ir pačiomis finansų inžinerijos priemonėmis. Ūkio ministerija ir 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turės priimti sprendimą dėl tolimesnio šių lėšų panaudojimo. 
Priėmus sprendimą pratęsti SVV plėtrai skirtų finansų inžinerijos priemonių finansavimą, struktūrinių fondų 
lėšos pereis į nacionalinį biudžetą, taigi tokiu atveju jas bus galima administruoti pagal nustatytą nacionalinę 
finansų inžinerijos priemonių administravimo sistemą. Siekiant pasirengti tinkamai administruoti iš 
kontroliuojančiųjų fondų į nacionalinį biudžetą perėjusias lėšas, reikėtų planuoti nacionalinio biudžeto lėšas 
administruoti pagal Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisykles, nacionalinėms 
lėšoms netaikant ES reglamentų reikalavimų. Tam reikėtų  Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir 
finansavimo taisyklėse (arba kitame teisės akte) nustatyti, kad teisės aktas taikomas ir biudžeto lėšomis 
įgyvendinamų finansų inžinerijos priemonių administravimui, reglamentuoti finansų inžinerijos priemonių, 
finansuojamų nacionalinio biudžeto lėšomis, įgyvendinimo tvarką (finansinių tarpininkų atranką, priemonių 
įgyvendinimo priežiūros ir kontrolės procedūras). Pildant Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir 
finansavimo taisykles ar kitą teisės aktą naujomis nuostatomis siūlytume atskirai aprašyti finansų inžinerijos 
procesą ir procedūras, kuomet priemonės įgyvendinamos tik nacionalinio biudžeto lėšomis, arba nurodyti 
skyrius ir punktus, kurie taikomi tik finansų inžinerijos priemonėms, įgyvendinamoms pagal ES struktūrinės 
paramos veiksmų programas (pavyzdžiui, Kontroliuojančiojo fondo valdytojo atranka, stebėsenos 
procedūros). 

 

 
PAGRINDINIAI PRIVALUMAI 

• Šiuo metu beveik visas finansų inžinerijos priemones įgyvendina ar administruoja INVEGA (išskyrus finansų inžinerijos 
priemones, įgyvendinamas per JEREMIE KF). Jei būtų nuspręsta INVEGAI perduoti ir JEREMIE KF valdytojo teises ir funkcijas, 
bendrovė valdytų visus šiuo metu įsteigtus SVV plėtrai skirtus kontroliuojančiuosius fondus. Dėl šios priežasties taptų įmanomas 
tolesnis finansų inžinerijos priemonių supaprastinimas apjungiant tris kontroliuojančiuosius fondus į vieną, nes visi trys KF 
įsteigti siekiant vienodų tikslų (remti SVV plėtrą), fondų įgyvendinamomis finansų inžinerijos priemonėmis siekiama daryti tą patį 
poveikį rinkai.  

• Pasibaigus sutartims dėl kontroliuojančiųjų fondų ar atskiros finansų inžinerijos priemonės steigimo, sugrįžtančios lėšos galės 
būti nukreipiamos į specialiąsias programas, kuriomis siekiama panašių tikslų, kaip ir pačiomis finansų inžinerijos priemonėmis. 
Ūkio ministerijai ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai priėmus sprendimą pratęsti SVV plėtrai skirtų finansų inžinerijos 
priemonių finansavimą, struktūrinių fondų lėšos pereis į nacionalinį biudžetą, bus laikomos biudžeto lėšomis, ir jas bus galima 
administruoti  pagal nustatytą nacionalinę finansų inžinerijos priemonių administravimo sistemą. 

 

 
TRŪKUMAI, TOBULINTINOS SRITYS 

• Nėra išnaudojamos ERPF ir ESF kryžminio finansavimo galimybės. 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo 
laikotarpiu derėtų išnaudoti kryžminio finansavimo galimybę tuo atveju, jei ES teisės aktai, reglamentuojantys 2014–2020 m. ES 
struktūrinės paramos programavimo laikotarpio lėšų panaudojimą, tam neprieštarautų.  

• Atsižvelgus į šiuo metu egzistuojančius teisinius aspektus, darytume išvadą, kad INVEGA, JEREMIE ir Verslumo skatinimo KF 
sujungimą derėjo svarstyti prieš įgyvendinant JEREMIE iniciatyvą Lietuvoje. Šiuo metu dėl teisinių rizikų sujungimas būtų gana 
sudėtingas ir reikalautų laiko. Tačiau 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu tikslinga steigti vieną 
Verslumo skatinimo Kontroliuojantį fondą, kuris būtų atsakingas už SVV subjektams ir fiziniams asmenims skirtų finansų 
inžinerijos priemonių planavimą ir įgyvendinimą. Tokio fondo valdymas butų efektyvesnis. 

• Vienodinti ES lėšomis ir biudžeto lėšomis finansuojamų finansų inžinerijos priemonių administravimo sistemas netikslinga dėl 
esminių šių sistemų skirtumų. Tačiau, administruojant biudžeto lėšas, kai kuriuos aspektus derėtų perimti iš ES lėšomis 
finansuojamų finansų inžinerijos priemonių administravimo sistemos, nes biudžeto lėšomis finansuojamų finansų inžinerijos 
priemonių administravimo sistema nėra pakankamai reglamentuota (nereglamentuotas įgyvendinimo etapas, nenustatytos 

                                                                                                                                                                                

pateikimo dienos. Pasibaigus sutarčiai INVEGA fondo banko sąskaitose saugomų INVEGA fondo lėšų likutis, taip pat visas turtas, 
įgytas įgyvendinant projektus, turi būti perduotas Ūkio ministerijai. Sutartis su INVEGA pagal priemonę „Garantijų fondas“ galioja iki 
2015 m. sausio 1 d. Pasibaigus sutarčiai, garantijų fondo lėšų likutis bus pervestas į valstybės iždo sąskaitą, kaip Ūkio ministerijos 
specialiosios programos pajamų įmokos. Pasibaigus sutarčiai Verslumo skatinimo fondo banko sąskaitose saugomų lėšų likutis, taip pat 
visas turtas, įgytas įgyvendinant projektus, turi būti perduotas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ar jos nurodytai institucijai. 
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TRŪKUMAI, TOBULINTINOS SRITYS 

stebėsenos, kontrolės, pažeidimų tyrimo procedūros). 

• Siekiant pasirengti tinkamai administruoti iš kontroliuojančiųjų fondų į nacionalinį biudžetą perėjusias lėšas, skiriamas finansų 
inžinerijos priemonėms įgyvendinti, reikėtų planuoti nacionalinio biudžeto lėšas administruoti pagal Finansų inžinerijos 
priemonių administravimo ir finansavimo taisykles (ar kitą teisės aktą), nacionalinėms lėšoms netaikant ES reglamentų 
reikalavimų.  

 

III.  Finansų inžinerijos administravimo sistemos apibendrinimas: SSGG analizė 

 

Atlikta finansų inžinerijos priemonių administravimo sistemos analizė leido nustatyti esamos sistemos 
privalumus ir trūkumus, taip pat išskirti potencialias administravimo grėsmes ir nustatyti sistemos tobulinimo 
galimybes. Administravimo sistemos apibendrinimas pateikiamas 9 lentelėje. 

 

 

Lentelė 9. Finansų inžinerijos priemonių administravimo sistemos SSGG analizė. 
PRIVALUMAI TRŪKUMAI 

 
� Biudžeto ir struktūrinių fondų lėšomis 

įgyvendinamų finansų inžinerijos priemonių 
administravimo sistema yra sukurta 
(nustatytos dalyvaujančios institucijos, 
apibrėžtos jų funkcijos) ir veikia 

� Nacionalinė institucija – INVEGA atitinka visus 
tinkamumo ir efektyvumo reikalavimus, 
kuriuos siūloma taikyti atrenkant 
kontroliuojančiojo fondo valdytoją / JEREMIE 
KF valdytojo teisių perėmėją ir turi tiesioginės 
patirties finansų inžinerijos priemonių 
įgyvendinime 

� Vyksta pasirengimas JEREMIE KF funkcijų 
perėmimui 

 

 
� FI administravimo dualizmas: 

- atskiros sistemos administruoti 
nacionalinio biudžeto lėšomis ir ES 
struktūrinių fondų finansuojamas finansų 
inžinerijos priemones; 

- trys kontroliuojantieji fondai, valdantys 
finansų inžinerijos priemones, skirtas SVV;  

- nacionaliniame lygmenyje nesudarytos 
sąlygos ERPF lėšomis (pavyzdžiui per 
INVEGA fondą) finansuoti ESF remiamas 
veiklas 

� Aukšta JEREMIE KF administravimo kaina 
lyginant su nacionalinės institucijos 
alternatyva 

� Lėtesnis nei numatyta pirminiame plane 
JEREMIE KF lėšų panaudojimas 

� INVEGA neturi institucinės patirties valdyti kai 
kurias JEREMIE KF administruojamas finansų 
inžinerijos priemones (t.y. trūksta investavimo 
į  rizikos kapitalą ir pasidalintos rizikos 
paskolų teikimo patirties) 

� INVEGA gebėjimų stiprinimas rengiantis 
perimti KF valdymą iš EIF nėra sistemingas 

� Finansų inžinerijos administravime 
vadovaujančiajai institucijai priskirtos 
įgyvendinančiajai institucijai būdingos 
funkcijos (informacijos registravimas SFMIS, 
pažeidimų tyrimas, išlaidų deklaracijų 
rengimas) 

� Ne iki galo reglamentuotas finansų inžinerijos 
priemonių administravimas, ypač lėšoms 
sugrįžus į KF  
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GALIMYBĖS GRĖSMĖS 
 

� Supaprastinti finansų inžinerijos priemonių 
administravimo sistemą ir pagreitinti 
sprendimų priėmimą INVEGA‘i perimant visų 
SVV subjektų reikmėms taikomų finansų 
inžinerijos priemonių administravimą, 
sujungiant kontroliuojančius fondus ir 
sumažinant finansų inžinerijos priemonių 
administravimo sąnaudas 

� Reglamentuoti pakartotinį lėšų naudojimą ir 
kitus nepakankamai apibrėžtus finansų 
inžinerijos priemonių administravimo aspektus 

� Optimizuoti funkcijų paskirstymą dalį šiuo 
metu vadovaujančiai institucijai priskirtų 
funkcijų deleguojant žemesniam lygmeniui 

� Nustatyti kontroliuojančiojo fondo valdytojui 
keliamus reikalavimus (valdytojo atrankos 
reikalavimus) 

� Sklandžiai perimti KF funkcijas iš EIF 
sustiprinant trūkstamus INVEGA gebėjimus  

 
� INVEGA laiku nepasiruoš perimti JEREMIE 

KF valdytojo funkcijų iš EIF 
� Iš EIF perimtų JEREMIE KF funkcijų atlikimui 

bus skiriama nepakankamai resursų, o 
siekiant supaprastinti struktūrinių fondų 
lėšomis finansuojamų finansų inžinerijos 
priemonių administravimą ir pagreitinti 
sprendimų priėmimą, bus nesilaikoma 
struktūrinių fondų lėšoms taikomų 
administravimo reikalavimų. Tai sukels 
grėsmę, kad Komisija pareikalaus grąžinti šias 
lėšas į ES biudžetą 

� Nėra išsamių duomenų apie finansų 
inžinerijos priemonių nuostolingumą 
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3.4 Finansų inžinerijos priemonių pakankamumas ir tinkamumas  

 

 10.4 UŽDAVINYS 

 

Įvertinti ES finansuojamų Finansų inžinerijos instrumentų pakankamumą ir tinkamumą ekonominei situacijai, 
atitikimą SVV poreikiams 

 

10.4.1, 10.4.2, 10.4.3 KLAUSIMAI 

 

Kaip pasikeitė Finansų inžinerijos poreikis Lietuvoje, lyginant jį su laikotarpiu, kai buvo patvirtinta 
Ekonomikos augimo veiksmų programa? Ar Finansų inžinerijos priemonės yra efektyvi SVV skatinimo 
priemonė ekonominės krizės laikotarpiu? Kokią įtaką instrumentų sėkmei turės jų naujoviškumas? Kokį 
poveikį turėtų ES struktūrinių fondų lėšų perskirstymas, padidinus finansavimą Finansų inžinerijos 
priemonėmis, norint pasiekti Ekonomikos augimo veiksmų programoje numatytus tikslus ir joje nurodytus 
rodiklius? 

 

Vertinimo metodika. ES finansuojamų Finansų inžinerijos instrumentų pakankamumas ir tinkamumas 
ekonominei situacijai, atitikimas SVV poreikiams šiame tyrime yra vertinami pradedant nuo 
makroekonominės aplinkos analizės, SVV subjektų poreikių pokyčių vertinimo, rinkos trūkumų identifikavimo 
ir atitinkamų Finansų inžinerijos instrumentų reikalingumo vertinimo. Tyrime finansų inžinerija yra vertinama 
kaip priemonė (būdas, instrumentas) tikslui pasiekti. Pagrindiniu tikslu yra laikomas konkrečių rinkos trūkumų 
sprendimas, pagrindžiantis valstybės intervencijos logiką bei SVV vystymą/skatinimą. 

Klausimo nagrinėjimui panaudotas trianguliacijos principas, t.y. vertinimui naudota keletas informacijos 
šaltinių ir/ar analizės metodų. Makroekonominės aplinkos ir SVV subjektų poreikių vertinimas daugiausiai 
paremtas makroekonominių duomenų analize, susijusių išorinių tyrimų rezultatais bei atlikta SVV subjektų 
apklausa. Finansų inžinerijos priemonių atitikties SVV subjektų problemoms spręsti vertinimas, dėl klausimo 
specifikos ir priklausomybės nuo konkrečios šalies (šiuo atveju – Lietuvos) specifikos ir situacijos, labiausiai 
paremtas projekto ekspertų vertinimais, interviu ir diskusijų sesijų metu gautos informacijos agregavimu, 
moksliniais tyrimais, susijusia teorine medžiaga bei atlikta SVV subjektų apklausa (žr. 9 pav.).  

 
Pav. 10. Finansų inžinerijos priemonių pakankamumo ir tinkamumo ekonominei situacijai vertinimo schema 

  

Šaltinis: sudaryta autorių 

Finansų inžinerija. Šioje vertinimo dalyje naudojama sąvoka finansų inžinerija reiškia, kad yra rašoma 
bendrai apie finansų inžinerijos priemones; sąvoka Finansų inžinerija yra naudojama norint akcentuoti 
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konkretų finansų inžinerijos priemonės finansavimo šaltinį – ES SF finansuojamas finansų inžinerijos 
priemones. Kaip nurodyta aukščiau, finansų inžinerija yra vertinama kaip priemonė (būdas), o ne tikslas. 
Tikslas yra konkrečių SVV poreikių tenkinimas ir rinkos trūkumų sprendimas. Dėl šios priežasties šio 
klausimo vertinime pirmiausia koncentruojamas dėmesys į tikslus  – ko reikia/ trūksta SVV, kas galėtų būti 
sprendžiama finansų inžinerijos priemonėmis.  

Atliekant tyrimą buvo siekiama įvertinti šiuos klausimus: 

� SVV subjektų svarbą Lietuvos ekonomikoje; 

� SVV subjektų poreikius ir problemas ekonominės krizės laikotarpiu – Europoje ir Lietuvoje; 

� rinkos trūkumus – valstybės intervencijos logiką, sprendžiant SVV problemas; 

� galimybes pritaikyti finansų inžineriją SVV problemų sprendimui – prielaidas ir apribojimus – 
erdvės, kur gali būti taikomos Finansų inžinerijos priemonės, apibrėžimą; 

� taikomų Finansų inžinerijos priemonių tinkamumą sprendžiant SVV problemas ekonominės 
krizės laikotarpiu; 

� lėšų perskirstymo tarp Finansų inžinerijos priemonių poreikį ir galimybes. 

 

I. Finansų inžinerijos priemonių poreikis ir jo kaita 

I.1. Lietuvos ekonominių pokyčių apžvalga 

 

SVV svarba ekonomikai. SVV subjektų115 vaidmuo Lietuvos ekonomikoje didėja. Remiantis 
Statistikos departamento pateikiamais duomenimis, SVV subjektai pastarąjį dešimtmetį sudarė apie 99,3% 
visų Lietuvoje veikiančių ūkio subjektų, o jų sukuriama pridėtinė vertė šalies bendrajame vidaus produkte 
pastoviai augo. Ši dalis 2002 metais sudarė 57%, o 2007 metais jau siekė 65%. Ekonominio nuosmukio 
laikotarpiu 2008-2009 metais ji turėjo dar labiau padidėti, nes 2008 metais didelių įmonių skaičius mažėjo, o 
SVV įmonių skaičius didėjo, tuo tarpu 2009 metais abiejų tipų įmonių skaičius išliko gana stabilus116. 
Regresinio modelio pagalba suprognozavus santykinį dydį – vienos įmonės sukuriamą pridėtinę vertę ir jį 
padauginus iš įmonių skaičiaus 2008-2010 metais, gauname, kad 2010 metais SVV subjektų117 sukuriama 
pridėtinė vertė turėtų sudaryti apie 70% bendrajame šalies vidaus produkte (žr. 11 pav.). 

                                                      
115 SVV subjektas yra labai maža įmonė, maža įmonė ar vidutinė įmonė, atitinkanti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo 
plėtros įstatymo (2010 m. kovo 23 d. aktuali redakcija) 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, ar verslininkas, atitinkantis šio įstatymo 4 
straipsnyje nustatytas sąlygas. 
116 Šaltinis – Lietuvos Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės. 
117 Darant prielaidą, kad dauguma įmonių, kuriose dirba mažiau kaip 250 darbuotojų, atitinka kitus du SVV subjekto apibrėžimo 
kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymo pakeitimo įstatyme Nr. X-1346, t.y, įmonių metinės 
pajamos neviršija 138 mln. litų; 2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 93 mln. litų. 
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Pav. 11. Lietuvoje sukuriama pridėtinė vertė pagal įmonių dydžio grupes 

Įmonių sukuriama pridėtinė  vertė. Požymiai: įmonių dydžio grupė  ir metai.
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas prie LR Vyriausybės. PricewaterhouseCoopers skaičiavimai. 

Toks sukuriamos pridėtinės vertės pasiskirstymas tarp SVV subjektų ir didelių įmonių yra labai svarbus 
atliekant statistinę analizę. SVV subjektų finansinės būklės pokyčius ekonominio nuosmukio laikotarpiu yra 
sudėtinga analizuoti dėl duomenų 2008-2010 metais trūkumo, o tokia didelė – daugiau nei dviejų trečdalių – 
pridėtinės vertės dalis bendrajame vidaus produkte leidžia daryti prielaidą, kad SVV finansinių rodiklių 
pokyčiai tiesiogiai koreliuoja su visų Lietuvos įmonių finansinių rodiklių pokyčiais ir bendromis šalies ūkio 
plėtros tendencijomis, kurios yra aptariamos žemiau.  

Šalies ūkio pokyčiai. Lietuvos ūkio plėtra 2007 m. buvo viena iš sparčiausių tarp ES valstybių – 
bendrasis vidaus produktas (toliau – BVP) augo 9,8 proc. (ES-27 vidurkis siekė 2,9 proc.118). Tuo metu šalyje 
vyravo ekonominio pakilimo tendencijos, pasireiškiančios sparčiu vidaus paklausos ir privataus vartojimo, 
investicijų didėjimu (skatinamu augančių namų ūkių ir verslo pajamų, intensyvaus kreditavimo srauto ir 
palankių finansavimo sąlygų, fiskalinės politikos, ES lėšų srauto bei optimistinio šalies ekonominės būklės ir 
perspektyvų vertinimo), augančiu darbo jėgos poreikiu ir mažėjančiu nedarbo lygiu (žr. 7 priedą). 

Apibūdinant 2008 m. šalies ekonomiką ir jos bendrąsias tendencijas, be BVP augimo lėtėjimo, reikia 
atkreipti dėmesį į sustojusį materialinių investicijų augimą, didėjantį nedarbo lygį ir mažėjantį laisvų darbo 
vietų skaičių, darbo užmokesčio smukimą, didelį mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitą. Nors 
bendri metiniai ekonominiai rodikliai buvo pakankamai geri ir Lietuva išliko tarp augančių ES šalių, tačiau 
šiuos rezultatus lėmė tik sėkminga ūkio plėtra metų pradžioje. Nuo 2008 m. vidurio Lietuvoje jau buvo 
jaučiamas žymus daugelio sektorių plėtros sulėtėjimas. 2008 m. I ketvirtį užfiksuotas BVP augimo tempų 
lėtėjimas (6,9 proc. lyginant su 2007 m. I ketvirčiu), kuris dar labiau išryškėjo antroje metų pusėje (III ketvirtį, 
palyginus su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu BVP augimas tesiekė 2,1 proc.). Ekonomikos augimo 
tempo lėtėjimui daugiausiai įtakos turėjo vidaus paklausos, o ypač investicijų mažesnis augimas (2008 m. 
materialinės investicijos, lyginant su 2007 m. augo 0,3 proc.). Pagrindiniai jį lėmę veiksniai119 – krintanti 
nekilnojamojo turto rinkos apyvarta (pvz., 2008 m. gyvenamo nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo 
sandorių skaičius sumažėjo 32 proc., lyginant su 2007 m.120), griežtėjančios bankų paskolų teikimo sąlygos – 
pasireiškė sumažėjusiu paskolų srautu tiek su būsto rinka susijusioms įmonėms, tiek namų ūkiams. 
Nepalanki nekilnojamojo turto ir statybų sektoriaus raida turėjo įtakos kitiems į vidaus paklausą nukreiptiems 

                                                      
118 Šaltinis – Europos Sąjungos statistikos tarnyba „Eurostat“. 2010 m. birželio 16 d. interneto prieiga: 

 <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb020&plugin=1>. 
119 Lietuvos bankas. Lietuvos ekonomikos raida ir perspektyvos. 2008 m. liepos 25 d. 
120 AB DnB NORD bankas. Lietuvos ekonomikos perspektyvos. 2009. 
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sektoriams ir lėmė bendrą ūkio pajamų, taigi ir privataus sektoriaus investicijų ir vartojimo augimo sulėtėjimą. 
Mažėjant vidaus paklausai importas 2008 m. antrą pusmetį taip pat sumažėjo. Nuo 2008 m. pradžios išorės 
aplinkos sąlygos taip pat tapo mažiau palankios – išplitus ir užsitęsus pasaulinei finansų krizei, prastėjo 
ekonomikos augimo perspektyvos daugelyje kitų valstybių, Lietuvos pagrindinių prekybos partnerių, ir 
neigiamai veikė eksporto plėtrą. 2008 m. IV ketvirtyje įvyko lūžis ir šalies ūkio ciklas perėjo į nuosmukio 
etapą (metinis BVP augimas buvo neigiamas – 2,2 proc.).  

2008 m. pabaigoje prasidėjęs recesijos laikotarpis stipriai paveikė šalies ekonominę būklę. 2009 m. 
rezultatai buvo dar blogesni – Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – 
Statistikos departamentas) duomenimis, per metus BVP sumažėjo 14,8 proc. Kaip jau buvo minėta, 
ekonominis nuosmukis susijęs su stipriais vidaus ir užsienio paklausos pokyčiais121: 2009 m. pradžioje 
paspartėjo investicijų (materialinės investicijos 2009 m. I ketvirtį sumažėjo 36,8 proc., lyginant su 2008 m. tuo 
pačiu laikotarpiu) ir vartojimo kritimas (mažmeninės prekybos apyvarta 2009 m. I ketvirtį, palyginti su 2008 
m. I ketvirčiu sumažėjo 19,2 proc.). Silpnėjanti vidaus ir užsienio paklausa neigiamai veikė užsakymų skaičių 
ir parduodamos produkcijos mastą, todėl įmonių plėtros planai buvo stabdomi arba atidedami (itin sparčiai 
mažėjo investicijų į gamybos priemones122). Investicijas taip pat ribojo nepalankios skolinimosi sąlygos (dėl 
globalios finansų krizės augo kredito išteklių kaina, mažėjo jų prieinamumas123), o mažėjanti pelningai 
dirbančių įmonių dalis (2009 m. IV ketvirtį nuostolingos įmonės sudarė 56,3 proc., 2008 m. IV ketvirtį – 49,4 
proc., 2007 m. IV ketvirtį – 34,8 proc.) rodė, kad sumenko įmonių galimybės finansuoti investicijas bei kitas 
veiklos išlaidas savo lėšomis. Įmonėms nepakako finansinių išteklių plėtoti veiklą ir konkuruoti rinkoje, 
daugėjo bankrotų. VĮ Registrų centras duomenimis, per 2009 m. veikiančių ūkio subjektų sumažėjo 1 373. 
Nuo 2008 m. pradžios pradėjęs augti bankrotų skaičius 2009 m. daugiau nei 2 kartus viršijo 2007 m. vykdytų 
bankroto procedūrų skaičių – iš viso Lietuvoje 2009 m. buvo vykdomos 2 658 bankroto procedūros, iš kurių 
net 1 842 pradėtos tais pačiais metais. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos 
duomenimis, dažniausios bankrotų priežastys 2009 m. buvo šios124: (1) nemokumas, dideli įsiskolinimai – 
23,7 proc.; (2) apyvartinių lėšų trūkumas –15,7 proc.; (3) rinkos praradimas – 11 proc. Kitos nurodytos 
įmonių bankroto iškėlimo priežastys – vadybos stoka, ekonominė krizė, nekilnojamojo turto krizė, nuostolinga 
veikla, išaugusios įmonės veiklos išlaidos, kt. 

Besitęsiantis ekonomikos nuosmukis, įmonių bankrotai turėjo neigiamą įtaką darbo rinkai – mažėjant 
darbo paklausai, ženkliai padidėjo nedarbo lygis. Sumažėjusį darbuotojų poreikį rodė tai, kad padidėjo 
bedarbių skaičius ir beveik visose veiklose sumažėjo laisvų darbo vietų: 2009 m. vidutinis metinis bedarbių 
skaičius Lietuvoje išaugo daugiau negu 3 kartus (156 tūkst.), lyginant su 2007 m., ir sudarė 13,7 proc. (2007 
m. – 4,3 proc.) visų darbingo amžiaus šalies gyventojų. Per 2009 m. realusis darbo užmokestis sumažėjo 7,3 
proc. (2008 m. augo 10,1 proc., 2007 m. – 17 proc.). 

Lyginant faktines Lietuvos ūkio plėtros tendencijas su prognozuotomis Ekonomikos augimo veiksmų 
programoje, galima daryti išvadą, kad pasireiškusi ekonominė krizė programoje nebuvo numatyta, tačiau 
planuotos nuoseklaus BVP augimo lėtėjimo tendencijos dėl įvairių veiksnių – ekonomikos raidos cikliškumo, 
prognozuojamų palūkanų normų augimo, vidaus rinkos „atšalimo“. Taip pat buvo identifikuota rizika, kad 
daugelis įmonių Lietuvoje, nors ir „statistiškai“ priklausančių aukštą pridėtinę vertę kuriančių sektorių 
kategorijai, savo konkurencinį pranašumą grindžia ne žiniomis ir inovacine veikla, bet santykinai pigesnėmis 
veiklos sąnaudomis, kas negarantuoja augimo ilgalaikiu laikotarpiu. 

Vertinant  2010–2012 m. laikotarpio perspektyvą, įvairiuose informacijos šaltiniuose prognozuojamas 
pasaulio ekonomikos atsigavimas. Europos centrinio banko (ECB) ekspertų teigimu125, euro zonos šalių BVP 
augimas nuosekliai didės nuo 0,4–1,2 % (2010 m.) iki 0,5–2,5 % (2011 m.). Nors manoma, kad augimas bus 
nedidelis dėl daugeliui sektorių būtino balanso koregavimo ir dėl to, kad vartojimą slopina prastos darbo 

                                                      
121 Lietuvos bankas. Lietuvos ekonomikos raida ir perspektyvos. 2009 m. gegužės 14 d. 
122 Lietuvos bankas. Lietuvos ekonomikos raida ir perspektyvos. 2009 m. rugpjūčio 6 d. 
123 Lietuvos bankas. Lietuvos ekonomikos raida ir perspektyvos. 2008 m. spalio 23 d. 
124 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Valstybinio audito ataskaita. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtra. 2010 m. gegužės 28 d. Nr. 
VA-P-20-12-10. P. 51. 
125 ECB ekspertų euro zonos makroekonominės prognozės. Europos centrinis bankas. 2010 m. kovas. 
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rinkos perspektyvos ir vis dar didelis taupymas atsargumo tikslais, tačiau ekonominę veiklą laikui bėgant 
skatins eksportas ir lėtai atsigaunanti vidaus paklausa. Numatoma, kad 2010–2011 m. laikotarpiu eksportas 
augs 3,2–7,6 % (2010 m.) ir 1,4–7,8 % (2011 m.). Taip pat spėjama, kad ir kreditavimo sąlygos taps nebe 
tokios griežtos.  

 

Lentelė 10. Euro zonos realiojo BVP ir infliacijos prognozių palyginimas126 

Paskelbta BVP augimas SVKI pagrindu apskaičiuota 
infliacija 

2010 2011 2010 2011 

EBPO 2009 m. lapkričio mėn. 0,9 1,7 0,9 0,7 

TVF 2010 m. sausio mėn. 1,0 1,6 0,8 0,8 

Consensus Economics Forecasts 2010 m. vasario mėn. 1,3 1,5 1,2 1,5 

Survey of Professional Forecasters 2010 m. vasario mėn. 1,2 1,6 1,3 1,5 

Europos Komisija 2010 m. vasario mėn. 0,7 1,5 1,1 1,5 

ECB ekspertų prognozės 2010 m. kovo mėn. 0,4–1,2 0,5–2,5 0,8–1,6 0,9–2,1 

 

Atsigaunant pasaulio ekonomikai, taip pat prognozuojami teigiami pokyčiai Lietuvos ūkyje. Europos 
Komisijos informacijos šaltiniuose pažymima, kad po ženklaus 2009 m. šalies ekonomikos nuosmukio, 2010 
m. laikotarpiu tikimasi stabilizacijos ir augimo 2011 m. Įvairių organizacijų ir institucijų prognozuojamas 
Lietuvai realiojo BVP metinis pokytis palyginamosiomis kainomis sudarys: -0,6–1,6 % (2010 m.), 2,8–4,0 % 
(2011 m.) ir 1,2–4,5 % (2012 m.). Tuo tarpu, palyginimui, ES šalyse 2010 m. numatomas 1,0 % BVP 
augimas (pasaulyje – 4,0 %, o neįskaitant ES – 4,8 %), o 2011 m. – 1,7 % (pasaulyje – 4,0 %, o neįskaitant 
ES – 4,6 %)127. Vertinant eksporto prognozes Lietuvoje numatoma, kad 2010 m. jis augs 6,1–7,4 % (ES – 5 
%, pasaulyje – 7,8 %, o neįskaitant ES – 9,6 %), o 2011 m. – 4,5–5,5 % (ES – 5,2 %, pasaulyje – 6,2 %, o 
neįskaitant ES – 6,8 %)128. Informacija apie kitus šalies makroekonominius rodiklius pateikiama 11 lentelėje. 

Lentelė 11. Lietuvos ekonominių rodiklių projekcijos 2010–2012 m.129 

Šaltinis Realusis BVP (metinis 
pokytis, proc.) 

Vidutinė metinė 
infliacija pagal SVKI 

(proc.) 

Prekių ir paslaugų 
eksportas (metinis 

pokytis, proc.) 

Nedarbo lygis (vidutinis 
metinis, proc.) 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Europos Komisija -0,6 3,2 - - - - 6,1 5,5 - 16,7 16,3 - 

                                                      
126 Šaltiniai: European Commission Forecast, 2010 m. vasario mėn.; European Economic Forecast, 2009 m.; IMFWorld Economic 
Outlook, 2009 m. spalio mėn.; World Economic Outlook Update, 2010 m. sausio mėn.; OECD Economic Outlook, 2009 m. lapkričio 
mėn.; Consensus Economics Forecasts ir ECB Survey of Professional Forecasters. 
127 European Economic Forecast – Spring 2010. European Economy 2|2010. European Comission. 
128 Ten pat. 
129 Šaltiniai: European Economic Forecast – Spring 2010. European Economy 2|2010. European Comission; Global Economic 
Prospects. Fiscal Headwinds and Recovery. Volume I. The World Bank. Summer 2010; Lietuvos ekonomikos raida ir perspektyvos. 
Lietuvos bankas. 2010 m. rugpjūčio 19 d.; Lietuvos makroekonomikos apžvalga. Nr. 41. 2010 m. rugsėjo mėn.; Lietuvos ekonominių 
rodiklių projekcijos. LR finansų ministerija. < http://www.finmin.lt/web/finmin/aktualus_duomenys/makroekonomika>. 



Lietuvos teisinės ir finansinės sistemos tinkamumo SVV plėtrai skirtų finansinės 
inžinerijos priemonių, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų, steigimui ir 

įgyvendinimui vertinimas 

Galutinė vertinimo ataskaita 

143 psl. iš 277 

  

                                                             

 

 

Pasaulio bankas 0,5 3,1 2,2 - - - - - - - - - 

Lietuvos bankas 0,5 3,1 - 1,0 1,7 - 7,4 4,5 - 17,9 16,4 - 

AB SEB bankas 1,0 4,0 4,5 1,0 2,0 3,0 - - - 16,5 16,0 15,0 

Finansų ministerija 1,6 2,8 1,2 1,1 1,8 2,5 - - - 17,9 16,2 14,4 

 

I.2. SVV subjektų finansavimo poreikis  

Parama SVV subjektams yra vienas iš Europos Sąjungos bei Lietuvos politikos prioritetų ne tik dėl 
didėjančios sukuriamos pridėtinės vertės (remiantis Europos Statistikos biuro Eurostat pateikiamais 
duomenimis 2005 metais ES šalyse SVV subjektai  sudarė 99,3% – 99,9% visų įmonių skaičiaus, o jų 
sukuriama pridėtinė vertė 50% – 80% visos šalyje sukuriamos pridėtinės vertės), SVV vaidmuo ekonomikoje 
taip pat labai svarbus kuriant naujas darbo vietas, diegiant pažangias technologijas bei inovacijas. Mažos ir 
vidutinės įmonės yra daug lankstesnės ir dėl to lengviau perima naujoves. Vis tik valstybės yra skatinamos 
laikytis nuostatos „pirmiausiai pagalvok apie mažą“ ir dėl to, kad nepaisant SVV subjektų svarbos, jie 
paprastai turi blogesnes verslo finansavimo sąlygas, nei didelės įmonės.  

Remiantis Europos Komisijos ir Europos Centrinio banko (toliau – ECB) atliekama ES šalių įmonių 
apklausa apie SVV subjektų priėjimą prie finansavimo šaltinių, lyginant su didelėmis įmonėmis, pastarosios 
turi daugiau pranašumų. 2009 metų pirmojo pusmečio ECB apklausos duomenimis, 72,3% didelių įmonių, 
bandžiusių gauti banko paskolą, ją gavo visą ir tik 5,2% didelių įmonių paraiškos gauti paskolai buvo 
atmestos. Tuo tarpu SVV subjektų bandymai gauti banko paskolą nebuvo tokie sėkmingi – tik 60,4% gavo 
tiek, kiek prašė, o 12% apklausoje dalyvavusių SVV subjektų paraiškos buvo atmestos. Sudėtingiausia gauti 
banko paskolą buvo mikro įmonėms – net 17,7% teigė, kad jų  paraiškos gauti paskolą buvo atmestos, o 
visą paskolą gavo tik 53,4%130.  

Dar didesnė diferenciacija tarp didelių įmonių ir SVV subjektų  išryškėja nagrinėjant respondentų 
atsakymus apie bandymus gauti prekybos kreditą apyvartinėms lėšoms finansuoti. 80,9% didelių įmonių ir tik 
52,6% SVV subjektų teigė gavę visą prekybos kreditą, kurio prašė. Mikro įmonėms gauti prekybos kreditą, 
taip pat kaip ir banko paskolą, buvo sunkiausia – net 18,2% bandžiusių gauti kreditą, prašymai buvo atmesti. 
Palyginimui – tik 3,2% didelių įmonių susidūrė su tokiu pačiu sunkumu. Išnagrinėjus 2009 metų antrojo 
pusmečio ECB apklausos duomenis, akivaizdu, kad minėtieji skirtumai tarp didelių ir SVV subjektų galimybių 
gauti išorinį finansavimą banko paskolos ar prekybos kredito forma išliko – atsakymų rezultatai pasiskirstė 
beveik taip pat131.  

Taigi SVV subjektai ir jų problemos yra tiesiogiai ir abipusiai susiję su šalies ekonomine būkle. 
Pastebėtina, kad įmonės dydis siejasi su priėjimo prie finansavimo šaltinių galimybėmis – kuo įmonė yra 
mažesnė, tuo sunkiau jai gauti išorinį finansavimą.  SVV subjektų priėjimą prie finansavimo šaltinių ne visais 
atvejais efektyviai išsprendžia rinka ir ypatingai tai aktualu ekonominės krizės sąlygomis. Šio rinkos trūkumo 
šalinimui Lietuvoje ir kitose ES šalyse daroma intervencija finansų inžinerijos priemonėmis, kurios yra skirtos 
padėti tiesiogiai spręsti SVV priėjimo prie finansavimo šaltinių problemą. Siekiant kompleksiškai įvertinti 
finansų inžinerijos, kaip SVV skatinimo priemonės ekonominės krizės laikotarpiu, efektyvumą, reikia 
nepamiršti, kad išorinio finansavimo trūkumas yra viena iš komplekso SVV subjektų problemų. Geresniam 
SVV problemų konteksto suvokimui pateikiama detalesnė jų analizė.   

SVV problemos ekonomikos nuosmukio laikotarpiu. Jau minėtoje pirmojo 2009 metų pusmečio 
ECB apklausoje apie pusę ES SVV respondentų teigė, kad jų apyvarta ir pelnas mažėjo lyginant su 

                                                      
130 Šaltinis – 2009 m. I pusmečio Europos Komisijos ir Europos Centrinio banko atliekama ES šalių įmonių apklausa apie SVV subjektų 
priėjimą prie finansavimo šaltinių, lyginant su didelėmis įmonėmis. 
131 Šaltinis – 2009 m. II pusmečio Europos Komisijos ir Europos Centrinio banko atliekama ES šalių įmonių apklausa apie SVV subjektų 
priėjimą prie finansavimo šaltinių, lyginant su didelėmis įmonėmis. 
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praėjusiu laikotarpiu, tačiau pačia svarbiausia tokios finansinės įmonių būklės pablogėjimo priežastimi buvo 
nurodomas klientų trūkumas. 27% visų SVV respondentų teigė, kad surasti klientus jiems buvo didžiausia 
problema (žr. 12 pav.). Antra didžiausia nurodyta problema yra ta, į kurių sprendimą yra tiesiogiai orientuotos 
steigiamos Finansų inžinerijos priemonės – priėjimas prie finansavimo šaltinių.   

Pav. 12. Pagrindinės SVV įmonių problemos ES 

SVV subjektų problemų aktualumas ES 2009 metais
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Šaltinis: Europos Komisija ir Europos Centrinis bankas (ECB) 

Pirmąjį 2009 metų pusmetį beveik pusė respondentų teigė nejaučiantys didesnio išorinio finansavimo 
poreikio. Tačiau net 43% respondentų, bandžiusių gauti išorinį finansavimą, teigė, kad finansavimo sąlygos 
pablogėjo ir tik 10% teigė, kad sąlygos pagerėjo. Vis tik 77% respondentų bandžiusių gauti paskolą ją arba 
visą arba dalį sėkmingai gavo, tuo tarpu 12% respondentų teigė negavę paskolos iš viso. Paskolos prašymo 
atmetimas priklausė tiek nuo įmonės dydžio, tiek nuo veiklos trukmės. Kuo didesnė ir kuo ilgiau veikianti 
įmonė prašė paskolos, tuo didesnė tikimybė jai buvo gauti paskolą. Antrojo 2009 m. pusmečio ECB ir EK 
apklausos rezultatai parodė tokią pačią atsakymų diferenciaciją tarp skirtingo dydžio įmonių. Tad būtų galima 
teigti, kad priemonės, skirtos spręsti SVV subjektų išorinio finansavimo gavimo problemas ir palengvinti 
finansavimo sąlygas yra tinkamos ir aktualios, ypatingai ekonominės krizės sąlygomis.  

Remiantis antrojo 2009 m. pusmečio ECB ir EK apklausos apie SVV įmonių priėjimą prie finansavimo 
šaltinių rezultatais, nors pagrindinė įmonių problema išliko klientų radimas (tai nurodė 28% respondentų), 
priėjimą prie finansavimo šaltinių kaip didžiausią problemą, taip pat nurodė labai didelė dalis (penktadalis) 
respondentų, tuo tarpu konkurenciją – 13% respondentų. Pusė SVV respondentų nurodė, kad poreikis gauti 
paskolą nepakito, tuo tarpu ketvirtadalis nurodė, kad toks poreikis padidėjo.  42% apklaustų SVV subjektų 
teigė, kad paskolų išdavimo sąlygos blogėjo ir tik 10% – kad gerėjo132.  Remiantis ECB ir EK atliekamos 
apklausos rezultatais, būtų galima teigti, kad priemonės skirtos spręsti SVV subjektų išorinio finansavimo 
gavimo problemas ir palengvinti finansavimo sąlygas yra tinkamos ir aktualios, ypatingai ekonominės krizės 
sąlygomis.  

Vis tik ECB vykdytos apklausos rezultatų negalima tiesiogiai sieti su Lietuvos SVV įmonėmis, kadangi 
ekonominė situacija Lietuvoje nuosmukio laikotarpiu labai skyrėsi nuo daugelio kitų Europos Sąjungos 
valstybių. Dėl šios priežasties projekto metu buvo atliktas atskiras anketinis SVV subjektų tyrimas, kurio 
patikimumo skaičiavimai, klausimai bei gauti rezultatai pateikiami 5-ame ataskaitos priede.  

                                                      
132 Šaltinis – 2009 m. II pusmečio Europos Komisijos ir Europos Centrinio banko atliekama ES šalių įmonių apklausa apie SVV subjektų 
priėjimą prie finansavimo šaltinių, lyginant su didelėmis įmonėmis. 
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Šios apklausos rezultatus patvirtina jau analizuota ECB apklausa, taip pat kiti išoriniai tyrimai. 
Apibendrinus išorinių tyrimų duomenis bei ekspertinių interviu su LR ūkio, finansų bei socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijų darbuotojais bei SVV asociacijų atstovais išsakytas nuomones, anketiniame tyrime buvo 
išskirtos tokios pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria SVV subjektai ekonominio nuosmukio 
laikotarpiu:  

� paklausos sumažėjimas;  

� konkurencija;  

� galimybės gauti išorinį finansavimą;  

� nepalankiai pakeistos išorinio finansavimo sąlygos (sunkumai, padengiant kredito įmokas, 
palūkanas);  

� didėjančios produkcijos/ darbo sąnaudos, padidėję mokestiniai tarifai bei kitos problemos.  

Apklausos metu SVV subjektų buvo prašoma įvertinti pagal aktualumą minėtąsias problemas, o 
pasirinkus atsakymą kitos problemos, buvo prašoma jas įvardinti. Gauti apklausos rezultatai parodė, kad 
2009 metais paklausos mažėjimas buvo aktuali problema daugiau nei pusei respondentų – 59% (žr. 13 
pav.). Kita labai aktuali problema, su kuria susidūrė įmonės, buvo padidėję mokesčių tarifai – tą nurodė 56% 
respondentų. Galimybę gauti išorinį finansavimą, kaip aktualią problemą, taip pat nurodė didelė dalis – 
daugiau nei trečdalis apklaustųjų (34%).  

Pav. 13. SVV subjektų problemų aktualumas 2009 metais, remiantis vykdyta SVV subjektų apklausa 

SVV subjektų problemų aktualumas 2009 metais

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Nežinau 0,74% 0,74% 1,48% 2,96% 0,74% 0,74% 1,48%

Neaktualu 3,70% 7,41% 12,59% 17,78% 11,11% 0,74% 20,00%

Nelabai aktualu 11,11% 20,00% 20,00% 18,52% 35,56% 12,59% 35,56%

Aktualu 29,93% 41,48% 31,85% 25,93% 34,07% 30,37% 33,33%

Labai aktualu 58,52% 30,37% 34,07% 34,81% 18,52% 55,56% 9,63%
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Kompetetingų 
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Šaltinis: autorių vykdyta SVV subjektų apklausa 

Taigi atliktos SVV subjektų apklausos rezultatai tik patvirtino ECB tyrimų rezultatus, kurie rodo, kad 
priėjimas prie finansavimo šaltinių, viena iš pagrindinių problemų, su kuria susiduria SVV subjektai, yra 
ypatingai aktuali ekonominio nuosmukio laikotarpiu. Panašūs rezultatai buvo gauti ir kituose tarptautiniuose 
anketiniuose tyrimuose, pavyzdžiui, Pasaulio banko atliktose Verslo aplinkos ir įmonių veiklos apklausose 
(angl. The Business Environment and Enterprise Performance Survey – BEEPS). 
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II. Finansų inžinerijos priemonių efektyvumo vertinimas 

Pagrindinės prielaidos.  

Efektyvumas. Vadybos teorijoje efektyvumo sąvoka paprastai suprantama kaip panaudoti resursai 
planuotam rezultatui pasiekti133. Finansų inžinerijos instrumentų atveju efektyvumas turėtų būti suprantamas 
kaip dydis, parodantis kiek resursų (sąnaudų) buvo panaudota siekiant apibrėžtų tikslų. Dėl šios priežasties, 
efektyvumo vertinimui (vadybos teorijoje apibrėžta prasme) reikalingi duomenys apie tai, kiek kainavo 
konkrečios priemonės ir instrumento įgyvendinimas (finansų inžinerijos priemonių atveju ir tai, koks buvo 
finansų inžinerijos priemonės nuostolingumas, lėšų negrįžtamumas), ir kokie galutiniai rezultatai buvo 
pasiekti. Finansų inžinerijos instrumentų tikslas (kaip detalizuojama tolimesniuose skyriuose) yra ne tik 
visiškas finansų inžinerijos priemonei skirtų lėšų panaudojimas, jų grįžtamumas, bet ir konkrečių rinkos 
trūkumų sprendimas. Kadangi dauguma Finansų inžinerijos priemonių Lietuvoje pradėtos įgyvendinti 
neseniai, dar per anksti vertinti panaudotus resursus šiems rezultatams pasiekti.  

Vertindami Finansų inžinerijos instrumentų efektyvumą šiame tyrime mes pirmiausiai atsižvelgėme į 
atitiktį SVV subjektų poreikiams, gebėjimą pasiekti suplanuotus rezultatus (rezultatyvumas – pastarasis 
aspektas detaliau įvertinamas lėšų perskirstymo klausimo nagrinėjime), įgyvendinimo terminas/greitis 
(gebėjimas laikytis suplanuotų finansų inžinerijos instrumentų įgyvendinimo terminų).  

Naujoviškumas/ inovatyvumas. Priemonių naujoviškumas/ inovatyvumas šiame vertinime yra 
suprantamas, kaip analogiškos priemonių įgyvendinimo praktikos nebuvimas Lietuvoje. Nepaisant to, kad kai 
kurios finansų inžinerijos priemonės buvo įgyvendintos kitose šalyse, jos vertinamos kaip naujoviškos, jei dar 
nebuvo įdiegtos Lietuvoje, nes  priemonių sėkmingas įgyvendinimas ir jų efektyvumas priklauso ne tik nuo 
priemonės modelio, bet didžiąja dalimi ir nuo aplinkos, kurioje jis yra įgyvendinamas – makroekonominės 
situacijos šalyje, SVV subjektų finansinės būklės, esamų SVV subjektų finansavimo trūkumų, finansinių 
tarpininkų sektoriaus struktūros ir kitų faktorių. Jungtinių tautų Ekonomikos ir socialinis komitetas Azijai ir 
Ramiojo vandenyno pakrantės šalims verslo finansavimo prieinamumą ir vystymą lemiančius veiksnius 
skirsto į: makroekonominius veiksnius bei verslo finansavimo institucinės struktūros ir pajėgumo veiksnius, 
tarp kurių išskiriama verslo aplinka, teisinė aplinka, monetarinė ir finansinė sistema bei kiti veiksniai (žr. 14 
pav.). Mokslinės literatūros analizė, mūsų ekspertinis vertinimas ir interviu bei diskusijų sesijų metu surinkta 
informacija rodo, kad finansų inžinerijos priemonių efektyvumas labiausiai priklauso nuo konkrečios šalies 
makroekonominės situacijos, finansinių tarpininkų struktūros, SVV brandos ir poreikių. Dėl šių priežasčių kitų 
šalių patirties analizės rezultatai yra tik vienas iš šaltinių darant konkrečias šio vertinimo išvadas ir negali būti 
tiesiogiai, neadaptuojant pritaikomi Lietuvai. 

                                                      
133  Lietuvos standartizacijos departamentas, 2007. „Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas (ISO 9000:2005)“ p. 
27. 
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Pav. 14. Dešimt veiksnių, lemiančių verslo finansavimo prieinamumą ir vystymą 

 

Šaltinis: Jungtinių tautų Ekonomikos ir socialinis komitetas Azijai ir Ramiojo vandenyno pakrantės šalims 
(angl. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – ESCAP) 2005, p. 50 

II.1. Finansų inžinerijos priemonių efektyvumas 

Šiame skyriuje analizuojamos SVV subjektų identifikuotos problemos ir vertinamos galimybės pritaikyti 
finansų inžinerijos priemones jų sprendimui.  

Paklausos sumažėjimas. Konkurencija. Finansų inžinerijos priemonės, gerindamos SVV subjektų 
priėjimą prie finansavimo šaltinių, iš dalies įmonėms padeda spręsti ir paklausos mažėjimo bei konkurencijos 
problemas. Vis tik, didesnis valstybės paramos instrumentų panaudojimas paklausos sumažėjimo ar 
konkurencijos problemai spręsti ribojamas įstatymų. 1999 m. kovo 23 d. patvirtintame LR Konkurencijos 
įstatymo 4 straipsnio 2 punkte nurodyta, kad: „valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms draudžiama 
priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus 
ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje 
konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti 
vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus“. Pagal Europos Bendrijos steigimo sutarties 87 - 89 
straipsnius: „išskyrus tuos atvejus, kai ši Sutartis nustato kitaip, valstybės narės arba iš jos valstybinių išteklių 
bet kokia forma suteikta pagalba, kuri, palaikydama tam tikras įmones arba tam tikrų prekių gamybą, iškraipo 
konkurenciją arba gali ją iškraipyti, yra nesuderinama su bendrąja rinka, kai ji daro poveikį valstybių narių 
tarpusavio prekybai.“ 

Padidėję mokesčių tarifai. Šiuo metu Lietuvoje SVV subjektai yra skatinami padedant jiems spręsti 
padidėjusių mokestinių tarifų problemą per tam tikras mokestines lengvatas. Pavyzdžiui, pelno mokesčio 
įstatyme yra numatyta, kad, jei įmonėje vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 
laikotarpio pajamos neviršija 500 tūkst. litų, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant sumažintą 
5% mokesčio tarifą. Tokioms įmonėms taip pat nustatyta palankesnė ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų 
pripažinimo tvarka. Vis tik, jei taikomi pažangūs administravimo principai, galima teigti, kad finansų 
inžinerijos priemonės yra efektyvesnės už dotacijas ar mokestines lengvatas.  Pasinaudodamas grąžintina 
parama, SVV subjektas yra priverstas sukurti didesnę pridėtinę vertę nei imamos paskolos dydis, nes jam 
reikės grąžinti paskolos palūkanas. Tuo tarpu mokestinės lengvatos yra pasyvesnis instrumentas, 
neskatinantis SVV subjektų.  

Kompetentingų darbuotojų stoka. Nors ši SVV subjektų problema vykdytoje apklausoje nebuvo 
įvardinta, kaip labai aktuali, ją įvardino beveik visi vykdytų ekspertinių interviu dalyviai – tiek institucijų, 
susijusių su Finansų inžinerijos priemonių administravimu, darbuotojai, tiek SVV asociacijų atstovai, bankų 
atstovai. Verslininkų bei darbuotojų kompetencijas didinančias priemones (tokias kaip mokymai, 
konsultacijos, pagalba rengiant verslo planus) derinant su Finansų inžinerijos priemonėmis, pagerinančiomis 
SVV subjektų išorinį finansavimą, galima būtų pasiekti daug geresnių rezultatų, nei taikant tik finansavimą 
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palengvinančias priemones. Šiuo metu šį poreikį tenkina tik viena Finansų inžinerijos priemonė – Verslumo 
skatinimo fondas.   

Galimybės gauti išorinį finansavimą. Problema gauti išorinį finansavimą yra glaudžiai susijusi su kita 
SVV subjektų problema – nepalankiai pakeistomis išorinio finansavimo sąlygomis (sunkumais, kylančiais 
padengiant kredito įmokas, palūkanas). Į šių abiejų problemų sprendimą labiausiai yra orientuotos Finansų 
inžinerijos priemonės tiek JEREMIE, INVEGOS kontroliuojančiųjų fondų, tiek Garantijų fondo, tiek Verslumo 
skatinimo fondo. Šios problemos aktualumą ir atskirų Finansų inžinerijos priemonių tinkamumą joms spręsti 
galima įvertinti analizuojant bankų metinių finansinių ataskaitas, kuriose pateikiami duomenys apie klientams 
suteiktas paskolas, duomenis apie bankų indėlius ir akredityvus, taip pat nagrinėjant bankų apklausų apie 
skolinimo sąlygas duomenis.  

Prasidėjus ekonominiam nuosmukiui, 2008 m., t. y. ketvirtąjį ketvirtį bankų sistemos paskolų portfelio 
prieaugis itin sumažėjo – augo 7,0 mlrd. Lt (arba 18,8%) mažiau nei 2007 metais ir tokia tendencija buvo 
būdinga beveik visiems Lietuvoje veikiantiems komerciniams bankams. Dėl sulėtėjusio šalies ekonomikos 
augimo ir atitinkamai konservatyvesnio kai kurių bankų požiūrio į kredito riziką, pagrindiniai bankų paskolų 
portfelio kokybę apibūdinantys rodikliai 2008 metų pabaigoje ėmė blogėti – padidėjo specialieji atidėjiniai 
(ypač paskutinįjį ketvirtį), pablogėjo paskolų vertės sumažėjimo ir paskolų portfelio santykis. Paskolų, kurių 
periodiniai mokėjimai pradelsti 60 ir daugiau dienų, santykis su visu paskolų portfeliu per 2008 metus taip pat 
padidėjo 0,11 procentinio punkto. 

Nors bankų finansinėse ataskaitose neišskiriami duomenys apie paskolas SVV subjektams, vis tik, 
atsižvelgiant į SVV svarbą ekonomikoje, didelę jų sukuriamą pridėtinę vertę BVP, galima daryti prielaidą, kad 
privačioms įmonėms ir SVV subjektams išduotų paskolų tendencijos buvo panašios arba netgi blogesnės. 
Remiantis Lietuvos bankų asociacijos pateikiamais duomenimis, per 2009, 2010 metus daugumos bankų 
portfeliai privačioms įmonėms mažėjo. Vienas labiausiai susitraukusių buvo AB ,,Citadele" banko portfelis – 
31%, lyginant 2010 m. balandžio mėn. duomenis su 2008 metų rugsėjo mėn. duomenimis. Tuo būtų galima 
paaiškinti aktyvų šio banko dalyvavimą tarpininkaujant INVEGOS administruojamų Finansų inžinerijos 
priemonių įgyvendinime (žr. 12 lentelę).  

 

Lentelė 12. Finansinių tarpininkų dalyvavimas Finansų inžinerijos priemonių įgyvendinime ir jiems skirtos 
lėšos pagal tikslines paskolos sutartis 
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AB SEB bankas       259 mln. Lt  

AB bankas ,,FINASTA"         

AB ,,Citadele" bankas  
19,5 mln. 

Lt 
      

AB DnB NORD bankas         

AB bankas SNORAS         

AB Šiaulių bankas  35 mln.     69,1 mln. Lt  

                                                      
134 Šaltinis – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ interneto svetainė. Interneto prieiga < http://www.invega.lt/content/view/186/79/>  
[žiūrėta 2010 spalio 5 d.] 
135 Šaltinis - INVEGOS fondo metinė veiklos ataskaita už 2009 metus. 
136 Šaltinis - JEREMIE kontroliuojančiojo fondo veiklos ataskaita už 2009 metus. 
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AB Ūkio bankas  
26 mln. 

Lt 
      

"Swedbank", AB       
179,5 mln. 

Lt 
 

UAB Medicinos bankas  
19,5 mln. 

Lt 
      

Danske Bank A/S Lietuvos 

filialas 
        

Nordea Bank Lietuva         

AS UniCredit Bank 

Lietuvos skyrius 
        

Lietuvos kredito unijos    
50 mln. 

Lt     

UAB „BaltCap“     
48,3  

mln. Lt 
   

„LitCapital Asset 

Management“ 
    

48,3  
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UAB „Strata“ ir „Mes 

Invest“ konsorciumas 
     

27,6 mln. 

Lt 
  

               - Finansinių tarpininkų dalyvavimas Finansų inžinerijos priemonių įgyvendinime  

 

Iš kitos pusės, prasidėjus ekonominiam nuosmukiui labai susitraukė ir didžiųjų bankų AB SEB banko 
bei AB „Swedbank“ bankų portfeliai – 29% ir 28% atitinkamai. Tai, kad traukėsi ne tik mažųjų, bet ir didžiųjų 
bankų portfeliai parodo, kad skolinimas įmonėms, o kartu ir SVV subjektams, priklauso ne tik nuo pinigų 
pasiūlos, bet taip pat nuo banko skolinimo politikos, nes didesnieji bankai, turintys galimybę skolintis iš 
patronuojančių bankų, neturėjo susidurti su kapitalo stygiaus problema ekonominio nuosmukio laikotarpiu. 
Būtent tuo galima paaiškinti pasyvesnį šių bankų dalyvavimą INVEGOS administruojamose, kapitalu grįstose 
Finansų inžinerijos priemonėse ir susidomėjimą EIF administruojama Pasidalintos rizikos paskoloms 
priemone (žr. 12 lentelę). 
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Pav. 15. AB SEB banko, AB DnB NORD banko, „Swedbank“ AB, AB „Citadele“ banko ir kitų bankų137 
privačioms įmonėms išduotos paskolos (mln., Lt) 
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Šaltinis: Lietuvos bankų asociacija 

Nagrinėjant kapitalo stygiaus problemą, reikėtų pastebėti, kad ji buvo aktualiausia ekonominio 
nuosmukio pradžioje – 2008 m., paskoloms vis dar augant indėliai ėmė sparčiai mažėti, tad būtent tuomet 
bankai buvo priversti skolintis tarpbankinėje rinkoje ar ieškoti alternatyvių finansavimo šaltinių – tokių kaip 
kapitalu grįstos Finansų inžinerijos priemonės.  

Tačiau per 2009 metus bankų finansavimo šaltinių struktūra pasikeitė. Padidinus indėlių palūkanas, 
nuo 2009 metų antrojo ketvirčio bankai ėmė sėkmingai pritraukti indėlius vietinėje rinkoje, tuo tarpu išaugus 
skolininkų kredito rizikai bei dėl to sugriežtėjus paskolų suteikimo sąlygoms, bankų paskolų portfelis mažėjo, 
tad lėšos bankuose ir kitose kredito įstaigose išaugo 2,6 mlrd. Lt, t.y. 45 proc. Tad 2009 metais tapo 
aktualesnės rizika grįstos Finansų inžinerijos priemonės. Tą liudija ir toliau blogėjusi bankų paskolų portfelio 
kokybė. Paskolų rizikos duomenų bazės duomenimis, 2008 metais bankrutavusių ar restruktūrizuojamų 
įmonių įsipareigojimai bankams sudarė tik 0,3 mlrd. Lt., tuo tarpu 2009 metais tokių įmonių įsipareigojimai 
sudarė 2 mlrd. Lt arba 6,5 proc. privačioms įmonėms suteiktų paskolų portfelio.  
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Pav. 16. Bankų likvidumo rodiklių pokyčiai ir sklaida 

 

Šaltinis: Lietuvos banko apskaičiavimai 

Pastaba: užsienio bankų filialų, veiklą pradėjusių 2007 ir 2009 m., didesni kaip 100 procentų likvidumo 
rodikliai neįtraukti 

Bankų sistemos vidutinis likvidumo rodiklis 2009 m. padidėjo 11 procentinių punktų ir metų pabaigoje 
sudarė 50 procentų (žr. 16 pav.). Tačiau bankai, įvertinę, kad jų likvidumo atsargos yra pakankamos, ir tai, 
kad papildomas likvidumas daro neigiamą įtaką jų pelningumui, efektyviai nepanaudojamus kredito išteklius 
ne skolino, o grąžino pirmiausia patronuojantiesiems bankams. Tad apibendrinant 2010 metų pirmojo 
ketvirčio kreditų įstaigų duomenis, būtų galima teigti, kad Finansų inžinerijos priemonės vis dar yra adekvati 
priemonė SVV subjektų skatinimui, tačiau išlieka didesnis rizikos mažinimu, o ne kapitalu grįstų Finansų 
inžinerijos priemonių poreikis. Finansų inžinerijos priemonių adekvatumą ekonominio nuosmukio laikotarpiu 
rodo ir Lietuvos banko atliekamos bankų apklausos apie skolinimo sąlygas. Apklausos duomenys remiasi 
atsakymais, gaunamais iš devynių komercinių bankų ir keturių užsienio bankų filialų. 

Jau minėtos 2008 metų spalio mėn. atliktos Lietuvos banko apklausos duomenimis dauguma bankų 
teigė sugriežtinę bendruosius kredito standartus. Nors didžioji dalis respondentų teigė sugriežtinę 
finansavimo sąlygas tiek smulkioms ir vidutinėms, tiek didelėms įmonėms, tačiau sąlygos SVV subjektams 
buvo sugriežtintos labiau (sugriežtinę sąlygas teigė 73% respondentų) nei didelėms įmonėms (sugriežtinę 
sąlygas teigė 64% respondentų). Rizikos vertinimo pokyčiai buvo nurodomas kaip pagrindinis veiksnys, 
nulėmęs sugriežtėjusias kreditavimo sąlygas, tačiau banko kapitalo pozicijos ir likvidumo veiksniai taip pat 
buvo nurodomi kaip veiksniai, darę didesnę nei ankstesniais laikotarpiais, įtaką kredito standartų griežtėjimui. 
2008 metų pirmąjį pusmetį bankai nurodė didinę visų, tiek vidutinių, tiek ir rizikingesnių paskolų ir kreditų 
linijų kainą, tuo pačiu buvo griežtinami reikalavimai užstatui, sumažinti paskolų ir kreditų linijų dydžiai. 
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Pav. 17. Lietuvos bankų skolinimo sąlygų pokyčiai SVV subjektams 

Lietuvos bankų skolinimo sąlygų pokyčiai SVV subjektams
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Šaltinis: Lietuvos banko vykdomos bankų apklausos dėl skolinimo sąlygų 

2010 m. balandžio mėn. Lietuvos banko vykdomos bankų apklausos duomenys parodė, kad bankai, 
keletą metų griežtinę skolinimo sąlygas, per 2009 m. paskutinį ketv. ir 2010 m. pirmąjį ketv. jų beveik 
nepakeitė nei mažoms ir vidutinėms, nei didelėms įmonėms, tačiau per kitą pusmetį dalis bankų teigė 
planuojantys kreditavimo sąlygas sušvelninti. Dauguma apklausoje dalyvavusių bankų teigė nekeitę nei 
vidutinės rizikos, nei rizikingų paskolų kainos; taip pat beveik nesikeitė paskolos dydžio, užstato ir kitų 
skolininko įsipareigojimų reikalavimai. Kaip ir ankstesnių apklausų duomenimis kitą pusmetį bankai nurodė, 
kad tikisi įmonių bendros paklausos paskoloms padidėjimo. Bankai taip pat prognozavo, kad ateinantį 
pusmetį turėtų greičiau augti mažų ir vidutinių negu didelių įmonių paklausa paskoloms. 

Tarptautinė praktika taip pat parodo finansų inžinerijos instrumentų tinkamumą sprendžiant SVV 
subjektų problemas ekonominio nuosmukio laikotarpiu. Jos apžvalga pateikiama ataskaitos 5 priede. 

Tai, kad Finansų inžinerijos priemonės yra adekvačios priemonės SVV subjektų problemų sprendimui 
parodo ne tik platus tokių priemonių panaudojimas tarptautinėje praktikoje. Tą galima pagrįsti ir susijusiomis 
mokslinėmis studijomis, kurios pagrindžia rinkos trūkumą, apibūdina jo mastą ir nagrinėja vyriausybės 
intervencijos apskritai, ir ES struktūrinių fondų konkrečiai, efektyvumą. 

Europos Komisijos užsakytoje studijoje apie SVV finansavimą138 apžvelgiama literatūra, susijusi su 
SVV finansavimu ir atitinkamais rinkos trūkumais bei šis rinkos trūkumas nagrinėjamas finansinės krizės 
sąlygomis. Konstatuojama, kad finansuojant SVV didžiausias ir aiškiausias rinkos trūkumas yra susijęs su 
rizikos kapitalu. Tai ypač pastebima finansų krizės laikotarpiu. Studijoje pabrėžiama, kad rizikos kapitalas yra 
svarbus finansavimo šaltinis SVV, ypatingai inovatyvioms ir ankstyvos vystymosi stadijos, tačiau turinčioms 
didelį plėtros potencialą, aukštųjų technologijų sektorių įmonėms, kurios ženkliai prisideda skatinant 
ekonomikos augimą. Duomenys, surinkti iš įvairių šaltinių (pvz., Europos rizikos kapitalo asociacijos (angl. 
European Venture Capital Association), apklausų), parodė, kad rizikos kapitalo sektoriui yra būdingas 
cikliškumas. Remiantis literatūros apžvalga, daroma išvada, kad rizikos kapitalo sektoriaus pasiūla yra 
susijusi su investicijų į rizikos kapitalo grąža, kuri savo ruoštu glaudžiai siejais su ekonomikos ciklais. 
Remiantis įvairių šalių pavyzdžiais, ženklus rizikos kapitalo lygio susitraukimas pastebėtas ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais dėl investicijų į rizikos kapitalą ribotumo (pasiūlos poveikio). Studijoje aprašyto 
ekonometrinio modeliavimo rezultatai taip pat rodo esant koreliacijai tarp rizikos kapitalo sektoriaus pasiūlos 
ir verslo cikliškumo (pavyzdžiui, realistinio scenarijaus atveju (ekonomikai augant -2,5 %), rizikos kapitalo 
pasiūla sumažėja net 32,1 %). Tyrimo išvadose pažymima, kad recesijos periode yra reikalinga valdžios 

                                                      
138 European Commission, Cyclicality of SME finance: Literature survey, data analysis and econometric analysis, May 2009. 
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institucijų intervencija sprendžiant finansavimo šaltinių, ypač rizikos kapitalo, pasiūlos trūkumo problemas ir 
skatinant rinką (pvz., stiprinant egzistuojančius ES mechanizmus, darant rizikos kapitalo sandorius 
patrauklesnius investuotojams ir pan.).  

Marc Auboin (Pasaulinė prekybos organizacija) ir Moritz Meier-Ewert (Prinstono universitetas) savo 
studijoje „Verslo finansavimo prieinamumo finansinių krizių laikotarpiu pagerinimas“ (2003)139 teigia, kad 
adekvataus, tinkamo finansavimo prieinamumas yra apskritai viena svarbiausių verslo vystymosi sąlygų ne 
tik ekonominio nuosmukio laikotarpiu. Tačiau ypatingą svarbą besivystančiose ar mažiau išsivysčiusiose 
šalyse jie teikia eksporto finansavimui, nes būtent tarptautinės prekybos atsigavimas yra pagrindinis 
faktorius, padedantis subalansuoti biudžetą ekonominio nuosmukio laikotarpiu.  

Autoriai analizuoja dvejopus rinkos trūkumus, susijusius su eksporto finansavimo gavimu – trūkumus iš 
pasiūlos pusės ir paklausos pusės. Viena iš priežasčių, dėl kurių atsiranda su pasiūla susiję trūkumai yra 
įvardijamas finansinių tarpininkų (įskaitant tarptautinius bankus bei viešojo sektoriaus institucijas) dėmesio 
stoka eksporto finansavimo priemonėms, neišskyrimas šių priemonių iš kitų kreditavimo ar kitokių finansų 
inžinerijos instrumentų. Nors autoriai patvirtina, kad ekonominio nuosmukio laikotarpiu atsiranda ir su 
paklausa susiję eksporto finansavimo rinkos trūkumai, nes įmonės neturi kur realizuoti savo produkcijos, vis 
tik, jų nuomone, tokie trūkumai yra laikini ir, šaliai atsigaunant po ekonominio nuosmukio, paklausa eksporto 
finansavimui paprastai pradeda augti daug greičiau nei pasiūla ir taip atsiranda su eksporto finansavimu 
susijęs rinkos trūkumas. 

Studijoje  Marc Auboin ir Moritz Meier-Ewert taip pat pateikia savo požiūrį dėl valstybės intervencijos 
logikos vystant programas, susijusias su eksporto finansavimu. Jie teigia, kad viskas priklauso nuo 
valstybės, kurioje yra įgyvendinamas instrumentas. Išanalizavus tarptautinę praktiką, galima rasti sėkmingų 
pavyzdžių (Korėja, Indonezija, Tailandas, Brazilija), kur valstybinių institucijų intervencija per kreditų 
garantijas ar kitokius įmonių finansavimą pagerinančius instrumentus padėjo atgauti bent minimalų 
pasitikėjimo lygį kreditavimo ar vartojimo rinkose. Tačiau iš kitos pusės, galima rasti ir pavyzdžių, kai 
valstybės intervencija sukelia pernelyg didelį pasitikėjimą kreditavimo, vartojimo rinkose ir tik pablogina 
situaciją. Apibendrindami, autoriai teigia, kad nėra vienareikšmiško atsakymo – prieš įgyvendinant finansų 
inžinerijos instrumentą reikia detaliai išanalizuoti rinkos trūkumus, kiek jie turėtų tęstis, taip pat, ar trūkumas 
yra tik ekonominio nuosmukio pasekmė ir intervencija bus reikalinga tik nuosmukio laikotarpiu ir tik tuomet 
daryti išvadas apie vienokio ar kitokio instrumento pasirinkimo tinkamumą. 

Eksporto finansavimo svarbą pabrėžia ir kiti Pasaulinės prekybos organizacijos (toliau – PPO) ar 
Tarptautinio valiutos fondo (toliau – TVF) tyrimai. TVF studijoje „Prekybos finansavimas per finansines 
krizes: įvertinimas pagrindinių problemų“ (2003) teigiama, kad drastiškas tarptautinės prekybos sumažėjimas 
ekonominio nuosmukio laikotarpiais gali būti siejamas su eksporto draudimo trūkumu140. Studijoje 
pateikiamos „pamokos“, kurios paremtos įgyvendinta tarptautine praktika, susijusia su eksporto finansavimu 
ekonominio nuosmukio laikotarpiais. Viena iš pamokų teigia, kad „be tinkamos valstybės politikos, prekybos 
finansavimo iniciatyvos nebus sėkmingos, kad ir kaip tinkamai bus sukurtas finansavimo instrumentas“. Kita 
pamoka teigia, kad „finansavimo instrumentai, kurie priklausė tik nuo vietinių bankų tarpininkavimų, nebuvo 
sėkmingi“. Studijoje taip pat teigiama, kad vienas iš svarbiausių elementų kuriant finansavimo iniciatyvas, yra 
vietinių institucijų lyderystė, nes būtent vietinės institucijos geriausiai žino ekonominę situaciją šalyje. 
Paskutinioji studijoje analizuota pamoka teigia, kad sėkminga iniciatyva turi atitikti:  

� savalaikiškumo kriterijų (jos turi būti įgyvendintos greitai ir, prireikus, nutrauktos greitai); 

� tinkamos kainodaros kriterijų; 

� lankstaus modelio kriterijų. 

Be to, turėtų būti užtikrinta, kad ilgainiui finansavimo iniciatyvos galės veikti pagal rinkos principus. 
Minėtoje TVF studijoje taip pat teigiama, kad valstybės intervencijos efektyvumas priklauso nuo laiku 

                                                      

139 Auboin M., Moritz Meier-Ewert. Verslo finansavimo prieinamumo finansinių krizių laikotarpiu pagerinimas. Pasaulinė prekybos 
organizacija, 2003, p. 7, 10-15. 
140 Prekybos finansavimas per finansines krizes: įvertinimas pagrindinių problemų. TVF, 2003. 



Lietuvos teisinės ir finansinės sistemos tinkamumo SVV plėtrai skirtų finansinės 
inžinerijos priemonių, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų, steigimui ir 

įgyvendinimui vertinimas 

Galutinė vertinimo ataskaita 

154 psl. iš 277 

  

                                                             

 

 

nustatytų priežasčių, susijusių su kreditavimo rinkų trūkumais, kas iš esmės sutampa su Marc Auboin ir 
Moritz Meier-Ewert išsakytomis nuomonėmis.  

Viename iš PPO Ekonominės politikos tyrimų centro leidžiamų biuletenių (2009, birželis) taip pat buvo 
nagrinėtos galimybės padidinti prekybos finansavimą dabartinės krizės laikotarpiu. Biuletenyje pabrėžiama, 
kad išsamiai rinkos trūkumų analizei paprastai trūksta visapusės statistinės informacijos ir ji paprastai gali 
remtis tik vykdomomis finansinių tarpininkų ar įmonių apklausomis141. 

ES struktūrinių fondų intervencijų paramos SVV srityje efektyvumas nagrinėjamas teminiame taip pat 
Europos Komisijos užsakymu atliktame vertinime142. Jame aptariamos įvairios SVV paramos priemonės, tarp 
jų ir tos, kurios šiame vertinime nagrinėjamos kaip finansų inžinerijos priemonės143.  Tyrime daroma išvada, 
kad SVV skirta struktūrinė parama praėjusioje finansinėje perspektyvoje svariai prisidėjo prie darbo vietų 
kūrimo ir iš esmės buvo efektyvi, bei rekomenduojama toliau didinti finansavimą finansų inžinerijos 
priemonėms, kurios dėl savo atstatomojo pobūdžio garantuoja paramos tęstinumą. Viena pagrindinių išvadų 
ir rekomendacijų, kuri remiasi geros praktikos identifikavimu, yra tikslesnis SVV priemonių fokusavimas į tam 
tikrą SVV segmentą. Ypač rekomenduojama paramą skirti mažesnėms įmonėms (iki 50 darbuotojų) ir 
paramą susieti su kitomis ekonominės plėtros priemonėmis, kuriomis skatinamas tam tikrų sektorių ir 
klasterių formavimasis. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad paramos schemos kuriamos taip, kad būtų 
maksimizuojamas struktūrinių fondų panaudojimas144, o tai sukuria išstūmimo efektą. Jo galima išvengti 
atsižvelgiant į rezultatyvumo kriterijus ir atitinkamai nustatant projektų atrankos kriterijus.  

Kitos, naujus vertinimo metodus naudojusios studijos, vertinusios paramos SVV poveikį jų 
galimybėmis apsirūpinti reikalingu finansavimu145  patvirtina atitinkamų intervencijų efektyvumą. 

II.2. Konkrečių Finansų inžinerijos priemonių vertinimas 

Šio klausimo analizėje Finansų inžinerijos priemonės vertinamos, daugiausiai remiantis priemonės 
atitikties SVV subjektų poreikiams kriterijumi, nes priemonių rezultatyvumo kriterijus bei su tuo susijusi 
galima lėšų alokacija tarp priemonių yra nagrinėjama III-ame skyriuje. 

SVV atžvilgiu prieinamumas prie finansavimo šaltinių iš esmės yra susijęs su vienu aspektu – 
gaunamo finansavimo kaina. Finansinio tarpininko požiūriu paskolos kaina (palūkanų norma) susideda iš šių 
elementų: kapitalo (kredito resursų) kainos, rizikos premijos (maržos) ir administracinių sąnaudų (kiek 
kainuoja administruoti konkrečią paskolą). 

Vertinant pagrindinių finansinių instrumentų tipų (kapitalu grįsti (capital based) ir rizika grįsti (risk 
based) instrumentai) atžvilgiu, pažymėtina, kad kapitalu grįsti instrumentai yra labiau įdomūs santykinai 
mažiems, vietiniams bankams, tuo tarpu rizika grįsti instrumentai labiau domina didžiuosius bankus, kadangi 
jų galimybės gauti kapitalą yra žymiai didesnės. Iš esmės, galutinis klausimas yra kaina, už kurią SVV 
subjektai gauna paskolą, todėl, šiuo atveju, finansinio tarpininko motyvacija, interesas ir dalyvavimas yra 
kritinis užtikrinant instrumento įgyvendinimo sėkmę. 

Garantijų fondas. Viena iš akivaizdžių sričių, kur būtų galima didinti Garantijų fondo efektyvumą 
(atitikties SVV poreikiams ir rinkos trūkumams atžvilgiu), yra Finansų inžinerijos priemonių skyrimas SVV 
subjektų plėtrai. Tai yra apribojimas, nulemtas ES struktūrinių fondų (Europos Regioninės Plėtros fondo) 
panaudojimu finansuojant šią priemonę. Ekonominės krizės laikotarpiu dauguma įmonių ne plečiasi, o bando 
išlikti rinkoje – išlaikyti turimą rinkos dalį, neprarasti klientų. Todėl dauguma įmonių teikia prašymus 
garantuoti ne investicines paskolas, o tokias paskolas, kurių tikslinė paskirtis yra apyvartinių lėšų 

                                                      
141 PPO Ekonominės politikos tyrimų centras. Biuletenis, birželis, 2009. 
142 European Commission, Thematic Evaluation of Structural Funds Impact on SMEs. Synthesis Resport, July 1999. 
143 Nagrinėjamame vertinime finansinė inžinerija suprantama siauriau ir apima tik paramą formuojant rizikos kapitalą.  
144 Tai būdinga ir kitoms SF finansuojamoms intervencijoms. 
145 Affuso, Antonio, Do public subsidies reduce credit rationing? A matching approach, Munich Personal RePec Archyve, September 
2010, online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/24874/. 
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papildymas. Šį poreikį galima identifikuoti nagrinėjant visas INVEGOS suteiktas garantijas nuo Bendrovės 
veiklos pradžios – žr. 18 pav. 

Pav. 18. INVEGA suteiktų garantijų portfelio struktūra pagal tikslinę paskirtį nuo Bendrovės veiklos pradžios 

INVEGA suteiktų garantijų portfelio struktūra pagal tikslinę  paskirtį.
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Šaltinis: UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) 

Siekiant tiksliau apibrėžti šią problemą, vykdytoje SVV subjektų apklausoje respondentų buvo prašoma 
nurodyti, kaip pasikeitė poreikis kiekvienam iš nurodytų finansavimo būdų 2009 metais lyginant su 2008 
metais: lizingui, kreditui apyvartinėms lėšoms papildyti, investiciniam kreditui, subsidijai bei kitiems išorinio 
finansavimo būdams. Apibendrinus gautus rezultatus, galima teigti, kad labiausiai didėjo poreikis kreditui 
apyvartinėms lėšoms papildyti bei subsidijoms gauti – tą nurodė 44% ir 39% apklaustųjų atitinkamai. Tuo 
tarpu investiciniam kreditui poreikis nepakito – tą nurodė 44% apklaustųjų (žr. 19 pav.). 

Pav. 19. SVV subjektų išorinio finansavimo pokyčiai 2009 metais lyginant su 2008 metais 

Išorinio finansavimo poreikio pokyčiai 2009 metais, lyginant su 2008 metais
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f inansav imas

 

Šaltinis: autorių vykdyta SVV subjektų apklausa 
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Didelį poreikį kreditams apyvartinių lėšų papildymui ekonominės krizės laikotarpiu parodo ir 
respondentų atsakymai į klausimą, kuriais išorinio finansavimo būdais įmonės bandė pasinaudoti 2009 
metais. Remiantis anketinės apklausos rezultatais, 42% respondentų nurodė, kad bandė gauti tokio tipo 
kreditą, tuo tarpu investicinio kredito dauguma respondentų (54%) nurodė nebandę gauti, nes nebuvo 
poreikio. Vertinant finansavimo poreikį ateityje – 2010-2012 metų laikotarpiu, didžioji dalis respondentų 
(37%) nurodė, kad turės nedidelį poreikį kreditams apyvartinių lėšų papildymui, tuo tarpu investiciniam 
(ilgalaikiui) kreditui dauguma respondentų (30%) nurodė neturėsiantys poreikio.  

Vertinant paramos SVV subjektams teikimą garantijų paskoloms forma, galima teigti, kad ji yra 
pakankamai patraukli. Net 60% apklausoje dalyvavusių respondentų sutiko arba visiškai sutiko su teiginiu, 
kad parama garantijos paskolai forma padėtų jų įmonei (individualiai veiklai) išspręsti ekonominės krizės 
laikotarpiu kilusias problemas. Dauguma respondentų (67%) taip pat sutiko arba visiškai sutiko su teiginiu, 
kad jų įmonė (vykdoma individuali veikla) būtų linkusi pasinaudoti tokio pobūdžio pagalba. Paramos teikimas 
SVV subjektams garantijų paskoloms forma yra patrauklus įmonėms ir dėl priemonės žinomumo ir aiškios 
įgyvendinimo schemos. 42% respondentų nurodė, esantys bent šiek tiek susipažinę su tokiomis 
priemonėmis; nemaža dalis (34%) sutiko su teiginiu, kad jiems yra aiškūs valstybės pagalbos teikimo 
garantijų paskoloms forma kriterijai. 

Šios priemonės tinkamumą taip pat liudija didelis susidomėjimas iš bankų pusės (jos įgyvendinime 
dalyvauja visi  Lietuvos banko licenciją turintys komerciniai bankai), taip pat pasiekti rezultatai, kurie plačiau 
analizuojami III-ame skyriuje. Visgi pažymėtina, kad vienas iš finansų inžinerijos efektyvumą lemiančių 
faktorių yra jo nuostolingumas ir lėšų grįžtamumas, todėl galutinis Garantijų fondo efektyvumo vertinimas bus 
galimas turint duomenis apie jo nuostolingumą. 

 

 
PAGRINDINIAI PRIVALUMAI 

• Paramos SVV subjektams teikimas garantijų paskoloms forma yra žinomas SVV subjektams; nemažai įmonių yra 
susipažinę su kriterijais paramos teikimo garantijų paskoloms forma; 

• Dauguma įmonių būtų linkusios pasinaudoti tokio pobūdžio pagalba; dauguma apklaustų įmonių taip pat sutiko su teiginiu, 
kad parama garantijos paskolai forma padėtų jų įmonei (individualiai veiklai) išspręsti ekonominės krizės laikotarpiu kilusias 
problemas. 

 

 
TRŪKUMAI, TOBULINTINOS SRITYS 

• Pagrindinė problema/gerinimo galimybė, susijusi su Garantijų fondu, yra priemonės skyrimas SVV subjektų plėtrai. 2010 – 
2012 metais išorinio finansavimo poreikis apyvartinėms lėšoms papildyti turėtų būti didesnis nei investicinio kredito poreikis. 

 

INVEGOS fondas. Vertinant INVEGOS fondo priemonių efektyvumą, išryškėja ta pati 
problema/gerinimo galimybė, kuri lemia Garantijų fondo atitikties SVV poreikiams apribojimą – tai Finansų 
inžinerijos priemonių skyrimas SVV subjektų plėtrai. Analizuojant INVEGOS fondo priemonių „Mažų kreditų 
teikimas – 2 etapas” ir „Atvirų kreditų fondas“ įgyvendinimo rezultatus, akivaizdu, kad yra didesnis poreikis 
apyvartiniam kapitalui, o ne investicijoms finansuoti (žr. 20 pav.)146. 

 

 

 

                                                      
146 Šaltinis – UAB „Verslo ir investicijų garantijos“ (INVEGA). 
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Pav. 20. INVEGOS fondo priemonių pasiskirstymas pagal investicijų ir apyvartinio kapitalo skirto įmonės 
plėtrai finansavimą 2009 metais 

Invegos fondo priemonė "Atviras kreditų 
fondas"

46,15%

53,85%

Investicijoms f inansuoti

Apyvartiniam kapitalui, skirtam įmonės plėtrai f inansuoti

Invegos fondo priemonė  "Mažų kreditų 
teikimas - 2 etapas"

21%

79%

Investicijoms f inansuoti

Apyvartiniam kapitalui, skirtam įmonės plėtrai f inansuoti
 

Šaltinis: UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) 

Vertinant paramos SVV subjektams teikimą lengvatinių paskolų forma, galima teigti, kad tokios 
priemonės atitinka SVV subjektų poreikius. SVV subjektų apklausos rezultatai parodė, kad parama 
lengvatinės paskolos forma padėtų įmonėms išspręsti ekonominės krizės laikotarpiu kilusias problemas. Su 
tokiu teiginiu sutiko arba visiškai sutiko daugiau nei du trečdaliai (77%) apklaustųjų. Didžioji dalis 
respondentų (78%) taip pat sutiko arba visiškai sutiko su teiginiu, kad jų įmonė būtų linkusi pasinaudoti tokio 
pobūdžio parama. Paramos teikimas paskolų forma SVV subjektams yra patrauklus ir dėl aiškių paramos 
teikimo kriterijų – su tuo sutiko arba visiškai sutiko 55% respondentų. Didelė dalis respondentų (60%) taip 
pat sutiko su teiginiu, kad šiuo metu įgyvendinamų priemonių (“Mažų kreditų teikimas – 2 etapas”, “Atviras 
kreditų fondas”) maksimalaus kredito dydžiai atitinka jų įmonių poreikius.  

Poreikį SVV subjektų paramos priemonių lengvatinių paskolų forma parodo ir respondentų vertinimai 
dėl tikimybės gauti kreditą 2010-2012 metais. Didesnioji dalis respondentų (31%) teigė manantys, kad 
negautų kredito apyvartinėms lėšoms papildyti. Taip pat didesnioji respondentų dalis (32%) teigė manantys, 
kad negautų investicinio (ilgalaikio kredito). Iš esmės, kuo mažesnė įmonė, tuo pesimistiškiau ji vertino 
tikimybę gauti kreditą 2010-2012 metų laikotarpiu. Tik 19% vidutinių įmonių atstovų teigė manantys, kad 
negautų kredito apyvartinėms lėšoms papildyti ir tik 22% vidutinių įmonių teigė manančios, kad negautų 
investicinio kredito. 

Viena iš svarbių konkretaus instrumento sėkmingo įgyvendinimo prielaidų yra finansinio tarpininko 
suinteresuotumas ir motyvacija. Motyvacija gali būti susijusi su natūraliomis rinkos sąlygomis – finansiniam 
tarpininkui naudinga dalyvauti instrumento įgyvendinime. Papildomai motyvacija gali būti didinama 
sutartiniais reikalavimais su finansiniais tarpininkais – baudos, terminų apribojimai ir pan. Tokie, labiau 
„dirbtiniai“ motyvavimo būdai gali būti efektyvūs trumpuoju laikotarpiu siekiant greitai reaguoti į konkrečią 
situaciją, nes jie dalinai iškreipia realius rinkos poreikius/trūkumus vertinant juos iš finansinių tarpininkų 
pozicijų. Bet kokiu atveju, dėl konkrečių apribojimų ir baudų numatymo turi būti sprendžiama kiekvienu atveju 
atskirai atsižvelgiant į rinkos trūkumą, SVV poreikius ir finansinių tarpininkų motyvaciją.  

Bankų požiūriu „Mažų kreditų teikimas – 2 etapas” buvo mažiau patrauklus būtent dėl nustatytų griežtų 
reikalavimų išskolinti lėšas per pirminį išskolinimo terminą – 6 mėnesius nuo lėšų pervedimo dienos. Visgi tai 
leido pasiekti greitų rezultatų – remiantis INVEGOS fondo 2009 metų veiklos ataskaitos duomenimis, nuo 
fondo  veiklos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo sukontraktuota daugiau nei 95% priemonei 
skirtų lėšų. Galimybės naudoti tokius apribojimus ir papildomus reikalavimus taip pat susijusios su 
konkrečiomis rinkos sąlygomis bei finansinių tarpininkų padėtimi. Manome, kad mažėjant ekonominės krizės 
poveikiui tokių motyvacinių priemonių naudojimo galimybės bus labiau ribotos. Visgi, kiekvienu atveju tai yra 
derybų su finansiniais tarpininkais klausimas. 
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Pav. 21. INVEGOS kontroliuojančio fondo priemonių įgyvendinimas 

 

Šaltinis: INVEGOS fondo metinė veiklos ataskaita už 2009 metus 

Vertinant Finansų inžinerijos priemones ekonominio nuosmukio laikotarpiu, labai svarbu atsižvelgti į jų 
įgyvendinimo trukmę. INVEGOS kontroliuojančiojo fondo priemonės, lyginant su JEREMIE kontroliuojančiojo 
fondo priemonėmis, sąlyginai pranašesnės. Mažųjų kreditų teikimo – 2 etapas buvo įgyvendintas labai greitai 
– per kiek daugiau nei mėnesį (skaičiuojant laikotarpį nuo INVEGOS KF finansavimo sutarties pasirašymo iki 
sutarčių su finansiniais tarpininkais pasirašymo), tuo tarpu Atviro kreditų fondo priemonės įgyvendinimas 
užtruko kiek ilgiau – apie 9 mėnesius (žr. 21 pav.). Nors greitas priemonės įgyvendinimas negali būti 
laikomas pagrindiniu priemonės efektyvumo vertinimo kriterijumi, vis tik ekonominio nuosmukio laikotarpiu 
priemonės „lankstumas“, greitas įgyvendinimas yra labai svarbus dėl sparčiai kintančių rinkos poreikių. 

 

 
PAGRINDINIAI PRIVALUMAI 

• Įmonėms yra žinomas paramos teikimas lengvatinių paskolų forma, joms aiškūs tokio pobūdžio paramos teikimo kriterijai, kas 
padidina priemonės patrauklumą – dauguma respondentų teigė, kad būtų linkę pasinaudoti tokio pobūdžio parama. 

• Parama lengvatinės paskolos forma padeda įmonėms spręsti ekonominės krizės laikotarpiu kilusias problemas. 

 

 
TRŪKUMAI, TOBULINTINOS SRITYS 

• Pagrindinė gerinimo galimybė, reaguojant į SVV subjektų poreikius, susijusi su INVEGOS fondu, galėtų būti fondo priemonių 
skyrimas ne tik SVV subjektų plėtrai, bet ir apyvartiniam kapitalui. 
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JEREMIE kontroliuojantysis fondas. Vertinant JEREMIE kontroliuojančiojo fondo Finansuojamo 
rizikos pasidalinimo priemonę, lygiai taip pat kaip INVEGOS fondo priemones, galima būtų teigti, kad 
priemonė turėtų atitikti SVV subjektų poreikius, nes, kaip jau minėta, vykdytos SVV subjektų apklausos 
duomenimis, didesnioji dalis respondentų teigė manantys, kad negautų nei investicinio kredito, nei kredito 
apyvartinėms lėšoms papildyti 2010-2012 metų laikotarpiu. Šis Finansų inžinerijos instrumentas turėtų 
paskatinti bankus teikti naujas paskolas, nes instrumento įgyvendinimas yra suplanuotas taip, kad būtų 
sumažinta sandorio šalies rizika. Finansuojamo rizikos pasidalinimo priemonės paklausumą parodo ir tai, 
kad 2009 metų kovo 5 d. EIF paskelbus kvietimą finansiniams tarpininkams, priemonė susilaukė didelio 
Lietuvos bankų susidomėjimo – į kvietimą atsiliepė net aštuoni Lietuvos bankai. 

Pav. 22. JEREMIE kontroliuojančio fondo priemonių įgyvendinimas 

 

2008-07-01 2010-07-01

2008-10-01 2009-01-01 2009-04-01 2009-07-01 2009-10-01 2010-01-01 2010-04-01

2008-07-01 2010-07-01

2008-10-01 2009-01-01 2009-04-01 2009-07-01 2009-10-01 2010-01-01 2010-04-01

Rizikos 
Kapitalo
fondai

2008-07-01 2010-07-01

2008-10-01 2009-01-01 2009-04-01 2009-07-01 2009-10-01 2010-01-01 2010-04-01

2008-10-01
JEREMIE KF 
finansavimo 

sutartis

2009-02-18
Kvietimas
finansiniams
tarpininkams

2010-04-23
BaltCap 
įsteigė 
fondą

2010-05-31
LitCapital 
įsteigė 
fondą

Bendro 
investavimo 
fondas „verslo 
angelams“

2008-10-01
JEREMIE KF 
Finansavimo

sutartis

2009-02-18
Kvietimas

finansiniams
tarpininkams

2010-01-21
Įsteigtas 

"Verslo angelų 
fondas I"

Finansuojamo 
rizikos 
pasidalinimo 
priemonė

2008-10-01
JEREMIE KF 

sutartis

2009-03-05
Kvietimas

finansiniams
tarpininkams

2009-10-30
Sutartis su 
AB SEB 
banku

2010-01-20
Sutartis su 
AB Šiaulių 
banku

2010-02-05
Sutartis su 

AB 
"Swedbank"

 

Šaltinis: JEREMIE kontroliuojančiojo fondo veiklos ataskaita už 2009 metus 

Vis tik, vertinant Finansuojamo rizikos pasidalinimo priemonės efektyvumą ekonominio nuosmukio 
kontekste, reikėtų pastebėti, kad tokie instrumentai nėra pati tinkamiausia SVV skatinimo priemonė dėl jos 
įgyvendinimo, įvedimo į rinką terminų (žr. 22 pav.). Viena iš priežasčių, kodėl šio instrumento diegimas 
užtruko, yra priemonės inovatyvumas. Ji buvo pirmą kartą pateikta rinkai ne tik Lietuvoje, bet ir visoje 
Europoje. Priemonės įgyvendinimo procedūras reikėjo suderinti su ES bei LR teisės baze; procedūrų 
sukūrimas sukėlė keblumų ir bankams, kas labai prailgino EIF ir finansinių tarpininkų derybas dėl sutarčių 
pasirašymo.  

Nepaisant to, kad teorinėje literatūroje, apibendrinančioje tarptautinę patirtį, rizikos kapitalo 
prieinamumas SVV išskiriamas kaip pagrindinis rinkos trūkumas, Rizikos kapitalo fondas bei bendro 
investavimo schema, skirta „verslo angelams“, nors ir yra efektyvios priemonės siekiant didinti rizikos 
kapitalo investicijų lygį, vis tik, vertinant šį instrumentą ekonominės krizės dimensija, nėra tinkamos 
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priemonės skatinti SVV subjektus ekonominio nuosmukio laikotarpiu Lietuvoje. Tokią išvadą galima daryti 
dėl kelių priežasčių. Pirma, abi šios priemonės yra taip pat, kaip ir Finansuojamo rizikos pasidalinimo 
priemonė, naujoviškos (Lietuvoje), todėl ilgai užtrunka jų įgyvendinimas. Antra, jos yra skirtos santykinai 
mažam SVV subjektų skaičiui ir yra labiau pilotinės, skirtos susijusių procesų išplėtojimui. Trečia, rizikos 
kapitalo priemonių rezultatai pasireiškia ilguoju laikotarpiu – tik po 5-7 metų nuo rizikos kapitalo investicijų į 
įmonę. 

Nežiūrint į tai, ilguoju laikotarpiu rizikos kapitalo investicijos duoda neabejotiną naudą šalies 
ekonomikai. Remiantis Europos Privačios nuosavybės ir rizikos kapitalo asociacijos (angl. European Private 
Equity and Venture Capital Association) 2002 metų apklausa „Rizikos kapitalo socialinis ir ekonominis 
poveikis Europoje“, 95% apklaustų įmonių, į kurias buvo investuotas rizikos kapitalas, teigė, kad tai buvo 
esminis veiksnys, nulėmęs įmonių sukūrimą, išlikimą rinkoje ir augimą. 90% įmonių, į kurias buvo investuotas 
rizikos kapitalas augimo stadijoje, teigė, kad be tokios investicijos jos arba nebūtų išlikę rinkoje, arba būtų 
vystęsi daug lėčiau. Apie 90% apklausoje dalyvavusių įmonių teigė, kad po rizikos kapitalo investicijos jų 
įmonėse padidėjo darbuotojų skaičius147. Šis instrumentas taip pat sprendžia toliau mūsų vertinime nurodytą 
priemonių, nukreiptų į priešpradinės ir pradinės SVV subjektų veiklos stadijas, poreikį. Pažymėtinas ir 
akivaizdus rinkos trūkumas šioje srityje bei edukacinis, verslumo skatinimo aspektas. 

 

 
PAGRINDINIAI PRIVALUMAI 

• Vertinant JEREMIE kontroliuojančiojo fondo Finansuojamo rizikos pasidalinimo priemonę, pagal atitikties SVV poreikiams 
kriterijų galima būtų teigti, kad priemonė yra adekvati, nes turėtų paskatinti bankus teikti naujas paskolas; 

• Sėkmingai įgyvendinta Rizikos kapitalo fondo priemonė turėtų paskatinti rizikos kapitalo investicijas šalyje; tokios investicijos 
turėtų padėti didelį augimo potencialą turinčioms įmonėms išsilaikyti rinkoje ir pradėti augti; 

• Sėkmingai įgyvendinta Bendro investavimo schema, skirta „Verslo angelams“, turėtų padėti išplėtoti tinklą ir susijusius 
procesus, palankius „verslo angelų“ veiklai, spręsti SVV skatinimo priešpradinėse ir pradinėse įmonės raidos stadijose rinkos 
trūkumą bei skatinti verslumą. 

 

 
TRŪKUMAI, TOBULINTINOS SRITYS 

• Vertinant Finansuojamo rizikos pasidalinimo priemonės efektyvumą ekonominio nuosmukio kontekste, reikėtų pastebėti, kad 
tokie instrumentai nėra pati tinkamiausia SVV skatinimo priemonė dėl ilgai trunkančio jos įgyvendinimo, ką didžiąja dalimi 
lemia šios priemonės inovatyvumas (nėra precedento ne tik Lietuvoje, bet ir visoje ES); 

• Rizikos kapitalo fondas bei bendro investavimo schema, skirta „verslo angelams“, nors ir yra  labai reikalingos priemonės 
Lietuvoje, vis dėlto nėra tiesiogiai orientuotos į ekonominio nuosmukio sukeltų problemų sprendimą. Pirma, abi šios 
priemonės yra naujoviškos (Lietuvoje), todėl ilgai užtrunka jų įgyvendinimas. Antra, jos yra skirtos mažam SVV subjektų 
skaičiui ir yra labiau pilotinės, skirtos susijusių procesų išplėtojimui. Trečia, rizikos kapitalo priemonių rezultatai pasireiškia 
ilguoju laikotarpiu – tik po 5-7 metų nuo rizikos kapitalo investicijų į įmonę. 

 

Verslumo skatinimo fondas. Poreikį tokiai priemonei kaip Verslumo skatinimo fondas rodo keletas 
veiksnių. Beveik visų atliktų ekspertinių interviu metu (tiek su Finansų inžinerijos priemones 
administruojančių institucijų darbuotojais, tiek su SVV asociacijų atstovais, tiek su finansinių tarpininkų 
atstovais) buvo išsakyta nuomonė, kad neužtenka tik suteikti išorinį finansavimą verslui – lygiagrečiai reikia ir 
priemonių, didinančių verslininkų kompetenciją. Tą nurodė ir kai kurie SVV subjektų apklausos dalyviai, 
teikdami pasiūlymus dabartinių paramos SVV subjektams priemonių gerinimui (žr. 5 priedą). Finansų 
inžinerijos priemonių ir mokymų derinimas buvo rekomenduotas ir prieš JEREMIE  iniciatyvos įgyvendinimą 
Lietuvoje EIF atliktoje studijoje „Rinkos trūkumų analizė“. 

                                                      
147 Europos rizikos kapitalo asociacijos (angl. European Private Equity and Venture Capital Association) 2002 metų apklausa „Rizikos 
kapitalo socialinis ir ekonominis poveikis Europoje“. 
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Kitas Verslumo skatinimo fondo privalumas yra tas, kad pagal priemonę paskolos bus teikiamos 
registruotoms ir veikiančioms ne ilgiau nei vienerius metus labai mažoms, mažoms įmonėms bei  fiziniams 
asmenims, dirbantiems pagal individualią veiklą arba verslo liudijimą, arba tiesiog siekiantiems pradėti 
verslą. Finansų inžinerijos schemų pradedančioms įmonėms stoka taip pat buvo įvardinta jau minėtoje 
studijoje „Rinkos trūkumų analizė“, atliktoje EIF prieš JEREMIE iniciatyvos įgyvendinimą. Nors tyrimas buvo 
padarytas 2007 metų rugsėjo mėn., Verslumo skatinimo fondas iš esmės yra pirmoji Finansų inžinerijos 
priemonė, orientuota į išimtinai veiklą pradedančias įmones. Pagal 2005 metų Europos statistikos biuro 
Eurostat vykdytos apklausos duomenis 55% apklaustų naujai įsikūrusių įmonių finansavimo gavimą nurodė 
kaip svarbiausią problemą. Pradiniam kapitalui finansuoti dauguma naudojosi savo lėšomis (76% 
apklaustųjų) arba draugų, šeimos suteikta finansine parama (23% apklaustųjų) ir tik nedidelė dalis 
respondentų teigė ėmę paskolą (8% su užstatu ir 3% be užstatu). Pagal paskolų ėmimą pradiniam kapitalui 
finansuoti Lietuva atsiliko nuo beveik visų apklausoje dalyvavusių ES šalių148.  

Dar vienas išorinis tyrimas, susijęs su pradedančių įmonių finansavimu, tai Smulkaus ir vidutinio verslo 
sėkmės veiksnių tyrimas, 2007 metais inicijuotas Europos statistikos biuro Eurostat, – vienas iš pagrindinių 
informacijos apie SVV sąlygas ES šalyse šaltinių. Pagrindinis tarptautinio tyrimo tikslas buvo sužinoti 
verslininkų, penkerius metus išsilaikiusių versle, nuomonę apie veiksnius, turėjusius įtakos įmonės veiklai, 
įvertinti verslo pradžios motyvaciją, sunkumus pirmaisiais veiklos metais, esamą įmonės situaciją, susipažinti 
su tolimesniais verslo plėtros planais. Šiame tyrime dalyvavę Lietuvos įmonių vadovai nurodė, kad 
pagrindinis įmonių steigimo sunkumas, su kuriuo jie susidūrė, buvo tinkamų darbuotojų radimas. Šią 
problemą įvardino net 78% Lietuvos verslininkų, lyginant su tik 27% visų ES verslininkų (žr. 23 pav.). 
Lietuvos verslininkams buvo taip pat sunku susitvarkyti su teisiniais, valstybiniais ir administraciniais 
klausimais, tačiau ši problema buvo įvardinta kaip trumpalaikė, neturinti ilgalaikių pasekmių verslo sėkmei149.  

Pav. 23.  Pagrindiniai įmonių steigimo sunkumai ES ir Lietuvoje 
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Šaltinis: Europos statistikos biuras Eurostat  

Finansavimo gavimas steigiant verslą, tiek Lietuvos, tiek bendrai visos ES verslo atstovams pasirodė 
tiek pat opi problema, kiek ryšių užmezgimas su užsakovais. Gauti finansavimą buvo sudėtinga 58% 
Lietuvos ir 56% visų ES apklaustų verslininkų, tuo tarpu užsakovų radimą kaip sunkumą nurodė 56% 
Lietuvos ir 62% visų ES verslininkų. Verslumo skatinimo fondas taip pat yra pirmoji socialinio-mikro 

                                                      
148 Šaltinis – 2005 metų Europos statistikos biuro Eurostat vykdytos apklausa. 
149 Šaltinis – Smulkaus ir vidutinio verslo sėkmės veiksnių tyrimas, 2007 metais inicijuotas Europos statistikos biuro Eurostat. 
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finansavimo priemonė. Nors EIF parengtoje ataskaitoje „Rinkos trūkumų analizė“ nurodyta, kad Lietuvoje 
nėra didelio socialinio-mikro finansavimo poreikio, nes nedarbo lygis Lietuvoje yra sąlyginai mažas, šis 
poreikis ekonominio nuosmukio laikotarpiu smarkiai išaugo. Lietuvos statistikos departamento pateikiamais 
duomenims 2010 metų vasarį Lietuvoje nedarbo lygis pasiekė 14%. 

Remiantis vykdyta SVV subjektų apklausa, respondentai, kurie nurodė, kad yra bent šiek tiek 
susipažinę su šia priemone, ją vertino labai teigiamai – net 74% respondentų sutiko arba visiškai sutiko su 
teiginiu, kad paramos teikimas per Verslumo skatinimo fondą yra tinkama priemonė ekonominės krizės 
laikotarpiu. Didelė dalis respondentų (58%) taip pat sutiko su teiginiu, kad jiems aiškūs Verslumo skatinimo 
fondo kreditų teikimo kriterijai. 

Vertinant Verslumo skatinimo fondo efektyvumą ekonominio nuosmukio kontekste, reikėtų atsižvelgti į 
tai, kad priemonė yra nauja ir rizikinga. Priemonės naujumas Lietuvoje gali sąlygoti tai, kad Verslumo 
skatinimo fondo investavimo strategijos ir plano įgyvendinimas užtruks ilgiau nei numatyta Finansų 
inžinerijos priemonės „Verslumo skatinimas“ įgyvendinimo ir finansavimo sutartyje, pasirašytoje tarp LR 
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, LR finansų ministerijos ir INVEGOS. Be to, priemonės rizikingumas 
yra susijęs ne tik su jos naujoviškumu, bet taip pat su tuo, kad paskolų teikimo prioritetinės grupės yra 
bedarbiai, neįgalieji, jaunimas iki 29 m. bei vyresni kaip 50 m. asmenys, t. y. ekonomiškai mažiau aktyvi 
visuomenės grupė. 

 

 
PAGRINDINIAI PRIVALUMAI 

• Verslumo skatinimo fondas yra Finansų inžinerijos priemonė, kuri turėtų ne tik pagerinti SVV subjektų priėjimą prie 
finansavimo šaltinių, bet taip pat turėtų didinti verslumą, verslininkų kompetencijas; 

• Pagal Verslumo skatinimo priemonę paskolos bus teikiamos registruotoms ir ne ilgiau, nei vienerius metus veikiančioms, 
įmonėms arba asmenims, siekiantiems pradėti verslą; 

• Verslumo skatinimo fondas yra pirmoji socialinio-mikro finansavimo priemonė, kuriai poreikis labai padidėjo ekonominio 
nuosmukio laikotarpiu dėl išaugusio nedarbo; 

• Remiantis SVV subjektų apklausa, beveik trys ketvirtadaliai respondentų sutiko arba visiškai sutiko su teiginiu, kad paramos 
teikimas per Verslumo skatinimo fondą yra tinkama priemonė ekonominės krizės laikotarpiu. 

 

 
TRŪKUMAI, TOBULINTINOS SRITYS 

• Verslumo skatinimo priemonės naujoviškumas, lyginamosios praktikos nebuvimas gali lemti, kad ne visiškai bus įgyvendinta 
priemonės investavimo strategija bei planas;  

• Net po intensyvių mokymų bei nuolatinių konsultacijų tokių prioritetinių grupių, kaip bedarbiai, neįgalieji, jaunimas iki 29 m. 
bei vyresni kaip 50 m. asmenys (t.y. ekonomiškai mažiau aktyvūs) gali nesugebėti sėkmingai išplėtoti verslą. 

 

Apibendrinant Finansų inžinerijos priemonių efektyvumo, kaip SVV skatinimo priemonės ekonominės 
krizės laikotarpiu, vertinimą, galima daryti išvadą, kad tokios priemonės yra tinkamos, nes tiesiogiai 
sprendžia vieną iš aktualiausių SVV subjektų problemų – išorinio finansavimo gavimą (žr. 24 pav.). Iš kitos 
pusės, Finansų inžinerijos instrumentų, kaip SVV skatinimo priemonės ekonominio nuosmukio laikotarpiu, 
efektyvumas priklauso ir nuo konkretaus instrumento. Galima teigti, kad ekonominės krizės sąlygomis 
naujoviški instrumentai nebuvo optimalūs dėl ilgo jų įgyvendinimo proceso, taip pat tik dalinai yra efektyvūs 
instrumentai, skirti įmonių plėtrai, nes ekonominės krizės laikotarpiu dauguma įmonių ne plečiasi, o tiesiog 
bando išlikti rinkoje – išlaikyti turimą rinkos dalį, neprarasti klientų. 

Tyrimas atskleidė šiuos svarbius aspektus, kurie daro įtaką taikomų Finansų inžinerijos priemonių 
efektyvumui: 
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� Instrumentų įgyvendinimo (įdiegimo rinkoje) trukmė. Kintant ekonominei situacijai, labai 
svarbu, kad Finansų inžinerijos priemonės lanksčiai ir greitai taikytųsi prie pakitusių sąlygų. 
Atsižvelgiant į santykinai ilgą naujų instrumentų įgyvendinimo terminą, skatintina, kuriant 
naujas priemones, orientuotis ne tik į esamus, bet į numatomus SVV poreikius ir rinkos 
situaciją. 

� Atitiktis konkretiems SVV poreikiams – paklausa. SVV poreikiai ES šalyse skiriasi, taip pat 
skiriasi rinkos struktūra, tradicijos, branda. Be to, šie faktoriai kinta, todėl labai svarbu aiškiai 
suvokti į kokius SVV poreikius yra orientuojamos konkrečios priemonės.  

� Finansinių tarpininkų suinteresuotumas ir noras dalyvauti instrumento įgyvendinime. 
Finansiniai tarpininkai yra svarbi suinteresuota šalis, kurios įtraukimas į procesą ir jų poreikių 
įvertinimas daro įtaką instrumento įgyvendinimo sėkmei, todėl labai svarbu kuo geriau suvokti 
ir finansinių tarpininkų poreikius, interesus bei kuo anksčiau įtraukti juos į diskusijas dėl 
Finansų inžinerijos instrumentų kūrimo ir optimizavimo.  

� Strateginė orientacija – konkrečių rinkos trūkumų identifikavimas, intervencijos logikos 
pagrindimas. Aiškūs strateginiai tikslai padeda išsaugoti priemonės lankstumą taikantis prie 
konkrečių sąlygų. 

� Finansų inžinerijos priemonių „portfelio“ valdymas. Rinkai pristatant daugiau Finansų 
inžinerijos priemonių, kyla jų tarpusavio suderinamumo klausimas, kuris turėtų būti valdomas, 
kaip atskiras aspektas tiek SVV, tiek finansinių tarpininkų atžvilgiu.  
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Pav. 24. Finansų inžinerijos priemonių efektyvumas, sprendžiant SVV problemas (remiantis SVV subjektų 
apklausa) 

 

 

Šaltinis: sudaryta autorių 

 

III. ES SF lėšų perskirstymo poreikis ir galimybės 

 

Pagrindinės prielaidos. Analizuojant lėšų perskirstymą, didinant Finansų inžinerijos priemonėms skirtą 
finansavimą atsižvelgėme į šias koncepcines nuostatas: 

� Orientacija į strateginį tikslą. Visos įgyvendinamos priemonės turi būti orientuotos į konkretų 
tikslą, pagrindžiantį rinkos trūkumus ir daromą intervenciją. Galima klaida, spraga šiame etape 
– neteisingai įvertintas rinkos trūkumas ir neteisingai orientuota siūloma priemonė, t.y. 
neteisingi tikslai.  

� Įgyvendinamos priemonės negebėjimas pasiekti užsibrėžtų tikslų.  Tai gali būti susiję su 
šiomis priežastimis: 
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- neadekvačiai, netinkamai apibrėžti siektini rodikliai (planavimo klaida); 

- neefektyvus priemonės įgyvendinimas – procedūriniai trukdžiai; 

- paklausos iš SVV subjektų pusės trūkumas. Tarp galimų priežasčių – instrumento atitiktis 
SVV vystymosi stadijai ir siūlomo produkto atitiktis SVV poreikiams;  

- suinteresuotumo iš finansinių tarpininkų trūkumas;  

- persidengimas su jau esančiomis priemonėmis;  

- rinkos prisotinimas (atitinkamai gali būti susiję ir su minėtu paklausos iš SVV ir finansinių 
tarpininkų pusės trūkumu); 

- priemonės įgyvendinimo ciklas – dėl priemonių inovatyvumo reikalingas laikas jų 
„įsibėgėjimui“, todėl per daug ankstyvų išvadų darymas pagal trumpalaikius rezultatus gali 
būti neadekvatus. 

Būtina atsižvelgti į aukščiau paminėtas nuostatas priimant sprendimus dėl lėšų perskirstymo. 
Pirmiausia, aiškiai suvokiant, kokias problemas galime, o kurių negalime išspręsti perskirstydami lėšas. Taip 
pat aiškiai suvokiant, ko siekiame konkrečiu perskirstymu. Perskirstant lėšas, taip pat būtina taikyti sisteminį 
požiūrį, vertinant visą finansinės inžinerijos priemonių portfelį – pokyčiai vienoje srityje (instrumente) daro 
įtaką kitai sričiai. 

Toliau šiame skyriuje analizuojama galimo lėšų perskirstymo problematika remiantis kitų šalių patirtimi, 
ekspertiniu vertinimu, SVV subjektų apklausa ir interviu bei tikslinių grupių diskusijų rezultatais. 

Koncepcinis mūsų atliekamos analizės pagrindas yra pirmiausiai išnagrinėti galimas finansų inžinerijos 
priemones atsižvelgiant į SVV subjektų poreikius ir matomus rinkos trūkumus. Galimybė tam tikslui 
panaudoti ES paramos lėšas yra atskiro svarstymo objektas, todėl pirmiausiai siekiame nustatyti ko reikia 
rinkai, o po to atlikti pirminį teisinį tokios priemonės įgyvendinimo galimybių vertinimą. 

Pav. 25. Koncepcinė tyrimo schema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1. Ekonomikos augimo VP tikslai ir rodikliai 

 

Strateginis Lietuvos Ekonomikos augimo veiksmų programos (toliau – Ekonomikos augimo VP) tikslas 
yra ūkio augimo ilguoju laikotarpiu spartinimas siekiant sumažinti Lietuvos ir ES vidurkio išsivystymo 
netolygumus. Šis pagrindinis strateginis tikslas turėtų būti pasiektas didinant aukštos pridėtinės vertės verslo 
lyginamąją dalį, didinant verslo produktyvumo lygį, ypač sudarant palankią aplinką inovacijoms ir smulkiajam 
bei vidutiniam verslui bei efektyvinant ekonominę infrastruktūrą. Finansų inžinerijos priemonės turėtų prisidėti 
prie minėtųjų Ekonomikos augimo VP tikslų pasiekimo įgyvendinant programos antrąjį prioritetą, t. y. verslo 
produktyvumo didinimą ir aplinkos verslui gerinimą.  

Nors Finansų inžinerijos priemonės netiesiogiai prisideda prie kelių šio prioriteto uždavinių įvykdymo, 
vis tik, šiame vertinime bus analizuojamas tik ES struktūrinių fondų lėšų perskirstymo poveikis trečiojo 
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uždavinio (MVĮ priėjimo prie finansavimo šaltinių pagerinimo) rodiklių pasiekimui, nes Finansų inžinerijos 
priemonių netiesioginis poveikis kitų uždavinių įgyvendinimui nėra vertinamas stebint Ekonomikos augimo 
VP įgyvendinimą. 

Pav. 26.  Lietuvos Ekonomikos augimo VP finansavimas  
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Šaltinis: Ekonomikos augimo VP 

2007 metų liepos 5 d.  patvirtintai Ekonomikos augimo VP buvo numatyta skirti  3 099 mln. eurų, iš 
kurių kiek daugiau nei 3% buvo numatyta skirti pagalbai paskolų, palūkanų subsidijų bei garantijų forma, bei 
0,8% rizikos kapitalo fondams. Tačiau ekonominio nuosmukio laikotarpiu Ekonomikos augimo VP 
finansavimas buvo perskirstytas padidinant finansavimą Finansų inžinerijos priemonėmis (žr. 26 pav.)150. 
Šiame vertinime yra analizuojama, ar po tokio finansavimo lėšų padidinimo grąžintinai pagalbai, turėtų ir kaip 
galėtų būti perskirstytas finansavimas tarp esančių arba naujų Finansų inžinerijos priemonių norint pasiekti 
Ekonomikos augimo VP antrojo prioriteto trečiojo uždavinio tikslus bei rodiklius. 

Ekonomikos augimo VP antrojo prioriteto trečiojo uždavinio rezultato rodiklis yra Finansinės inžinerijos 
priemonėmis pritrauktos investicijos. Atnaujintoje t.y. 2009 metų gegužės 14 d. patvirtintoje Ekonomikos 
augimo VP numatyta, kad, perskirsčius ES struktūrinių fondų lėšas, t. y. padidinant finansavimą Finansų 
inžinerijos priemonėms, pastarasis rodiklis 2015 metais turėtų siekti 380 mln. eurų, o tai yra 91 mln. eurų 
daugiau nei buvo numatyta 2007 metais patvirtintoje programoje. Ekonomikos augimo VP antrojo prioriteto 
trečiojo uždavinio produkto rodiklis yra Finansų inžinerijos priemonėmis paremtų įmonių skaičius. 
Atnaujintoje programoje numatytas uždavinys, kad šis rodiklis 2015 metais turėtų siekti 5 690151 (žr. 27 pav.). 

 

 

 

 

                                                      
150 Šaltinis – 2009 m. gegužės 14 d. patvirtinta Lietuvos Ekonomikos augimo VP. 
151 Šaltinis – 2009 m. gegužės 14 d. patvirtinta Lietuvos Ekonomikos augimo VP. 
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Pav. 27. Lietuvos Ekonomikos augimo VP II prioriteto  III uždaviniui (pagerinimo SVV subjektų priėjimo prie 
finansavimo šaltinių) numatyti įgyvendinimo rodikliai 
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Šaltinis: Ekonomikos augimo VP 

Jeigu bus įgyvendinti sutartyse dėl JEREMIE ir INVEGOS kontroliuojančiųjų fondų steigimo152 numatyti 
rodikliai, priemone „Kontroliuojantieji fondai“ būtų pasiekta 173% rezultato rodiklio (Finansų inžinerijos 
priemonėmis pritrauktų privačių investicijų), lyginant su nustatytais Ekonomikos augimo VP priede (žr. 28 
pav.). Tuo tarpu produkto rodiklio, Finansų inžinerijos priemonėmis paremtų įmonių skaičiaus, būtų pasiekta 
tik 28 – 53%. Tuo tarpu, jeigu bus įgyvendinti dėl Garantijų fondo steigimo sutartyje153 numatyti jo 
įgyvendinimo stebėsenos rodikliai, bus pasiekta 85% Ekonomikos augimo VP priede šiai priemonei numatyto 
produkto rodiklio (paremtų įmonių skaičiaus) bei 48% rezultato rodiklio (pritrauktų privačių investicijų). Vis tik 
susumavus abiejų priemonių – „Kontroliuojančiųjų fondų“ ir Garantijų fondo rezultatus, numatytus jų steigimo 
sutartyse, galima būtų teigti, kad pritrauktų privačių investicijų rodiklis, numatytas Ekonomikos augimo VP 
priede, turėtų būti viršytas, tuo tarpu paremtų SVV subjektų skaičiaus rodiklį pasiekti bus sudėtinga. 

 

 

 

 

                                                      
152 Finansavimo sutartis, kurią sudarė LR ūkio ministerija, LR finansų ministerija ir EIF 2008 spalio 1 d. ir pakeista Investavimo strategija 
ir planas, patvirtinti Priežiūros komiteto sprendimu 2009 birželio 18 d.; taip pat Finansavimo sutartis, kurią sudarė LR ūkio ministerija, LR 
finansų ministerija ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ 2009 balandžio 7 d. bei šios Finansavimo sutarties pakeitimas Nr. 1; 
153 Trišalė sutartis dėl Garantijų fondo finansavimo, patvirtinta 2009 rugpjūčio 31 d. 
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Pav. 28. Kontroliuojančiųjų fondų ir Garantijų fondo įgyvendinimo rodikliai, lyginant sutartyse dėl fondų 
steigimo ir Ekonomikos augimo VP numatytus 
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Šaltinis: sutartys dėl kontroliuojančiųjų fondų ir Garantijų fondo steigimo ir Ekonomikos augimo VP 

Nors minėtieji Lietuvos Ekonomikos augimo VP Finansų inžinerijos įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 
yra parankūs dėl skaičiavimo paprastumo, vis tik, mūsų vertinimu, jų pasiekiamumas neturėtų tapti 
pagrindiniu kriterijumi vertinant lėšų tarp skirtingų Finansų inžinerijos priemonių alokaciją. Pirma, 
Ekonomikos augimo VP numatomi stebėsenos rodikliai yra preliminarūs. Dėl istorinių duomenų trūkumo, 
buvo labai sudėtinga pagrįstai prognozuoti jų įgyvendinimo rezultatus. Antra, tokie priemonių stebėsenos 
rodikliai neatspindi esamų rinkos trūkumų, susijusių su SVV subjektų priėjimu prie finansavimo šaltinių, t. y. 
neparodo nesamų Finansų inžinerijos priemonių poreikio. Be to, priemonės, sumodeliuotos taip, kad būtų 
maksimaliai pasiekti tokie stebėsenos rodikliai, nebūtinai atitiks SVV subjektų poreikius.  

Palyginimui, Vengrijos Ekonomikos vystymo veiksmų programoje numatyti Finansų inžinerijos 
priemonių stebėsenai numatyti tokie rodikliai, kaip sumažėjimas SVV subjektų skaičiaus, neturinčių galimybių 
gauti išorinį finansavimą (%), neapmokėtų SVV subjektų paskolų ir bendrosios pridėtinės vertės santykis (%) 
bei rizikos ir privataus kapitalo investicijų ir bendrosios pridėtinės vertės santykis (%)154. Nors tokie rodikliai 
nėra tokie parankūs konkretaus Finansų inžinerijos instrumento įgyvendinimo stebėsenai, kaip Lietuvos 
Ekonomikos augimo veiksmų programoje numatyti rodikliai dėl sunkiai nustatomo priežasties-pasekmės 
ryšio, vis tik lėšų alokacijos vertinimui tokio pobūdžio rodikliai būtų racionalesni, nes bent dalinai parodo SVV 
subjektų finansavimo rinkos pokyčius bei trūkumus. 

Lėšų perskirstymo poreikį ir pačią perskirstymo schemą visų pirma rekomenduojame vertinti pagal 
rinkos trūkumų analizę, kuri turėtų būti atliekama periodiškai ir remtis tiek kiekybine, tiek kokybine 
informacija. Finansų inžinerijos priemones vertinant tik pagal paremtų SVV subjektų skaičių ar pritrauktas 
privačias investicijas, tam tikri instrumentai gali atrodyti labai efektyvūs, tačiau rinkos trūkumų analizė gali 
parodyti, kaip reikėtų tobulinti arba keisti tokius instrumentus. Pavyzdžiui, atlikus rinkos trūkumų analizę, gali 
paaiškėti, kad SVV subjektams reikia kreditų su didesniu paskolos dydžio limitu. Pakoregavus priemonės 
schemą, su ta pačia lėšų suma būtų paremtas mažesnis SVV subjektų skaičius ir priemonė pagal šį kriterijų 
gali pasirodyti mažiau efektyvi, tačiau ji labiau atitiks SVV subjektų išorinio finansavimo poreikius ir labiau 
prisidės prie pagrindinio Finansų inžinerijai keliamo uždavinio pasiekimo.  

                                                      
154 Šaltinis – Vengrijos Ekonomikos vystymo VP, patvirtinta 2007 metais. 



Lietuvos teisinės ir finansinės sistemos tinkamumo SVV plėtrai skirtų finansinės 
inžinerijos priemonių, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų, steigimui ir 

įgyvendinimui vertinimas 

Galutinė vertinimo ataskaita 

169 psl. iš 277 

  

                                                             

 

 

Labai svarbu rinkos trūkumų analizę atlikti įvairiais aspektais – atsižvelgiant į įmonių dydį, veiklos 
trukmę. Kiekybiniais metodais surinktos informacijos papildymas kokybine informacija atliekant rinkos 
trūkumų vertinimą taip pat labai svarbus, nes kai kurie SVV subjektų poreikiai, kaip, pavyzdžiui, rizikos 
kapitalo stoka arba poreikis Finansų inžinerijos priemones derinti su atitinkamomis verslininkų kompetenciją 
didinančiomis priemonėmis, gali būti įvardinti tik tam tikrų sričių specialistų. Be to, ekspertinis vertinimas gali 
paskatinti įgyvendinti inovatyvesnes Finansų inžinerijos priemonių schemas, apie kurių buvimą ir galimybes 
patys SVV subjektai nežino arba turi ribotą supratimą. 

Kiti du labai svarbūs aspektai (be rinkos trūkumų analizės), kuriais turėtų remtis lėšų perskirstymo tarp 
skirtingų Finansų inžinerijos priemonių schema, tai visiškas fondo lėšų įsisavinimas, bet kartu ir priimtinas 
fondo nuostolingumo lygis arba kitaip – priemonės lėšų grįžtamumas. Visišką fondo lėšų įsisavinimo aspektą 
gan gerai parodo Ekonomikos augimo VP Finansų inžinerijos įgyvendinimo stebėsenai numatyti rodikliai, 
tačiau, kaip jau minėta, siekiant šių rodiklių, taip pat reikėtų atsižvelgti į darytų prognozių pagrįstumą. 

Be to, vertinant priemones tik pagal Ekonomikos augimo VP numatytus priemonių įgyvendinimo 
stebėsenos rodiklius, t. y. paremtą SVV subjektų skaičių bei pritrauktas privačias investicijas, labai teigiamai 
gali būti įvertintos nuostolingos priemonės, nes būtent tokias priemones įgyvendinti yra lengviausia dėl jų 
patrauklumo SVV subjektams. Vertinant lėšų perskirstymą tarp Finansų inžinerijos priemonių pagal fondo 
nuostolingumo aspektą taip pat turėtų būti įvertinti vienos priemonės nutraukimo ar finansavimo jai 
sumažinimo bei kitos priemonės steigimo sąnaudas. 

Pav. 29. Lėšų alokacijos tarp Finansų inžinerijos priemonių vertinimo schema 

 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Siekiant pateikti išvadas dėl ES struktūrinių fondų lėšų perskirstymo tarp Finansų inžinerijos priemonių, 
priemonės turėtų būti analizuojamos atsižvelgiant ne tik į Ekonomikos augimo VP priede Finansų inžinerijai 
numatytų rodiklių įgyvendinimą, bet taip pat į minėtųjų aspektų – atitikties rinkos trūkumams, visiško fondo 
lėšų panaudojimo bei fondo lėšų grįžtamumo – visumą (žr. 29 pav.). 

III.2. Lėšų perskirstymo poreikis ir galimybės 

Siekiant nustatyti ES struktūrinių fondų lėšų perskirstymo tarp Finansų inžinerijos priemonių poveikį 
Ekonomikos augimo VP tikslams sunkiausia yra įvertinti priemonės nuostolingumo aspektą, nes jis labai 
priklauso nuo besikeičiančių makroekonominių aplinkybių. Be to, dauguma dabartinių Finansų inžinerijos 
priemonių yra inovatyvios (Lietuvoje, o kai kurios ir visoje ES) ir tik pradinėje jų įgyvendinimo stadijoje, tad 
nėra istorinių duomenų, pagal kuriuos būtų galima numatyti priemonių nuostolingumą. Tačiau, pagal tai, kad 
dar negalima net prognozuoti šio Finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo aspekto, preliminariai būtų 
galima daryti išvadą, kad ir lėšų perskirstymo tarp priemonių poreikį vertinti yra dar per anksti.  

Iš kitos pusės, priimant galimus sprendimus dėl lėšų perskirstymo, būtina atsižvelgti ir į atitinkamų lėšų 
įsisavinimo „brandos“ ir jų „laisvumo“ aspektą, t. y. kiek konkrečiam vertinimo momentui yra dar 
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nesukontraktuotų su Finansiniais tarpininkais lėšų. Remiantis EIF pateikiamais duomenimis, tokių lėšų 
JEREMIE kontroliuojančiame fonde yra kiek daugiau nei 26 mln. eurų, iš kurių 25 mln. eurų yra numatyti 
skirti naujam portfelinių garantijų instrumentui. Tad nors šias lėšas dar būtų galima priskirti kitai Finansų 
inžinerijos priemonei, reikėtų atsižvelgti į laiko sąnaudas, kurios buvo ir potencialiai jau yra ir dar bus patirtos 
naujos priemonės kūrimui. Lėšų perskirstymo klausimą rekomenduojame vertinti pasibaigus su finansiniais 
tarpininkais sudaromose sutartyse numatytam laikotarpiui, per kurį finansiniai tarpininkai privalo išskolinti 
gautas lėšas, arba, jeigu finansiniai tarpininkai nevykdo kitų sutartyse numatytų sąlygų, nustačius konkretų 
visų naudojamų instrumentų pasiektų rezultatų vertinimo terminą ir palaikant tiesioginį dialogą su finansiniais 
tarpininkais.  

Pav. 30.  Kontroliuojančiųjų fondų lėšų pasiskirstymas (2010 I pusm.) 
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Šaltinis: EIF ir UAB „Verslo ir investicijų garantijos“ (INVEGA) 

INVEGOS fondo priemonei „Mažų kreditų teikimas – 2 etapas” iš skirtų 100 mln. Lt su bankais yra 
sukontraktuota 95 mln. Ir, kadangi bankai sutarčių sąlygas vykdo, sumažinti šią sumą, kad lėšos būtų skirtos 
kitai priemonei, būtų sudėtinga. Likę 5 mln., kaip ir JEREMIE kontroliuojančiojo fondo atveju, yra numatyti 
naujai steigiamai priemonei (žr. 29 pav.). Kitai INVEGOS fondo priemonei “Atviram kreditų fondui” keisti 
finansavimą yra daugiau galimybių, nes su bankais yra sukontraktuojama tik tiek, kiek sukontraktuojama su 
klientais – SVV subjektais ir Sutartyse su bankais numatyta, kad AKF lėšos gali būti padidintos/sumažintos – 
tad perskirstyti lėšas galimybė yra palikta. 

Fondo lėšų įsisavinimo aspekto įvertinimas  daugiausiai remsis sutarčių dėl Finansų inžinerijos 
priemonių steigimo analize, t. y. Ekonomikos augimo VP priede priemonėms numatytų pasiekti rodiklių 
nagrinėjimu bei jau pasiektų rodiklių analize, kuri pateikiama priemonių įgyvendinimo ataskaitose. Šis lėšų 
perskirstymo tarp Finansų inžinerijos priemonių poreikio bei poveikio analizės aspektas taip pat remsis 
ekspertiniais vertinimais, išsakytais tikslinių grupių diskusijų metu. 

Esamų Finansų inžinerijos priemonių atitikties rinkos trūkumams problematika iš esmės jau buvo 
analizuota II skyriuje, t. y. finansų inžinerijos priemonių efektyvumo ekonominio nuosmukio laikotarpiu, 
nagrinėjime. Tačiau šio klausimo vertinime rinkos trūkumų analizė yra papildyta lyginamąja užsienio praktika 
(JEREMIE iniciatyvos ribose), kuriai buvo pasirinktos dvi šalys – Vengrija ir Slovakija. Toks pasirinkimas 
buvo nulemtas kelių priežasčių – visų pirma buvo siekiama visos projekto vertinimo ataskaitos vientisumo. 
Kadangi šios šalys buvo pasirinktos ir suderintos su Užsakovu Finansų inžinerijos teisinių bei institucinių 
sistemų palyginimui, jos atitinkamai buvo pasirinktos ir šio klausimo nagrinėjimui. Be to, preliminari šių šalių 
analizė parodė, kad prieš Finansų inžinerijos instrumentų įgyvendinimą šalyse, buvo nustatyti panašūs kaip 
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ir Lietuvoje su SVV subjektų išoriniu finansavimu susiję rinkos trūkumai. Be to, Vengrijoje Finansų inžinerija 
pradėta įgyvendinti anksčiau, todėl ir kai kurie rezultatai pasiekti greičiau (žr. 31 pav.). 

Pav. 31. Finansų inžinerijos instrumentų155 pasiskirstymas pagal skirtas lėšas Lietuvoje, Vengrijoje ir 
Slovakijoje (2009 m. pab.) 
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Išnagrinėjus tiek Lietuvoje, tiek Vengrijoje bei Slovakijoje įgyvendinamus Finansų inžinerijos 
instrumentus, juos galima būtų suskirstyti į tris kategorijas: kreditavimo instrumentus, garantijų paskoloms 
instrumentus bei rizikos kapitalo finansavimo instrumentus. Kreditavimo instrumentams priskiriami ne tik 
teikiamos paskolos lengvatinėmis sąlygomis, bet taip pat inovatyvūs instrumentai, tokie kaip Finansuojamo 
rizikos pasidalinimo priemonė. Garantijų paskoloms instrumentams priskiriami tiek individualių, tiek portfelinių 
garantijų instrumentai. Rizikos kapitalo fondams priskiriami tie instrumentai, kurie finansuoja įmones, 
turinčias didelį augimo potencialą, bet kartu ir didelę riziką. 

 Lietuvoje ir Vengrijoje lėšų tarp šių instrumentų paskirstymas yra beveik identiškas – tiek Lietuvoje, 
tiek Vengrijoje 78% visos skirtos lėšų sumos sudaro SVV subjektų kreditavimą lengvinantys instrumentai, tuo 
tarpu garantijų paskoloms bei rizikos kapitalo instrumentams skiriama apie 10%156. Tačiau šios proporcijos 
turėtų pasikeisti Lietuvoje įdiegus portfelinių garantijų instrumentą. Be to, patys kreditavimo, garantijų 
paskoloms bei rizikos kapitalo instrumentai abiejose šalyse yra šiek tiek skirtingi. Slovakijoje, lyginant su 
Lietuva ir Vengrija, yra ne tik įgyvendinami kitokie Finansų inžinerijos instrumentai, bet taip pat ir pačios lėšų 
proporcijos tarp skirtingų kategorijų instrumentų skiriasi. Šių skirtumų įvertinimas, atsižvelgiant į šalyse 
nustatytus išorinio finansavimo rinkos trūkumus, yra pateikiamas kituose skyreliuose, paeiliui nagrinėjant 
kiekvieną iš Finansų inžinerijos instrumentų kategorijų. 

 

 

                                                      
155 Palyginime prie Lietuvos kreditavimo instrumentų nepriskiriamas Verslumo skatinimo fondas, nes jis įgyvendinamas pagal 
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, o ne Ekonomikos augimo veiksmų programą“; 
156 Šaltinis – Slovakijos finansų ministerijos ir Vengrijos rizikos kapitalo fondo pateikti duomenys. 
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Kreditavimo instrumentai157 

Lietuvoje šiuo metu įgyvendinami trys Finansų inžinerijos kreditavimo instrumentai – INVEGOS fondo 
priemonės Mažų kreditų teikimas – 2 etapas” bei “Atviras kreditų fondas“ bei JEREMIE kontroliuojančiojo 
fondo Finansuojamo rizikos pasidalinimo priemonė. Visos šios trys priemonės buvo steigiamos atsižvelgiant į 
pagrindinį rinkos trūkumą – nepakankamas SVV subjektų galimybes gauti paskolas. Vis tik, remiantis SVV 
subjektų apklausa, ekspertiniais vertinimais ir II skyriuje padaryta išvada, vis dar trūksta kreditavimo 
instrumento apyvartinio kapitalo finansavimui. Galimybės perskirstyti lėšas tokios priemonės steigimui, kad 
būtų tenkinamas SVV subjektų poreikis, yra ribotos dėl Europos regioninės plėtros fondo lėšų panaudojimo 
reikalavimų. 

Pav. 32. Finansų inžinerijos kreditavimo instrumentai Lietuvoje, Vengrijoje ir Slovakijoje (2009 m. pab.) 
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Vengrijoje, pagal JEREMIE iniciatyvą, įgyvendinamos trys kreditavimo priemonės: Mikrokreditų, 
Paskolų SVV subjektams bei Paskolų apyvartinėms lėšoms papildyti priemonės. Pirmosios dvi priemonės iš 
esmės galėtų būti tapatinamos su Lietuvoje įgyvendinamomis INVEGOS fondo priemonėmis Mažų kreditų 
teikimas – 2 etapas bei Atviras kreditų fondas. Tuo tarpu priemonė Paskolos apyvartinėms lėšoms papildyti 
yra iš pažiūros skirtinga ir labai reikalinga Lietuvos rinkai dėl paskolų poreikio apyvartinėms lėšoms papildyti. 
Vis tik, detaliau išnagrinėjus, paaiškėja, kad Vengrijoje įgyvendinamai priemonei galioja tie patys plėtros 
apribojimai kaip ir Lietuvoje įgyvendinamoms priemonėms, taigi ji iš esmės tenkina tokį patį kreditavimo 
poreikį kaip ir Lietuvoje įgyvendinami kreditavimo instrumentai (žr. 32 pav.). 

Remiantis Vengrijos nacionalinės plėtros ir ekonomikos ministerijos pateikiamais duomenimis, 2010 m. 
pirmojo pusmečio pabaigoje Mikrokreditų priemone buvo paremta 2289 SVV subjektai ir suteikta paskolų už 
46,8 mln. eurų. Paskolų SVV subjektams priemone buvo paremta 142 SVV subjektai ir suteikta paskolų už 
20,15 mln. eurų, o paskolų apyvartinėms lėšoms papildyti priemone buvo paremti 95 SVV subjektai ir 
suteikta paskolų už ~15 mln. eurų. Taigi, pastarąją priemonę Vengrijoje įgyvendinti yra sudėtingiausia – 
pasiekti rezultatai labai skiriasi nuo priemonei sukontraktuotos lėšų sumos. 

                                                      
157 Verslumo skatinimo fondas (nors tai taip pat yra kreditavimo instrumentas) nėra finansuojamas iš Lietuvos Ekonomikos augimo VP  
lėšų, todėl šiame klausime nėra nagrinėjamas (taip tyrimo objektas apibrėžtas pirkimo sąlygose ir Įvadinėje projekto vykdymo 
ataskaitoje).  
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Vis tik lyginti Lietuvos ir Vengrijos SVV subjektų kreditavimo instrumentus pagal pasiektus rezultatus 
sudėtinga dėl kelių priežasčių. Pirma, Vengrijoje beveik visos kreditavimo priemonės pradėtos įgyvendinti 
anksčiau nei Lietuvoje. Pirmas kontraktas dėl mikrokreditų teikimo buvo pasirašytas dar 2008 m. sausio 
mėn., paskolų SVV subjektams instrumentas pradėtas įgyvendinti 2008 m. gruodį, o kvietimas finansiniams 
tarpininkams dėl priemonės Paskolos apyvartinėms lėšoms papildyti buvo paskelbtas 2009 metų sausį. Tuo 
tarpu Lietuvoje kreditavimo priemonės pradėtos įgyvendinti maždaug metais vėliau. Be to, Vengrijoje buvo 
diegiami gana standartiniai kreditavimo instrumentai, todėl, nepaisant daug didesnio finansinių tarpininkų 
skaičiaus, jie buvo įgyvendinti daug greičiau, kas yra paranku ekonominio nuosmukio sąlygomis. Greitesnį 
priemonių įgyvendinimą iš dalies galėjo sąlygoti ir didesnis priemonių orientavimas į esamus rinkos 
trūkumus.  

Nors Lietuvoje, Vengrijoje bei Slovakijoje iš esmės buvo nustatytas toks pats pagrindinis rinkos 
trūkumas, susijęs su SVV subjektų kreditavimu – žemas SVV subjektų kreditavimo bei BVP santykis, vis tik 
Slovakijoje šio poreikio tenkinimui buvo labiau pasirinkti garantijų paskoloms instrumentai, nes iš esmės jie, 
kaip ir kreditavimo instrumentai, tenkina panašius SVV subjektų poreikius. Kreditavimo instrumentas 
Slovakijoje įgyvendintas tik vienas – socialinio-mikrofinansavimo schema, kuri labiau atitiktų Lietuvoje įsteigtą 
Verslumo skatinimo fondą. Vis tik lyginti Lietuvos ir Vengrijos pasirinktą būdą atitikti kreditavimo rinkos 
trūkumus su Slovakijos pasirinkta schema, pasak Slovakijos finansų ministerijos atstovų, dar per anksti, nes 
Slovakijoje pirmieji kvietimai finansiniams tarpininkams dėl Finansų inžinerijos instrumentų turėtų būti 
išplatinti tik 2010 m. trečiajame ketvirtyje, tad net preliminariai negalima vertinti šių instrumentų efektyvumo. 

Galimas ES struktūrinių fondų lėšų perskirstymas padidinus finansavimą Finansų inžinerijos 
priemonėmis, taip pat buvo vertinamas, analizuojant sutartis dėl priemonių steigimo, priemonių įgyvendinimo 
ataskaitas bei tikslinių grupių su LR finansų ministerijos, INVEGOS ir EIF darbuotojais metu, taip pat per 
ekspertinius interviu su bankų atstovais. Tiek tikslinių grupių diskusijų, tiek ekspertinių interviu metu buvo 
analizuojamas kiekvienos iš Finansų inžinerijos priemonių rezultatyvumas ir svarstomos alternatyvos šioms 
priemonėms. 

„Mažų kreditų teikimas – 2 etapas”. Sutartyje dėl INVEGOS fondo steigimo, pasirašytoje 2009 metų 
balandžio 7 d., priemone “Mažų kreditų teikimas – 2 etapas” buvo numatyta paremti 300 SVV subjektų. 
Remiantis INVEGOS fondo veiklos ataskaita už 2009 metus, per ataskaitinį laikotarpį šia priemone buvo 
paremti 364 ūkio subjektai – taigi laukiamų rezultatų vykdymo procentas viršijo prognozes (žr. 13 lentelę). 
Remiantis LR ūkio ministerijos pateiktais duomenimis, 2010 m. I ketv. priemonė toliau sėkmingai buvo 
įgyvendinama – išmokėtos paskolos dar 84 SVV subjektams. Tad galima būtų teigti, kad, remiantis fondo 
lėšų įsisavinimo kriterijumi, priemonei būtų galima didinti finansavimą.  

Visgi galimybė didinti lėšas šiai priemonei taip pat priklauso nuo finansinių tarpininkų suinteresuotumo 
dalyvauti schemoje. Ekspertiniu vertinimu paremtu interviu su bankų bei INVEGOS atstovais rezultatais, 
manome, kad, poreikis didinti finansavimą priemonei „Mažų kreditų teikimas – 2 etapas” šiuo metu yra 
abejotinas, kadangi bankai jau dabar susiduria su problema, kad nėra kam išskolinti pagal priemonę gautas 
lėšas. Laukiamas laipsniškas ekonomikos atsigavimas bei matomos palūkanų normos mažėjimo  tendencijos 
rodo, kad bankams (ypatingai – dideliems) kapitalu grįstos priemonės (angl. capital based) tampa mažiau 
patraukliomis. Visgi, aiškesniam rinkos prisotinimo faktoriaus šioje srityje įvertinimui būtų reikalinga gilesnė ir 
išsamesnė analizė. 

Lentelė 13. Priemonės „Mažų kreditų teikimas – 2 etapas“ įgyvendinimo rodikliai 

Laikotarpis Rodiklio tipas Rodiklio 
pavadinimas 

Matavimo 
vienetas 

INVEGOS 
fondo 
pasiektas 
rezultatas per 
2009 metus 

Bendras  
INVEGOS 
fondo 
pasiektas 
rezultatas 

 

Prognozė 
INVEGOS 
fondui 

Laukiamų 
rezultatų 
vykdymo proc. 

2009 
metai

158
 

Produkto 
rodiklis 

Finansų inžinerijos 
priemone paremti 
SVV subjektai 

vnt. 364 364 300 121% 

                                                      
158 Šaltinis – 2009 metų INVEGOS fondo veiklos ataskaita. 
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Laikotarpis Rodiklio tipas Rodiklio 
pavadinimas 

Matavimo 
vienetas 

INVEGOS 
fondo 
pasiektas 
rezultatas per 
2009 metus 

Bendras  
INVEGOS 
fondo 
pasiektas 
rezultatas 

 

Prognozė 
INVEGOS 
fondui 

Laukiamų 
rezultatų 
vykdymo proc. 

2010 I 
ketv.159 Produkto 

rodiklis 

Finansų inžinerijos 
priemone paremti 
SVV subjektai 

vnt. 84 448 - - 

 

 „Atviras kreditų fondas“. INVEGOS fondo sutarties 2009 metų birželio 8 d. pakeitime buvo 
numatyta, kad priemone “Atviras kreditų fondas“ bus paremta apie 100 SVV subjektų ir bus pritraukta apie 
25 mln. privačių investicijų. Tačiau, remiantis INVEGOS fondo veiklos ataskaita už 2009 metus, per 
ataskaitinį laikotarpį priemone buvo paremti tik 12 SVV subjektų ir pritraukta tik 2.2 mln. Lt privačių investicijų 
(žr. 14 lentelę). Remiantis INVEGOS fondo lėšų įsisavinimo kriterijumi, galima būtų svarstyti lėšų priemonei 
mažinimą. Vis tik, remiantis tikslinių grupių diskusijų metu išsakytais ekspertiniais vertinimais, išankstinių 
prielaidų, kad priemonės įgyvendinimui numatyti rezultato bei produkto rodikliai nebus įgyvendinti ir, kad 
reikėtų priemonei mažinti finansavimą, nėra, nes 2010 metų pirmąjį ketvirtį skolinimasis iš Atviro kreditų 
fondo suaktyvėjo. Ūkio ministerijos pateikiamais duomenimis, per pirmąjį 2010 m. ketvirtį iš Atviro kreditų 
fondo jau buvo paremti 22 SVV subjektai. 

Lentelė 14. Priemonės „Atviras kreditų fondas“ įgyvendinimo rodikliai 

Rodiklio tipas Rodiklio pavadinimas Matavimo 
vienetas 

INVEGOS fondo 
pasiektas 
rezultatas per 
2009 metus 

Bendras  
INVEGOS 
fondo 
pasiektas 
rezultatas 

Prognozė 
INVEGOS 
fondui 

Laukiamų rezultatų 
vykdymo proc. 

Rezultato 
rodiklis

160
  

Finansų inžinerijos 
priemonėmis 
pritrauktos privačios 
investicijos 

Lt 2.247.935 2.247.935 25.000.000 9% 

Produkto rodiklis  
Finansų inžinerijos 
priemonėmis paremti 
SVV subjektai 

vnt. 12 12 100 12% 

Rezultato 
rodiklis161  

Finansų inžinerijos 
priemonėmis 
pritrauktos privačios 
investicijos 

Lt 3.613.651 5.861.586 - - 

Produkto rodiklis  
Finansų inžinerijos 
priemonėmis paremti 
SVV subjektai 

vnt. 22 34 - - 

 

Iš kitos pusės, poreikio didinti finansavimą priemonei „Atviras kreditų fondas“ taip pat nėra, nes 
priemonė tenkina panašius SVV subjektų poreikius kaip ir naujai įsteigta JEREMIE kontroliuojančiojo fondo 
Finansuojamo rizikos pasidalinimo priemonė. Dėl panašių kreditavimo poreikių tenkinimo tol, kol ši priemonė 
nebus įgyvendinta, tol iš esmės sudėtinga prognozuoti ir priemonės „Atviras kreditų fondas“ įgyvendinimo 
sėkmingumą.  

                                                      
159 Ūkio ministerijos pateikti išmokėtų paskolų duomenys pagal priemonę. 
160 Šaltinis – 2009 metų INVEGOS fondo veiklos ataskaita. 
161 Ūkio ministerijos pateikti prisidėtų banko lėšų duomenys pagal priemonę. 
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Finansuojamo rizikos pasidalinimo priemonė. Pirminiai priemonės įgyvendinimo rezultatai (2010 m. 
liepos 12 d. duomenys) parodo, kad šios priemonės lėšų išskolinimas vyksta lėčiau nei planuota. 2010 m. 
liepos 12 d. buvo sudarytos 25 sutartys, o sukontraktuotų lėšų suma sudarė 3,9 mln. eurų. 

Mūsų nuomone, išvadas apie JEREMIE kontroliuojančiojo fondo Finansuojamo rizikos pasidalinimo 
priemonės efektyvumą daryti dar per anksti, nes sutartys su finansiniais tarpininkais dėl priemonės 
įgyvendinimo pasirašytos tik 2010 metų pirmąjį ketvirtį. Mūsų vertinimo metu šios sutartys nebuvo 
prieinamos, todėl neturime informacijos apie konkrečias jose numatytas sąlygas. 

Visgi galima daryti išankstinį pastebėjimą, kad šiuo metu finansų tarpininkai  turi pakankamai kredito 
resursų, tačiau skolinimas SVV yra vis dar apribotas dėl sugriežtinto rizikos vertinimo (šis faktorius gali labai 
skirtis tarp skirtingų finansų tarpininkų). Finansuojamo rizikos pasidalinimo priemonė sumažina absoliučią 
sumą finansuojama finansų tarpininkų nuosavomis lėšomis, tačiau nesumažina rizikos, tenkančios finansų 
tarpininkų nuosavoms lėšoms, o tiesiog padalija proporcingomis dalimis  tiek riziką, tiek ir projekto 
finansavimą, tarp finansų tarpininko ir kontroliuojančiojo fondo (t.y. šio instrumento atveju finansų tarpininkas 
neturi teisės atgauti lėšas pirmiau nei kontoliuojantysis fondas, o jei dėl tam tikros paskolos nevisiško 
grąžinimo susidarytų nuostolis, tai jį pasidalintų finansinis tarpininkas ir kontroliuojantysis fondas remiantis 
finansavimo proporcijomis). 

Lentelė 15. Finansuojamo rizikos pasidalinimo priemonės įgyvendinimo rodikliai162 

Rodiklio tipas Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Kiekybinės išraiška laikotarpio 
pabaigoje (2015 metais) 

Rezultato 
rodiklis  

Finansų inžinerijos priemone pritrauktos privačios 
investicijos mln. eurų 204* 

Produkto 
rodiklis 

Finansų inžinerijos priemonėmis paremti SVV 
subjektai 

vnt. 500 – 1000 

* Esant prielaidai, kad visa lėšų suma yra įmokėta į JEREMIE kontroliuojantįjį fondą 

Remiantis tikslinių grupių diskusijų metu, interviu su bankų atstovais metu išsakytais bei projekto 
komandos ekspertų vertinimais, didinti finansavimą Finansuojamo rizikos pasidalinimo priemonei kol kas 
nėra poreikio dėl priemonės pradinės įgyvendinimo stadijos ir dėl instrumento inovatyvumo Lietuvoje. Tai, 
kad finansiniai tarpininkai susidomėjo EIF kvietimu dėl šios priemonės įgyvendinimo, iš dalies parodo 
instrumento paklausumą, vis tik per anksti vertinti, ar jis tikrai ženkliai padidins SVV subjektų galimybes gauti 
paskolas. 

Kita priežastis, dėl kurios lėšos priemonei dabartiniu metu neturėtų būti didinamos, tai rinkos 
prisotinimas arba galima paklausos Finansų inžinerijos kreditavimo instrumentams stoka. Būtent pastarąją 
problemą įvardino Vengrijos Nacionalinio vystymo ir ekonomikos ministerijos atstovai, dirbantys su Finansų 
inžinerijos priemonėmis. Nors tiksliai įvertinti kreditavimo rinkos prisotinimą sudėtinga dėl kintančių 
makroekonominių sąlygų ir nuo to labai priklausančio įmonių poreikio skolintis, vis tik grubų palyginimą tarp 
Vengrijos ir Lietuvos kreditavimo rinkų prisotinimo galima padaryti apskaičiuojant lėšų, skirtų Finansų 
inžinerijos kreditavimo instrumentams, ir BVP santykį. Vengrijoje šis rodiklis siekia 0,82%, tuo tarpu Lietuvoje 
jis šiuo metu siekia 0,98%163.  

Mažinti finansavimą Finansuojamo rizikos pasidalinimo priemonei taip pat būtų neracionalu ir 
nuostolinga dėl jau sudarytų kontraktų su finansiniais tarpininkais. Taip pat dar anksti vertinti šios priemonės 
efektyvumą ir kiek ji pasiteisins rinkoje.  

 

                                                      
162 Šaltinis – Finansavimo sutartis, kurią sudarė LR ūkio ministerija, LR finansų ministerija ir EIF 2008 spalio 1 d. ir pakeista Investavimo 
strategija ir planas, patvirtinti Priežiūros komiteto sprendimu 2009 birželio 18 d. 
163 Šaltinis – BVP duomenys paimti iš Europos statistikos biuro Eurostat; skaičiuojant Lietuvos rinkos prisotinimą, sumuotos INVEGOS 
fondo priemonėms ir Finansuojamo rizikos pasidalinimo priemonei skirtos lėšos; skaičiuojant Vengrijos rinkos prisotinimą, sumuotos 
Mikrokreditų, SVV subjektų paskolų ir Apyvartinių paskolų priemonėms skirtos lėšos. 
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PAGRINDINIAI PRIVALUMAI 

• Remiantis INVEGOS fondo veiklos ataskaita, tikslinių grupių diskusijų metu išsakytais vertinimais bei projekto ekspertų 
vertinimu, INVEGOS fondo priemonėms numatyti priemonių įgyvendinimo rodikliai turėtų būti pasiekti. 

 

 
TRŪKUMAI, TOBULINTINOS SRITYS 

• JEREMIE kontroliuojančiojo fondo Finansuojamo rizikos pasidalinimo priemonės efektyvumą pagal įgyvendinimo rodiklius 
vertinti dar per anksti, tačiau tyrimo rezultatai rodo, kad rinkos prisotinimo aspektas gali būti svarbus veiksnys įtakojantis šios 
priemonės efektyvumą. Mažinti finansavimą Finansuojamo rizikos pasidalinimo priemonei šiame etape taip pat būtų 
neracionalu ir nuostolinga dėl jau sudarytų kontraktų su finansiniais tarpininkais. 

Garantijų paskoloms instrumentai 

 

Lietuvoje šiuo metu veikia viena Finansų inžinerijos priemonė, kuri remiasi garantijų paskoloms 
schema – tai priemonė Garantijų fondas. Taip pat yra paskelbtas kvietimas finansiniams tarpininkams dėl dar 
vienos – portfelinių garantijų priemonės. Būtent tokia priemonė pagal JEREMIE iniciatyvą yra įgyvendinama 
Vengrijoje. Tuo tarpu Slovakijoje, be portfelinių garantijų instrumento, dar planuojama įgyvendinti 
mikrokreditų garantijų schemą bei garantijų schemą faktoringo veiklai (žr. 33 pav.). 

Iš pažiūros, skirtingi Finansų inžinerijos instrumentai Slovakijoje, lyginant su Lietuva bei Vengrija, 
pasirinkti dėl skirtingų rinkos trūkumų. Slovakijoje garantijų paskoloms instrumentais bus siekiama padidinti 
mikrofinansavimo tiekimą verslo pradžioje, taip pat padidinti faktoringo prieinamumą SVV subjektams. Tuo 
tarpu Lietuvoje Garantijų fondas buvo įsteigtas pagal jau veikiančią valstybinių individualių garantijų teikimo 
schemą siekiant padidinti jau esamą finansavimą. Vengrijoje, priešingai nei Slovakijoje, valstybinės 
garantijos paskoloms buvo teikiamos daugiausiai mikroįmonėms, todėl buvo siekiama sudaryti sąlygas gauti 
garantijas paskoloms ir mažoms bei vidutinėms įmonėms.  

Tačiau iš kitos pusės, reikėtų įvertinti, kad rinkos trūkumas susijęs su faktoringo gavimu, yra aktualus 
ne tik Slovakijoje, bet ir Lietuvoje bei Vengrijoje. Toks trūkumas buvo įvardintas ekspertinių interviu su bankų 
atstovais metu, taip pat tikslinių grupių diskusijų metu, tą taip pat paminėjo keli SVV subjektai atliktos 
apklausos metu. Tad, jeigu Slovakijai pavyks sėkmingai įgyvendinti šį instrumentą, Lietuva galėtų 
pasinaudoti jų praktika. Iš kitos pusės, prieš diegiant naujus instrumentus, turėtų būti pagalvojama apie 
galimybes atitinkamai koreguoti jau esančius instrumentus įtraukiant papildomas sąlygas – taip sumažėtų 
priemonių įgyvendinimo kaštai. 

Lygiai taip pat kaip ir kreditavimo instrumentų atveju, lyginti Lietuvos, Slovakijos bei Vengrijos garantijų 
paskoloms instrumentus pagal pasiektus rezultatus yra sudėtinga, kadangi Slovakijoje instrumentai dar tik 
planuojami įgyvendinti, Vengrijoje atvirkščiai – portfelinių garantijų instrumentas buvo pradėtas įgyvendinti 
daug anksčiau nei Lietuvoje. Pirmoji paskola pagal priemonę buvo garantuota dar 2008 metų spalio mėn., 
t.y. tik prasidedant ekonominiam nuosmukiui, kas palengvino derybas su finansiniais tarpininkais.  Be to, 
Vengrijoje pagrindiniais priemonės finansiniais tarpininkais tapo taupymo kooperatyvai, kurie daug 
„lankstesni“, nes patys yra sprendimų priėmėjai. Tuo tarpu Lietuvoje, portfelinių garantijų priemonė turėtų 
būti patrauklesnė didiesiems komerciniams bankams, kurie yra tarptautinių grupių nariai ir kurie dėl to turi 
ribotą sprendimų priėmimo teisę, kas atitinkamai prailgina derybas dėl kontraktų pasirašymo ir priemonės 
įgyvendinimo.  
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Pav. 33. Finansų inžinerijos garantijų paskoloms instrumentai Lietuvoje, Vengrijoje ir Slovakijoje (2009 m. 
pab.) 

 

Garantijų fondas.  2009 m. rugpjūčio 31 d. pasirašytoje Trišalėje sutartyje dėl Garantijų fondo 
steigimo buvo numatyta, kad su INVEGOS garantija suteiktų paskolų ir kitų įsipareigojimų suma 
programavimo laikotarpio pabaigoje t. y. 2015 m., turėtų siekti 484 mln. litų, o suteiktų garantijų skaičius – 1 
100 (žr. 16 lentelę). 

 

Lentelė 16. Priemonei „Garantijų fondas “ numatyti įgyvendinimo rodikliai 

Rodiklio tipas Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Kiekybinės išraiška laikotarpio 
pabaigoje (2015 metais) 

Rezultato 
Su INVEGOS garantija suteiktų paskolų ar kitų 
įsipareigojimų suma (garantuotų įsipareigojimų 
suma) 

mln. litų 484 

Produkto Suteiktų garantijų skaičius Skaičius 1100 

Garantijų fondo metinėje veiklos ataskaitoje nurodoma, kad, remiantis Finansavimo sutartyje 
numatytais garantijų tinkamumo kriterijais, INVEGA atrinko garantijas, kurios yra suteiktos nuo 2007 m. 
sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. ir galėtų būti įtrauktos į Garantijų portfelį: 719 garantijų, kurių garantijų 
suma sudaro 185,3 mln. Lt ir kuriomis garantuota 281,3 mln. Lt paskolų.  Jeigu šios garantijos bus įtrauktos į 
Garantijų portfelį, tuomet produkto rodiklis, suteiktų garantijų skaičius, jau būtų įvykdytas 65% (719 garantijų 
sk./1100 garantijų sk.), o rezultato rodiklis būtų pasiektas (281,3/80 proc. / 484 mln. lt) 73%.  

INVEGOS paskelbti Garantijų fondo įgyvendinimo rezultatai 2010 m. pirmąjį ketvirtį taip pat liudija apie 
sėkmingą priemonės įgyvendinimą ir priemonei numatytų įgyvendinimo rodiklių pasiekiamumą programavimo 
laikotarpio pabaigoje – 2015 metais. 2010 metų pirmąjį ketvirtį garantijų skaičius net 5 kartus viršijo 2009 
metais per tą patį lyginamąjį laikotarpį suteiktų garantijų skaičių. Vis tik, didinti finansavimo priemonei 
Garantijų fondas nereikėtų tol, kol rinkai nebus pateikta nauja portfelinių garantijų priemonė. 
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Pažymėtina, kad svarbus finansų inžinerijos instrumentų vertinimo kriterijus yra lėšų grįžtamumas, 
todėl vertinti visų instrumentų, taip pat ir šio, efektyvumą būtina atsižvelgiant ir į jos nuostolingumo, lėšų 
grįžtamumo kriterijus.  

Portfelinės garantijos. Portfelinių garantijų priemonės įgyvendinimą sudėtinga prognozuoti dėl 
priemonės inovatyvumo Lietuvoje. Priemonės efektyvumas ir atitiktis SVV poreikiams yra susijęs su tuo, kaip 
bus panaudotos atsilaisvinusios lėšos. Tai, savo ruožtu, priklauso nuo konkrečių sutarčių su bankais sąlygų 
(jos mūsų tyrimui nebuvo prieinamos). Tai, kad prieš skelbiant kvietimą finansiniams tarpininkams, vyksta 
intensyvus dialogas tarp EIF ir bankų, turėtų padėti išvengti ankstesnio portfelinių garantijų įgyvendinimo 
scenarijaus, kai į kvietimą finansiniams tarpininkams atsiliepė tik vienas bankas.  

Sėkmingai įgyvendinti portfelinių garantijų instrumentą turėtų padėti ir EIF patirtis administruojant tokio 
pobūdžio priemones. Portfelines garantijas EIF teikia pagal Konkurencingumo ir Inovacijų programą (angl. 
CIP – Competitiveness and Innovation framework programme 2007-2013), kurios tikslas plačiąja prasme yra 
toks pats kaip ir JEREMIE iniciatyvos tikslas – SVV subjektų priėjimo prie finansavimo šaltinių pagerinimas. 
Tik minėtoji programa yra labiau orientuota į pradedančių veikti įmonių finansavimą, taip didinant investicijas 
į inovacijas, įskaitant ir eko-inovacijas. Pagal šią programą portfelinės garantijos yra teikiamos įvairiems 
finansavimo instrumentams – tiek paskoloms, tiek mikrokreditams, tiek kapitalo finansavimui.  

 

 
PAGRINDINIAI PRIVALUMAI 

• Remiantis Garantijų fondo veiklos ataskaita, tikslinių grupių diskusijų metu išsakytais vertinimais ir ekspertiniu projekto 
komandos vertinimu – Garantijų fondui numatyti priemonių įgyvendinimo rodikliai programavimo periodo pabaigoje turėtų būti 
pasiekti.  

 

 
TRŪKUMAI 

• Portfelinių garantijų priemonės įgyvendinimą sudėtinga prognozuoti dėl pradinės priemonės įgyvendinimo stadijos. 

 

Rizikos kapitalo finansavimo instrumentai 

 

Lietuvoje šiuo metu yra įgyvendinami du rizikos kapitalo finansavimo instrumentai – Rizikos kapitalo 
fondas ir Bendro investavimo fondas „Verslo angelams“. Vengrijoje yra įgyvendinama tik viena priemonė – 
Bendrai investuojantis fondas. Tuo tarpu Slovakijoje planuojama steigti net tris rizikos kapitalo finansavimo 
priemones – Pradinės įmonių stadijos finansavimo rizikos kapitalo fondą, Intelektualios nuosavybės fondą 
bei Pajėgumus skatinantį fondą. Lygiai taip, kaip ir garantijų paskoloms instrumentų atveju, Slovakijoje 
rizikos kapitalo finansavimo priemonėmis siekiama padengti skirtingus nei Lietuvoje ar Vengrijoje rinkos 
trūkumus. Lietuvoje rizikos kapitalo fondai buvo įsteigti dėl nepakankamo rizikos kapitalo investicijų lygio, 
taip pat dėl „verslo angelų“ tinklo trūkumo. Vengrijoje steigiamu rizikos kapitalo fondu taip pat siekiama didinti 
rizikos kapitalo investicijų lygį šalyje. Tuo tarpu Slovakijoje rizikos kapitalo finansavimu, be rizikos kapitalo 
investicijų didinimo bei „verslo angelų“ tinklo plėtojimo, bus siekiama padidinti tyrimų ir plėtros investicijų su 
BVP santykį (žr. 34 pav.).  

Remiantis mokslinės literatūros analize ir ekspertiniu projekto komandos vertinimu, įmonių 
finansavimas priešpradinėje ir pradinėje vystymosi stadijose yra vienas iš ryškesnių rinkos trūkumų, 
pagrindžiančių intervencijos logiką. Vis tik galima teigti, kad dabartinė įgyvendinama rizikos kapitalo 
finansavimo schema yra tik bandomoji, kuri turėtų padėti sukurti šalyje reikiamą teisinę bazę, taip pat 
sutvarkyti kitus su priemonės įgyvendinimu susijusius procesus. Remiantis ekspertinių interviu metu 
išsakytais vertinimais, rizikos kapitalo, bendrai investuojančiojo fondo populiarumas, poreikis tokiai 
finansavimo formai labai priklausys nuo pradinių investicijų sėkmingumo. Jeigu pirmosios investicijos bus 
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sėkmingos, tai turėtų paskatinti verslininkus labiau susidomėti tiek rizikos kapitalo finansavimo, tiek „verslo 
angelais“. Dabartiniu metu būtų galima didinti finansavimą esamiems rizikos kapitalo ar bendrai 
investuojančiajam fondui, tačiau racionaliau tą būtų daryti po metų, dviejų; tuomet, kai bus galima bent 
preliminariai vertinti atliktas investicijas. 

Pav. 34. Finansų inžinerijos rizikos kapitalo finansavimo instrumentai Lietuvoje, Vengrijoje ir Slovakijoje 
(2009 m. pab.) 

 

Pagrindinis skirtumas tarp Lietuvos ir Vengrijos rizikos kapitalo investavimo instrumentų yra tai, kad 
Lietuvoje minėtieji instrumentai yra labiau skirti finansuoti didele rizika, bet taip pat dideliu augimo potencialu 
pasižyminčias įmones augimo bei plėtros stadijose, tuo tarpu Vengrijos Bendrai investuojantis fondas yra 
labiau skirtas finansavimui įmonių pradinėje ir veiklos pradžios stadijose. Taip yra todėl, kad Vengrijos rizikos 
kapitalo finansavimo rinka yra daug labiau išsivysčiusi nei Lietuvoje ir, kaip ir minėta nagrinėtose Vengrijos 
rinkos trūkumų studijose, Vengrijoje labiau trūko rizikos kapitalo investicijų įmonių pradinėje ir veiklos 
pradžios stadijose, tuo tarpu Lietuvoje rizikos kapitalo investicijų trūksta visose įmonių gyvavimo stadijose. 
Finansavimas rizikos kapitalo finansavimo instrumentams ilgainiui turėtų būti didinamas tam, kad būtų 
padengti esantys rinkos trūkumai visose įmonių gyvavimo stadijose, tačiau, atsižvelgiant į dabartinę rinkos 
šioje srityje Lietuvoje brandą ir pasirengimą, finansavimas turėtų būti didinamas pamažu siekiant išlaikyti 
investicijų kokybę. 

Lyginant Lietuvoje ir Vengrijoje įgyvendinimus rizikos kapitalo finansavimo instrumentus, svarbu 
pažymėti, kad, nepaisant to, kad Vengrijoje rizikos kapitalo investicijų lygis buvo daug aukštesnis nei 
Lietuvoje, rizikos kapitalo fondų steigimas šalyje, taip pat kaip ir Lietuvoje, užtruko dėl nepalankių 
makroekonominių aplinkybių ir sudėtingumo pritraukti privačių investuotojų finansavimą. 

Vertinti ES struktūrinių fondų lėšų perskirstymą rizikos kapitalo finansavimo instrumentams 
Ekonomikos augimo veiksmų programos rodiklių kontekste nėra prasminga, nes šiomis priemonėmis 
planuojama paremti labai mažą SVV subjektų skaičių (žr. 17 lentelę).  
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Lentelė 17. Rizikos kapitalo finansavimo instrumentams numatyti įgyvendinimo rodikliai 

Rodiklio tipas Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Kiekybinės išraiška laikotarpio 
pabaigoje (2015 metais) 

Priemonei „Rizikos kapitalo fondas “ numatyti įgyvendinimo rodikliai 

Rezultato 
Finansų inžinerijos priemone pritrauktos privačios 
investicijos mln. eurų 12 

Produkto Finansų inžinerijos priemonėmis paremti SVV 
subjektai 

Skaičius 12 - 35 

Priemonei „Bendrai investuojantis fondas “ numatyti įgyvendinimo rodikliai 

Rezultato Finansų inžinerijos priemone pritrauktos privačios 
investicijos 

mln. eurų 8 

Produkto Finansų inžinerijos priemonėmis paremti SVV 
subjektai 

Skaičius 34 - 40 

 

 
PAGRINDINIAI PRIVALUMAI 

• Abi rizikos kapitalo finansavimo priemonės Lietuvoje įgyvendinamos sėkmingai – surasti pirmieji „verslo angelai“, 2010 m. 
balandžio mėn. įsteigtas pirmasis rizikos kapitalo fondas, gegužės mėn. – antrasis rizikos kapitalo fondas. 

 

 
TRŪKUMAI, TOBULINTINOS SRITYS 

• Dabartinės rizikos kapitalo priemonės yra skirtos finansuoti įmones augimo bei plėtros stadijose, tuo tarpu Lietuvoje rizikos 
kapitalo investicijų trūksta tiek priešpradiniame, tiek pradiniame, tiek veiklos pradžios, tiek ankstyvajame įmonės veiklos 
etapuose. 

 

IV. Naujų finansų inžinerijos priemonių poreikis 

IV.1. Dabartinis Finansų inžinerijos priemonių portfelis 

Vertinant naujų Finansų inžinerijos priemonių poreikį reikėtų analizuoti dabartinį turimų priemonių 
portfelį ir jų atitiktį rinkos trūkumams, SVV poreikiams ir finansinių tarpininkų poreikiams. 

Siekiant nustatyti naujų instrumentų poreikį reikia atsižvelgti į šiuos faktorius: 

� Esantys instrumentai. Naujų instrumentų, kurie persidengtų su esančiais, kūrimas būtų 
neefektyvus dėl didelių administracinių sąnaudų, patirtų pristatant naujus instrumentus bei 
žinios rinkai komplikavimo. Skatintina pirmiausiai siekti optimizuoti esamą Finansų inžinerijos 
instrumentų portfelį galimai tobulinant jau pristatytų rinkai instrumentų įgyvendinimo sistemas. 
Rekomenduojame kiekvienu atveju, pristatant naujus Finansų inžinerijos instrumentus, 
analizuoti takoskyros tarp priemonių klausimus. 

� Finansinių tarpininkų poreikiai. Finansinių tarpininkų poreikiai ir jų motyvacija yra svarbus 
faktorius, lemiantis priemonės pritaikymo sėkmę. Vienas iš finansinių tarpininkų apsisprendimo 
dėl dalyvavimo konkrečioje priemonėje aspektų yra administracinės instrumento valdymo 
sąnaudos. Finansinių tarpininkų poreikiai: 
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- Procedūrų standartizavimas. Siektina vienodinti skirtingų instrumentų administravimo 
procedūras. 

- Rizika grįstų (angl. – risk based) produktų vystymas. Kaip minėta šiame tyrime, keičiantis 
rinkos sąlygoms, kapitalo (kredito resursų) kaina mažės, todėl aktualesniais taps rizika 
grįsti (angl. – risk based) instrumentai. 

- Instrumentų diferencijavimas pagal galimai suinteresuotų finansinių tarpininkų poreikius. 
Kapitalu grįsti (angl. – capital based) instrumentai labiau aktualūs mažiesiems bankams. 
Stambieji bankai labiau suinteresuoti didesnės apimties instrumentais. Tiek didelės, tiek 
mažos paskolos administravimo kaina bankui skiriasi nežymiai, todėl natūralus jų interesas 
operuoti stambesnėmis paskolomis. Smulkesni kreditai yra įdomesni mažiesiems 
bankams.  

� Atitiktis rinkos sąlygoms (rinkos trūkumams) ir SVV poreikiams. Kaip jau minėta šiame tyrime, 
daugumos priemonių pristatymas rinkai ir „paleidimas“ užtrunka laiko dėl sudėtingų 
administracinių procedūrų, derybų su finansiniais tarpininkais. Galima teigti, kad dėl 
didėjančios patirties Lietuvoje ir kitose ES šalyse bei pastangos optimizuoti procesą turėtų 
sutrumpinti šį terminą. Nežiūrint į tai, planuojant naujus Finansų inžinerijos instrumentus 
reikėtų atsižvelgti ne tik į dabartinius rinkos ir SVV poreikius, bet ir į numatomus rinkos ir SVV 
poreikius. 

� Rinkos prisotinimas. Kai kurių instrumentų sėkmingi įgyvendinimo rezultatai nebūtinai reiškia, 
kad reikalingas lėšų padidinimas šiai priemonei. Pasiekus rinkos prisotinimo lygį papildomų 
lėšų skyrimas nepadidins jos efektyvumo.  

� Galimos intervencijos dimensijos: 

- Finansinių produktų dimensija. Naujų finansinių produktų, finansų inžinerijos priemonių 
(pvz. eksporto draudimas) pristatymas pritaikant Finansų inžinerijos instrumentus. 

- Galimybių pritaikyti esamus instrumentus praplėtimas (pvz. galimybė naudoti ES paramos 
lėšas ne tik įmonių plėtrai, bet ir apyvartai). 

- SVV brandos stadijos. Skirtingose SVV vystymosi stadijose jų poreikiai ir potencialūs 
rinkos trūkumai yra skirtingi. Tai būtina įvertinti planuojant konkrečias Finansų inžinerijos 
priemones. 

- Finansų inžinerijos instrumentų dimensija – kreditavimo, garantijų paskoloms, rizikos 
kapitalo instrumentai – galimybė pritaikyti skirtingus finansinių inžinerijos instrumentus tų 
pačių rinkos trūkumų sprendimui (pvz. mikrokreditavimas pradinėse ir priešpradinėse 
įmonių vystymosi fazėse). 

- Taikomų priemonių suderinamumo didinimas siekiant sinergijos efekto. Pvz., mokymams 
skirtos paramos derinimas su Verslumo skatinimo priemonėmis siekiant didinti tikslinės 
grupės kompetenciją.  

Analizuojant turimų Finansų inžinerijos priemonių sąsajas su SVV brandos stadijomis (žr. 35 pav.), 
pažymėtina, kad dauguma esamų priemonių yra orientuotos į augimo ir brandos stadijose esančias 
organizacijas. Nors esamomis priemonėmis teoriškai gali naudotis ir pradinėje stadijoje esančios įmonės, 
faktiškai jų rizika yra didesnė, kadangi vertinant riziką, tiek dėl kredito išdavimo banke, tiek dėl, pvz. 
garantijos kreditui išdavimo (INVEGA) kaip vienas iš svarbių aspektų yra vertinama organizacijos veiklos 
istorija. Priėjimo prie finansavimo šaltinių palengvinimas yra ypatingai aktualus pradinėje bei priešpradinėje 
stadijoje esančioms organizacijoms.  

Ankstyvos įmonių veiklos stadijos šiame vertinime yra suprantamos kaip priešpradinė įmonės veiklos 
stadija – veiklos, kuri yra vykdoma prieš įsteigiant įmonę. Priešpradinė įmonės veiklos stadija apima verslo 
koncepcijos kūrimą – nuo produkcijos iki marketingo strategijos pasirinkimo. Tuo tarpu pradinė įmonės 
veiklos stadija apima įmonės veiklą iki vienerių metų. 
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Pav. 35. Finansų inžinerijos priemonių poreikio schema 

 

Šaltinis: sudaryta autorių 

 

IV.2. Naujų Finansų inžinerijos priemonių steigimas 

 

Eksporto kreditavimas/eksporto draudimo garantijų teikimas. Kaip jau minėta, mokslinėje 
literatūroje eksporto draudimas yra vienas dažniausiai minimų Finansų inžinerijos instrumentų ekonominio 
nuosmukio problemoms spręsti, tačiau Lietuvoje tokio pobūdžio instrumentai tik pradedami įgyvendinti – 
2010 m. gegužės 25 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp INVEGOS ir tarptautinės draudimo 
kompanijos „Atradius Credit Insurance N.V.“, pagal kurią bus teikiamos garantijos dėl eksporto kredito 
draudimo, draudėjui prisiimant ne mažiau kaip 20 proc. pirkėjo skolos rizikos. Vis tik svarbu pažymėti, kad 
garantijos bus teikiamos tik iki 2010 m. gruodžio 31 d.  
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Pav. 36. Eksporto ir BVP pokyčiai 
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Išnagrinėjus Lietuvos pramonės eksporto struktūrą, akivaizdu, kad prasidėjus ekonominiam 
nuosmukiui – nuo 2008 metų ketvirto ketvirčio eksportas ėmė smarkiai mažėti. Paskutinį 2008 metų ketvirtį 
neženkliai didėjo tik maisto produktų eksportas – 3,2% lyginant su praėjusiu ketvirčiu, tuo tarpu kitų ūkio 
šakų – cheminių medžiagų ir plastiko, medienos ir jos gaminių, metalo, mašinų ir įrengimų eksportas mažėjo 
(žr. 36 pav.). Tačiau eksporto skatinimas yra svarbus ne tik ekonominio nuosmukio laikotarpiu. Tai 
indikatorius, pagal kurį dažnai sprendžiama apie šalies konkurencingumo pokyčius, tad turėtų būti ieškomos 
alternatyvos INVEGOS pradėtos įgyvendinti priemonės pratęsimui. 

Vis tik nors rinkos poreikis tokiam produktui yra didelis, po preliminarios teisės aktų peržvalgos 
darytina išvada, kad ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimas tokio tipo priemonei yra abejotinas. 
Reglamentai aiškiai ir vienareikšmiškai nepateikia atsakymo, tačiau iš įvairių reglamentų nuostatų, 
pavyzdžiui, dėl paramos teikimo teritorinio ribojimo, taip pat ribojimo naudoti struktūrinių fondų paramą darbo 
vietų perskirstymui ES viduje, teikiame preliminarią nuomonę, kad eksporto draudimą finansuoti iš ES 
struktūrinių fondų lėšų galėtų būti galimas. Visgi, šiam klausimui reikėtų išsamesnės analizės.  

Faktoringas. Ekspertinių interviu su bankų atstovais metu buvo išsakytos nuomonės, kad viena iš 
sričių, kur galėtų būti panaudojami finansų inžinerijos instrumentai tam, kad pagerėtų SVV subjektų priėjimas 
prie finansavimo šaltinių, yra faktoringas. Vis tik, statistinių duomenų analizė rodo, kad Lietuvoje, lyginant su 
kitomis ES šalimis, faktoringo skvarbos rodiklis (faktoringo apyvartos % dalis nuo BVP) yra labai aukštas. 
Remiantis Tarptautinės faktorių grupės164 (toliau – TFG) pateikiamais duomenimis Lietuvoje faktoringo 
skvarbos rodiklis 2006 metais siekė 7,95%, kai tuo tarpu vidutinis faktoringo skvarbos rodiklis ES šalyse 
siekė 5,96%. Lietuva pagal faktoringo skvarbos rodiklį tuo metu lenkė tokias šalis kaip Italija ar Prancūzija, 
kurių faktoringo portfeliai yra vieni didžiausių pasaulyje ir kurios turi daugiausiai faktorių (lizingo įmonių, 
bankų ar kitų finansinių institucijų, teikiančių faktoringo paslaugas). Negana to, pagal tuometines, t. y. 2006 
m. prognozes TFG Lietuvai prognozavo tolimesnį  ~20% augimą. 

Vis tik, prasidėjus ekonominiam nuosmukiui, faktoringo portfelis ėmė smarkiai trauktis. Remiantis 
Lietuvos bankų asociacijos pateikiamais duomenimis, 2008 m. paskutinį ketvirtį, lyginant su atitinkamu 
laikotarpiu praėjusiais metais, Lietuvos faktoringo portfelis susitraukė beveik ketvirtadaliu – 23,4%. Tad TFG 
prognozės nepasitvirtino ir 2008 m. faktoringo skvarbos rodiklis Lietuvoje pasiekė 7,13%, per dvejus metus 

                                                      
164 Faktoringo statistiką Tarptautinė faktorių grupė teikia nuo 2006 m., kai buvo pradėta bendradarbiauti su EIF dėl JEREMIE vykdomos 
programos. 
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sumažėdamas 0,8 procentinio punkto. Nepaisant to, pagal minėtąjį rodiklį Lietuva vis dar užima labai aukštą 
poziciją tarp kitų Europos šalių (žr. 37 pav.). 

Pav. 37. Faktoringo skvarba Europos šalyse 2008 m. 
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Šaltinis: Tarptautinė faktorių grupė ir EIF 

Nagrinėjant Lietuvos faktoringo portfelio struktūrą, reikėtų pastebėti, kad Lietuvoje itin didelę faktoringo 
portfelio dalį sudaro tarptautinis faktoringas (žr. 38 pav.). Kai 2008 m. ši dalis siekė apie 30%, pasaulinėje 
faktoringo rinkos analizėje TFG išskyrė Lietuvą tarp šalių, kur tarptautinis faktoringas atlieka itin didelį 
vaidmenį (Lietuvą aplenkė tik Moldova, Izraelis ir Šveicarija). Negana to, ekonominio nuosmukio laikotarpiu 
tarptautinio faktoringo portfelis mažėjo mažesniais tempais nei vietinis portfelis, kas atitinkamai lėmė 
tarptautinio faktoringo portfelio dalies padidėjimą. 2010 m. pirmąjį ketvirtį tarptautinio faktoringo dalis sudarė 
beveik pusę viso portfelio – 44%. Be to, būtent tarptautinio faktoringo portfelis turėtų pradėti didėti 
pirmiausia, šaliai atsigaunant po ekonominio nuosmukio, nes 2010 m. pirmąjį ketvirtį tarptautinio faktoringo 
apyvarta (faktoriaus per ataskaitinį laikotarpį priimtų ir apmokėtų (faktorizuotų) PVM sąskaitų - faktūrų suma) 
po šešių ketvirčių stabilaus mažėjimo, nežymiai, bet padidėjo. Vis tik, iki krizinę apimtį faktoringo portfelis 
turėtų pasiekti negreitai, nes 2010 m. pirmąjį ketvirtį jis sudarė tik 37% 2008 m. trečiojo ketvirčio vertės. 

Svarstymus steigti Finansų inžinerijos priemonę, kuri padarytų faktoringą labiau prieinamą SVV 
subjektams, galėtų paskatinti minėtas itin didelis faktoringo portfelio susitraukimas ekonominio nuosmukio 
laikotarpiu. Šis susitraukimas galėjo būti nulemtas ne tik pasiūlos, bet ir paklausos veiksnių. Vis tik labiau 
tikėtina, kad tokį portfelio susitraukimą labiau nulėmė sumažėjusi faktoringo pasiūla, nes ekonominio 
nuosmukio laikotarpiu daugeliui įmonių pradėjo trūkti apyvartinių lėšų, tad poreikis faktoringui turėjo dėl to 
padidėti.  

Tačiau iš kitos pusės, būtent tai, kad faktoringas dengia įsiskolinimus už parduotas prekes ar suteiktas 
paslaugas, gali sudaryti keblumų norint finansuoti tokią Finansų inžinerijos priemonę iš ERPF lėšų, nes būtų 
susidurta su plėtros sąvokos apribojimais. Faktoringas ir paskola apyvartinėms lėšoms papildyti iš esmės 
tenkina panašius SVV subjektų poreikius, tad, atsižvelgiant į naujos priemonės įgyvendinimo kaštus, bei 
siekiant efektyviai valdyti Finansų inžinerijos priemonių portfelį, dabartiniu metu nesiūlytumėme steigti tokios 
priemonės. 
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Pav. 38. Lietuvos faktoringo portfelis ir apyvarta. 
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Šaltinis: Lietuvos bankų asociacija 

Lizingas. Lizingo finansavimas yra viena iš galimų finansų inžinerijos priemonių, kurios galėtų 
pagerinti SVV subjektų priėjimą prie finansavimo šaltinių. Lietuvos lizingo portfelis, nors ir ne taip sparčiai 
kaip faktoringo portfelis, taip pat labai susitraukė ekonominio nuosmukio laikotarpiu (žr. 39 pav.). Remiantis 
Lietuvos bankų asociacijos duomenimis, nuo 2009 m. kovo mėn. lizingo portfelis mažėjo vidutiniškai 3% kas 
mėnesį. Nors lizingu paprastai yra finansuojamas transporto sektorius, juo taip pat finansuojamas įrengimų 
įsigijimas, kas skatina inovacijas. Tad valstybės intervencijos logiką, steigiant finansų inžinerijos priemonę,  
būtų galima grįsti ne tik valstybės siekiu pagerinti SVV subjektų priėjimą prie finansavimo šaltinių, bet taip pat 
siekiu remtis inovacijas. 

Pav. 39. Lietuvos lizingo portfelis 
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Šaltinis: Lietuvos bankų asociacija 

Remiantis preliminaria teisine analize, ES reglamentuose nėra apribojimų teikti lizingo sutartims 
valstybės garantiją, tačiau toks apribojimas yra nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatyme 
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(toliau – VSĮ). VSĮ 2 str. 7 dalyje nurodyta, kad valstybės garantija yra valstybės turtinis įsipareigojimas 
grąžinti skolą, jei skolininkas neįvykdo įsipareigojimų numatytų (i) paskolos sutartyje arba (ii) kituose 
įsipareigojamuosiuose skolos dokumentuose. To paties įstatymo 1 str. 14 dalyje apibrėžti kiti 
įsipareigojamieji skolos dokumentai: „tai skolinantis prisiimtas įsipareigojimas (neapimantis įsipareigojimų, 
priimtų išplatinus Vyriausybės vertybinius popierius, pasirašius paskolų sutartis, lizingo (finansinės nuomos) 
sutartis, suteikus valstybės garantijas) grąžinti dokumentuose nurodytą pinigų sumą šiuose dokumentuose 
sutartomis (nustatytomis) sąlygomis (komerciniai popieriai, paprastieji ir įsakomieji vekseliai, depozitų 
sertifikatai ir pan.)“.  

Nors, remiantis sisteminiu VSĮ normų aiškinimu manome, kad VSĮ apribojimas teikti garantijas lizingo 
sutartims galėtų būti keistinas, šis procesas turėtų užtrukti. Finansų inžinerijos priemonė, skirta lizingui 
finansuoti/garantuoti, galėtų būti steigiama išsprendus jos atitikimo LR teisės aktams klausimą. Tačiau 
lizingo finansinis produktas SVV požiūriu iš esmės dengia panašų rinkos poreikį kaip investicijoms skirtos 
paskolos. Siekiant optimizuoti FI priemonių portfelį ir supaprastinti administravimo procedūras, 
nerekomenduojame šiuo metu svarstyti lizingui finansuoti skirtos finansų inžinerijos priemonės steigimo 
klausimo. 

Finansų inžinerijos priemonės ankstyvose įmonės veiklos stadijose. Nors dabartiniai Finansų 
inžinerijos instrumentai iš dalies dengia įmonių finansavimo poreikį priešpradinėje bei pradinėje įmonės 
veiklos stadijose, vis tik tokių įmonių veikla yra paprastai susijusi su didele rizika ir dėl to joms pasinaudoti 
esamomis Finansų inžinerijos priemonėmis yra daug sudėtingiau nei ilgesnį laikotarpį veikiančioms 
įmonėms. INVEGOS pateikiamais duomenimis, per 2009 m. 73% jos išduotų garantijų skaičiaus (tiek 
Finansų inžinerijos priemonės „Garantijų fondas“, tiek valstybinių garantijų) buvo išduota įmonėms, kurių 
veiklos trukmė ilgesnė nei penkeri metai, tuo tarpu įmonėms, kurių veiklos trukmė buvo iki vienerių metų 
garantijas gauti buvo nepalyginamai sudėtingiau – joms išduota tik 5.6% visų garantijų skaičiaus (žr. 40 
pav.). 

Pav. 40. Išduotų garantijų skaičius pagal įmonės veiklos trukmę 
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Šaltinis: UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) 

Pagal 2005 m. Europos statistikos biuro Eurostat atliktą įmonių apklausą, tik 2,6% Lietuvos įmonių 
naudojosi banko paskola be užstato įmonės pradinio kapitalo finansavimui, tuo tarpu vidutiniškai  ES šalyse 
tokiu finansavimo šaltiniu nurodė naudojęsi 25,3% apklaustų respondentų. Taip pat nedidelė dalis Lietuvos 
įmonių nurodė naudojęsi valstybės parama pradinio kapitalo finansavimui – tik 1,5% lyginant su 8,7% 
vidurkiu ES.  

Įdomu pastebėti, kad pagal minėtąją Europos statistikos biuro Eurostat apklausą, itin didelė dalis 
Lietuvos įmonių nurodė naudojęsi rizikos kapitalu kaip pradiniu kapitalo finansavimo šaltiniu – beveik 23% 
lyginant su 3,2% vidurkiu ES. Vis tik, tokie rezultatai tikrai neparodo, kad Lietuvoje yra aukštas rizikos 
kapitalo investicijų lygis, greičiau priešingai – jis toks žemas, kad verslininkai yra nelabai susipažinę su šia 
finansavimo rūšimi ir neteisingai supranta rizikos kapitalo sąvoką. Remiantis Europos rizikos kapitalo 
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asociacijos duomenimis, Baltijos šalyse rizikos kapitalo investicijų lygis yra vienas žemiausių Europoje. 2009 
m. jų dalis BVP tesiekė 0,01% lyginant su 0,19% vidurkiu ES šalyse (žr. 41 pav.). Tokie duomenys sąlygoja 
poreikį didinti finansavimą rizikos kapitalo investicijoms.  

Pav. 41. Rizikos kapitalo investicijų lygis Europos šalyse 2009 metais 
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Šaltinis: Europos rizikos kapitalo asociacija 

Poreikį didinti finansavimą rizikos kapitalo investicijoms būtų galima apskaičiuoti pagal ES šalių rizikos 
kapitalo investicijų lygį. 2009 m. jis siekė 0,05% BVP, tokiose šalyse kaip Čekija ir Austrija, tuo tarpu Lietuvos 
BVP to meto kainomis 2009 m. sudarė 92,0 mlrd. Lt, tad potenciali rinka rizikos kapitalui galėtų siekti 
mažiausiai 46 mln. Lt per metus. Vis tik, tokie paskaičiavimai yra labai grubūs, parodantys, kad reikėtų didinti 
finansavimą rizikos kapitalo priemonėms, tačiau neparodantys, kiek tiksliai reikėtų didinti lėšų sumą, skirtą 
šiems instrumentams. Mūsų vertinimu, tiksli lėšų suma gali būti nustatyta tik diskusijų su rizikos kapitalo 
valdymo įmonių atstovais metu, nes fondo įsteigimas labai priklauso nuo sėkmingai pritrauktų privačių 
investicijų t. y. ne tik nuo rizikos kapitalo paklausos rinkoje, bet ir nuo pasiūlos. Jei privatūs investuotojai 
nesidomės tokiomis investicijomis dėl pernelyg didelio projektų rizikingumo, jiems patrauklių projektų 
trūkumo ar prastų šalies makroekonominių rodiklių ir kt. priežasčių, rizikos kapitalo fondo įsteigti nepavyks 
net, jei rizikos kapitalo investicijoms ir yra pakankamas poreikis. 

Remiantis pirmųjų rizikos kapitalo fondų suformavimo patirtimi, galima konstatuoti, kad privačių 
investuotojų lėšų pritraukimo į fondus problema yra pagrindinis šios finansų inžinerijos priemonės plėtojimą 
ribojantis veiksnys. Jei būtų svarstomas papildomų lėšų skyrimas šiai finansų inžinerijos priemonei, paraleliai 
turėtų būti svarstoma ir privačių lėšų dalies sumažinimo fonduose klausimas. Kadangi, pagal šiuo metu 
įsteigtų fondų veikimo mechanizmą privatūs investuotojai turi galimybę gauti didesnę investicijų grąžą 
lyginant su viešosiomis lėšomis, privačių lėšų dalis fonduose turėtų, bet kokiu atveju, likti pakankamai 
reikšminga, kad užtikrintų protingą privačių investuotojų prisiimtos rizikos ir investicijų grąžos balansą. 

Vertinant rizikos kapitalo poreikį, reikėtų atsižvelgti ir į tai, kad dabartiniai rizikos kapitalo, taip pat kiti 
Finansų inžinerijos instrumentai yra labiau orientuoti į įmones jų veiklos augimo stadijoje, kurie iš vienos 
pusės, užtikrina didesnį jiems skirtų lėšų grįžtamumą, nes tokių instrumentų įgyvendinimas yra susijęs su 
mažesne rizika. Tačiau iš kitos pusės, reikėtų pastebėti, kad šiuo metu inovacijos, naujų idėjų generavimas 
pagal Ekonomikos augimo VP yra skatinami teikiant finansavimą dotacijos principu, kas lemia visišką lėšų 
negrįžtamumą, kai tuo tarpu Finansų inžinerijos instrumentai, skirti įmonių finansavimui jų pradinėje ar 
priešpradinėje veiklos stadijose, turėtų sąlygoti bent dalinį lėšų grįžtamumą ir kartu taip pat užtikrinti inovacijų 
skatinimą.  
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Remiantis preliminaria teisine analize, rizikos kapitalo fondai gali investuoti į konkrečiai nustatytas 
įmonės gyvavimo stadijas, į tas veiklos sritis, kurios valdytojo nuomone yra potencialiai ekonomiškai 
gyvybingos ir šios investicijos turi atitikti pelningumo sąlygas, nurodytas žemiau. 

Reglamento Nr. 1828/2006 45 straipsnyje nustatyta: „Finansų inžinerijos priemonėmis, išskyrus 
kontroliuojančiuosius fondus ir miesto plėtros fondus, investuojama į įmones, pirmiausia į MVĮ. Tokias 
investicijas galima atlikti tik tokių įmonių kūrimosi ir pradiniame etape, įskaitant pradinį kapitalą, arba plėtros 
etape, ir tik tose veiklos srityse, kurios, finansų inžinerijos priemonių valdytojų nuomone, gali būti potencialiai 
ekonomiškai gyvybingos.“ Taigi, pagal šį straipsnį išvardytos konkrečios įmonės gyvavimo stadijos, kurių 
metu galima investuoti pasitelkiant finansų inžinerijos priemones, įskaitant rizikos kapitalo fondus bei 
nurodytas vertinamasis kriterijus investavimo spendimų priėmimui – potencialiai ekonomiškai gyvybingos 
įmonės.  

Aktualūs ir susiję apibrėžimai bei rizikos kapitalo investavimo ribojimai pateikti Reglamente Nr. 
800/2008, kuriame nurodyta, kad „pagalba rizikos kapitalo priemonėmis remiamose teritorijose esančioms 
mažosioms įmonėms ir neremiamose teritorijose esančioms mažosioms įmonėms apsiriboja pradinio 
kapitalo, veiklos pradžios kapitalo ir (arba) plėtros kapitalo finansavimu. Pagalba rizikos kapitalo priemone 
remiamose teritorijose esančioms vidutinėms įmonėms apsiriboja pradinio kapitalo ir (arba) veiklos pradžios 
kapitalo, išskyrus plėtros kapitalą, finansavimu“. To paties reglamento 28 straipsnyje yra aiškiai apibrėžta, 
kas yra pradinis kapitalas, veiklos pradžios kapitalas ir plėtros kapitalas, tad, manytina, kad pasiūlymai turėtų 
atitikti šio reglamento nuostatas. Galiausiai šio reglamento 29 str. 7 dalyje nurodyti apsaugos mechanizmai 
dėl šių priemonių pelningumo:  

„Siekiant užtikrinti, kad rizikos kapitalo priemonė duotų pelno, reikia laikytis šių sąlygų: 

i. kiekvienai investicijai turi būti parengtas verslo planas, kuriame turi būti pateikta išsami 
informacija apie produktą, pardavimo bei pelningumo raidą ir nustatytas projekto ex ante 
gyvybingumas; ir 

ii. kiekvienai investicijai turi būti numatyta aiški ir reali pasitraukimo strategija.“ 

Manome, kad reglamentuose nurodytos stadijos ir pelningumo sąlygos yra pagrindiniai apribojimai 
rizikos kapitalo fondų įgyvendinimui. Tačiau, kaip matyti iš pateiktų straipsnių formuluočių, sprendimą 
investuoti į rizikos kapitalą priima fondo valdytojas laikantis nustatytų sąlygų. 

Labai mažų įmonių, individualia veikla užsiimančių asmenų akcentavimas. Išnagrinėjus Lietuvos 
SVV subjektų struktūrą pagal įmonių dydį, akivaizdu, kad, teikiant paramą per Finansų inžinerijos priemones, 
didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas labai mažoms įmonėms nei mažoms ar vidutinėms įmonėms. 
Remiantis Lietuvos Statistikos departamento pateikiamais duomenimis, labai mažos įmonės, turinčios iki 10 
darbuotojų, Lietuvoje sudaro apie 75% visų SVV subjektų, tuo tarpu mažos įmonės sudaro 20%, vidutinės – 
5% viso SVV subjektų skaičiaus.  

Nors dabartinės Finansų inžinerijos priemonės yra prieinamos tiek labai mažoms įmonėms, tiek 
mažoms, tiek vidutinėms, vis tik dėl paprastai trumpesnės veiklos istorijos ir kitų faktorių šioms įmonėms 
gauti paramą yra sąlyginai sudėtingiau. Tą parodo ir Finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo ataskaitose 
pateikiami duomenys. Pagal INVEGOS kontroliuojančiojo fondo priemonę, „Maži kreditai – 2” labai mažoms 
įmonėms buvo suteikta 38% visų kreditų, tuo tarpu mažoms įmonėms – 29%, vidutinėms – 23%. Pagal 
priemonę Garantijų fondas labai mažoms įmonėms buvo suteikta 37% garantijų, tuo tarpu mažoms įmonėms 
– 42%, vidutinėms – 21% garantijų. 
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Pav. 42. Finansų inžinerijos priemonių pasiskirstymo pagal įmonių dydį palyginimas su SVV struktūrą  

Finansų inžinerijos priemonių pasiskirstymo pagal įmonių dydį palyginimas su 
SVV struktūra (2009 m.)
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) 

Mikrokreditų poreikis. Mikrokreditų poreikį pagrindžia faktas, kad iš dabartinių priemonių tik Verslumo 
skatinimo fondas yra orientuotas į mikrofinansavimą (kreditai iki 86 000 Lt.), tačiau mikrokreditus pagal šią 
priemonę gali gauti tik įmonės, veikiančios iki vienerių metų Mažųjų kreditų teikimo – 2 etapas, taip pat iš 
pažiūros yra orientuotas į mikrokreditų poreikį rinkoje, tačiau vis tik, paanalizavus atidžiau, galima teigti, kad 
mažieji kreditai tikrai neatitinka mikrokredito sąvokos. Remiantis INVEGOS fondo metinės veiklos ataskaitos 
(už 2009 m.) duomenimis, vidutinė mažo kredito suma buvo 233 000 Lt. Šiek tiek mažesnė mažo kredito 
vidutinė suma buvo AB „Citadele" banko ir UAB Medicinos banko – 204 391 Lt ir 219 343 Lt atitinkamai (žr. 
43 pav.). Tuo tarpu mikrokreditas paprastai apibrėžiamas kaip paskola iki 25 000 EUR arba 86 000 Lt. 

Pav. 43. Per 2009 metus suteiktų mažų kreditų vidutinių dydžių pasiskirstymas pagal bankus 
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Šaltinis: 2009 INVEGOS fondo metinė veiklos ataskaita 

Verslumo skatinimo fondo priemone siekiama paremti 1 200 asmenų ir įmonių skiriant šiam tikslui 50 
mln. Lt. Manome, kad mikrokreditų poreikis rinkoje yra didesnis, todėl papildomas finansavimas arba 
papildomos priemonės orientuotos į mikrokreditavimą ir skirtos labai mažoms ir mažoms įmonėms yra vienas 
iš svarstytinų klausimų. Remiantis 2007 m. lapkričio 13 d. Komisijos komunikate tarybai, Europos 
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parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui  „Europos mikrokreditų 
plėtojimo iniciatyva augimui ir užimtumui remti“ priede Nr. 4 pateikta metodika, galima preliminariai 
apskaičiuoti, kad Lietuvoje mikrokreditų poreikis gali sudaryti apie 24,2 mln. eurų arba 83,5 mln. Lt, 
skaičiuojant, kad tikslinę grupę sudaro 6 380 paskolų, vidutinė paskola 3 800 eurų arba 13 120 Lt (žr. 18 
lentelę). Remiamasi Lietuvos Statistikos departamento, Europos statistikos biuro Eurostat ir Europos 
mikrofinansavimo tinklo duomenimis. 

Lentelė 18. Mikrokreditų poreikio apskaičiavimas 

 

 

 

 

 

 
 

 

Netgi darant prielaidą, kad Lietuvoje vidutinė paskola turėtų būti mažesnė, visas mikrokreditavimo 
poreikis vis tiek žymiai didesnis nei dabar numatomas Verslumo skatinimo fonde, todėl siūlytumėme, 
atsižvelgus į priemonės įgyvendinimo progresą, ilgainiui didinti finansavimą šiai priemonei arba steigti naują 
priemonę, pagal kurią būtų teikiami mikrokreditai įmonėms, veikiančioms ilgiau nei vienerius metus, t. y. toms 
įmonėms, kurios dabartiniu metu negali gauti mikrokreditų iš Verslumo skatinimo fondo, nes galimybės steigti 
papildomą Finansų inžinerijos instrumentą, „persidengiantį“ su Verslumo skatinimo fondu, yra ribotos.  

Pagal šiuo metu galiojantį teisinį ES struktūrinių fondų panaudojimo reglamentavimą, kurti finansų 
inžinerijos priemones, finansuojamas iš ERPF ir ESF, kuriomis galėtų pasinaudoti tos pačios įmonės, nėra 
galimybės. Remiantis Reglamento 1083/2006 27 straipsnio 4 dalies (g) punktu, valstybė narė turi nurodyti 
informaciją apie mechanizmus, skirtus užtikrinti veiksmų programų tarpusavio bei šių programų ir Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Europos žuvininkystės fondo ir tam tikrais atvejais EIB bei kitų esamų 
finansinių instrumentų intervencijų koordinavimą. 

2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programoje nurodyta, kad Finansų inžinerijos 
priemonėmis, finansuojamomis iš šios programos, neskiriama ERPF parama socialinių įmonių, siekiančių 
plėtoti savo verslą ir labai mažų ir mažų įmonių bei fizinių asmenų, norinčių pradėti savo verslą, projektams, 
jeigu jie yra finansuojami pagal ESF Finansų inžinerijos priemones. 

 Finansų inžinerijos priemonių derinimas su mokymais. Kaip jau minėta 10.4.2 klausimo 
nagrinėjime, svarstant naujų Finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimą, siūlytumėme apsvarstyti galimybes 
steigti tokius instrumentus, kurie būtų derinami su verslininkų kompetencijas didinančiomis priemonėmis.   

Nors, remiantis teisine analize, pagal bendrą taisyklę, kryžminis finansavimas yra draudžiamas, tačiau 
galima pasinaudoti šio draudimo išimtimis. Reglamentas 1083/2006 iš esmės neleidžia kryžminio 
finansavimo, t. y. finansavimo vieno fondo lėšomis kito fondo tikslams priskirtiems projektams. Tame 
pačiame reglamente yra nurodoma išimtis: Europos regionų plėtros fondas ir Europos socialinis fondas, 
papildomai ir neviršydami 10 % Bendrijos lėšų limito kiekvienai veiksmų programos prioritetinei krypčiai, gali 
finansuoti veiksmus, patenkančius į kito fondo paramos taikymo sritį su sąlyga, kad jie būtini veiksmui 
tinkamai įgyvendinti ir yra tiesiogiai su juo susiję. 

2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programoje taip pat nurodyta, kad kryžminis finansavimas 
yra galimas ir turi atitikti tokius kriterijus: 

� ESF finansuojamos veiklos turi būti įgyvendinamos kaip sudėtinė veiksmų, įgyvendinamų 
pagal šį prioritetą, dalis; 

� ESF finansuojamos veiklos turi būti būtinos sėkmingam pagal šį prioritetą finansuojamų 
veiksmų tikslų ir rezultatų pasiekimui. 

15-64 metų amžiaus gyventojų skaičius (A) – 2 474 405 

Gyventojai ties skurdo riba (at risk of poverty) (B) – 19%  (A*19%) = 472 611 

Potencialūs verslininkai (C) – 45% –   (B*45%) = 212 675 

Tikslinė grupė (D) – 3%    (C*3%) = 6 380 

Vidutinė paskola (E) – 3 800 eurų 

Viso poreikis –  (E*D) = 24 244 958 eurų 
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2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje nurodoma, kad, įgyvendinant iš ESF 
finansuojamas finansų inžinerijos priemones pagal 1 prioritetą „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“, 
pagal kurį ir numatyta steigti finansų inžinerijos priemones, bus skiriama parama socialinių įmonių, siekiančių 
plėtoti savo verslą ir labai mažų ir mažų įmonių bei fizinių asmenų, norinčių pradėti savo verslą, projektams, 
jeigu jie nėra finansuojami pagal ERPF finansų inžinerijos priemones. 

Taigi, jei yra tenkinamos aukščiau nurodytos sąlygos, kryžminis finansavimas, derinant Finansų 
inžinerijos priemones bei verslininkų mokymus ar kitokias kompetencijas didinančias priemones, yra galimas. 

ES paramos panaudojimas įmonių apyvartiniam kapitalui. Apyvartiniam kapitalui galima skirti 
finansų inžinerijos priemones, jei jos nėra didesniąja dalimi ar išimtinai skirtas SVV subjekto likvidumui 
palaikyti, kaip paaiškinta žemiau.  

Pažymime, kad reglamentuose nėra nustatytas akivaizdus draudimas finansų inžinerijos priemones 
naudoti apyvartinio kapitalo finansavimui, tačiau  Lietuvos Respublikos finansų ministerija yra pateikusi 
INVEGAI Komisijos išaiškinimą dėl „working capital“, kuris suprantamas kaip apyvartinis kapitalas. Šis 
išaiškinimas siejamas su Reglamento 1828/2006 45 straipsnyje nurodytais įmonių plėtros etapais: 
„investicijas galima atlikti tik tokių įmonių kūrimosi ir pradiniame etape, įskaitant pradinį kapitalą, arba plėtros 
etape, ir tik tose veiklos srityse, kurios finansų inžinerijos priemonių valdytojų nuomone gali būti potencialiai 
ekonomiškai gyvybingos“. Taip pat yra pateiktas Europos Komisijos išaiškinimas, kad paskola, garantija ar 
kapitalas gali būti skirti ir apyvartinio kapitalo poreikiui finansuoti, o Komisijos atsakyme LR Finansų 
ministerijai dar pridedama, kad toks finansavimas galimas apyvartinio kapitalo poreikiui finansuoti, kuris nėra 
didesniąją dalimi ar išimtinai skirtas SVV subjekto likvidumui (apyvartinio kapitalo poreikiui, neigiamam 
skirtumui tarp trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų) palaikyti/finansuoti.  

Atsižvelgiant į šiuos išaiškinimus ir į struktūrinių fondų paskirtį bei bendrąsias reglamentų nuostatas, 
manome, kad minėtas Komisijos išaiškinimas ES teisės normoms neprieštarauja. Taigi, apyvartiniam 
kapitalui galima skirti kapitalą, garantiją arba paskolą, pagal Komisijos išaiškinimą (jei tai nėra didžioji dalis 
arba išimtinė dalis). 

Apibendrinant, rekomenduojame ES struktūrinių fondų lėšų perskirstymą, didinant finansavimą 
Finansų inžinerijos priemonėmis, vertinti atsižvelgiant ne tik į priemonių rezultatyvumą pagal Ekonomikos 
augimo veiksmų programoje numatytus rodiklius, bet taip pat į kitus labai svarbius aspektus – tokius kaip 
priemonių atitikimą esamiems rinkos trūkumams, susijusiems su SVV subjektų išorinio finansavimo poreikiu, 
taip pat ne mažiau svarbu atsižvelgti į fondo lėšų grįžtamumo aspektą. 

Dauguma dabartinių Finansų inžinerijos priemonių yra inovatyvios (Lietuvos, o atskirais atvejais ir 
visos ES atžvilgiu) ir tik pradinėje jų įgyvendinimo stadijoje, todėl būtų per anksti vertinti priemonių 
įgyvendinimą pagal anksčiau suformuluotų aspektų (atitiktį rinkos trūkumams, fondo lėšų grįžtamumą pagal 
priemonę bei fondo lėšų įsisavinimą) visumą. Vis tik, ilgainiui nustačius, kad vienas ar kitas Finansų 
inžinerijos instrumentas nėra efektyvus – neatitinka SVV subjektų poreikių arba jo įgyvendinimas stringa dėl 
kitų priežasčių, siūlome svarstyti šias galimybes: 

� detaliai išnagrinėjus teisines galimybes panaudoti ES fondų lėšas eksporto draudimo finansų 
inžinerijos priemonei, spręsti dėl eksporto draudimui skirtos Finansų Inžinerijos priemonės 
steigimo; 

� didinti finansavimą Verslumo skatinimo fondui, nes tai yra vienintelis instrumentas, specifiškai 
orientuotas į veiklą pradedančias įmones;  

� steigti naujus rizikos kapitalo fondus, kurių investavimo strategijose būtų numatytą investuoti į 
įmones esančias pradinėje/ priešpradinėje veiklos stadijose; 

� derinti finansų inžinerijos priemones su verslininkų kompetencijas didinančiomis priemonėmis 
(pvz. mokymais); 

� steigiant naujus Finansų inžinerijos instrumentus sudaryti palankesnes sąlygas labai mažoms 
įmonėms. 
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3.5 Finansų inžinerijos priemonių finansavimo įtaka biudžeto deficitui 

 

10.5 UŽDAVINYS 

 

Įvertinti Finansų inžinerijos priemonių steigimo ir finansavimo iš valstybės lėšų poveikį valstybės finansų 
srautams, pateikti rekomendacijas dėl lėšų išmokėjimo į Finansų inžinerijos priemones optimizavimą siekiant 
daryti teigiamą poveikį valstybės biudžetui. 

 

10.5.1. KLAUSIMAS 

 

Kokie yra Finansų inžinerijos priemonių taikymo ir apskaitos reglamentavimo skirtumai pagal ES ir LR teisinę 
bazę? Ar nėra esminių prieštaravimų tarp ES ir LR teisinės bazės? 

 

Apskaitos reglamentavimas pagal ES teisės aktus. Europos Sąjungos struktūrinių fondų 
reglamentai detaliai neapibrėžia, kaip turėtų būti vykdomas finansų inžinerijos priemonių apskaitos procesas 
ar kokie turėtų būti taikomi apskaitos standartai. Kadangi šalims narėms suteikiamos galimybės pasirinkti 
programų įgyvendinimo būdą, unifikuota procedūra negali būti taikoma. Apskaitos procesas, jo patikimumas 
bei duomenų detalumas turi užtikrinti galimybę pateikti reikalingas ataskaitas ir informaciją Europos Komisijai 
bei atlikti stebėsenos procedūras. Vykdomas apskaitos procesas ir taikomi apskaitos standartai turėtų 
neprieštarauti galiojantiems nacionaliniams teisės aktams. 

ES teisės aktai reglamentuoja tik kai kuriuos bendrus reikalavimus finansų inžinerijos priemonių 
apskaitai bei nurodo finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo pasirinkimo galimybes, kurios savo esme 
nulemia apskaitos vedimo proceso reikalavimus pagal nacionalinius teisės aktus. 

Lėšų savininkas. Europos Komisijos nota COCOF/08/0002/03 numato, kad lėšos, įmokėtos į 
kontroliuojantįjį fondą ar finansų inžinerijos priemones, jau gali būti įtrauktos į išlaidų ataskaitą, pateikiamą 
Komisijai. Įmokos laikomos išlaidomis, kaip apibrėžta Tarybos Reglamento Nr. 1083/2006 78 straipsnyje ir 
kompensuojamos Komisijos. Programos pabaigoje, tos sumos, kurios pasiekė SVV subjektus per finansų 
inžinerijos priemones, laikomos tinkamomis išlaidomis. Šiuo atžvilgiu valstybė tampa lėšų, kurios buvo 
panaudotos pagal finansų inžinerijos programos paskirtį, savininke, kadangi lėšos atitinka finansavimo 
pajamų apibrėžimą pagal viešojo sektoriaus subjektams taikomus apskaitos standartus.  

Tačiau ES teisės aktai aiškiai neapibrėžia grįžusių ES lėšų, kurios buvo panaudotos finansų inžinerijos 
priemonėms finansuoti, savininko. Tarybos Reglamento Nr. 1083/2006 78 straipsnyje numatoma, kad 
grąžintos lėšos turi būti dar kartą panaudotos miesto plėtros projektams arba mažosioms ar vidutinėms 
įmonėms, tačiau nenurodoma, kam priklauso grįžtančios lėšos ir kuriuo momentu valstybė narė nebeprivalo 
grįžusių lėšų naudoti reglamente numatytiems tikslams. Šis neapibrėžtumas sąlygoja ir neaiškumus 
apskaitos procese. 

Tarybos Reglamento Nr. 1083/2006  83 straipsnyje apibrėžta, kad ,,nuo išankstinio finansavimo 
sumos priskaičiuotos palūkanos priskiriamos atitinkamai veiksmų programai, jos laikomos valstybės narės 
lėšomis kaip nacionalinis valstybės finansinis įnašas ir deklaruojamos Komisijai, galutinai užbaigiant vykdyti 
veiksmų programą.“ Visos finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo metu uždirbamos palūkanos priklauso 
valstybei narei, uždirbtų palūkanų panaudojimas finansų inžinerijos priemonėms laikytinas valstybės narės 
įnašu.   

Apskaitos vedimo proceso administravimas ir taikytini apskaitos principai. 2006 m. gruodžio 8 
d. reglamente Nr. 1828/2006 numatyta, kad „Finansų inžinerijos priemonės, įskaitant kontroliuojančiuosius 
fondus, yra steigiamos kaip nepriklausomi juridiniai subjektai, kuriuos reglamentuoja bendros finansavimo 
partnerių ar akcininkų sutartys, arba kaip esamos finansų įstaigos atskiras finansinis padalinys“.  
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Pasirinktas steigimo būdas yra vienas iš pagrindinių veiksnių, nulemiančių apskaitos vedimo procesą, 
kadangi pasirinkimu apsprendžiama, kurios institucijos/įstaigos apskaitoje turėtų būti registruojamas galutinis 
priemonių finansinis rezultatas. Įsteigus atskirą juridinį subjektą ir pervedus lėšas į subjekto nuosavybę, visos 
vykdomos operacijos bei veiklos rezultatas registruojami naujo juridinio subjekto finansinėse ataskaitose. 
Nesteigiant atskiro juridinio subjekto, fondas apibrėžiamas kaip lėšų sankaupa, kurią atsakinga institucija 
paveda administruoti pasirinktam kontroliuojančio fondo ar finansų inžinerijos priemonės valdytojui (toliau – 
Valdytojas). Kaip aptarta toliau, Valdytojas organizuoja finansų inžinerijos priemonės apskaitą, atskirdamas 
ją nuo savosios apskaitos. Valdytojo požiūriu gautos ir patikėjimo teise valdomos lėšos neatitinka finansinio 
įsipareigojimo sąvokos ir nėra apskaitomos jo balanse, todėl šiuo atveju su finansų inžinerijos priemonės 
įgyvendinimu susiję apskaitos įrašai registruojami atsakingos įgyvendinančios institucijos apskaitoje. Atskirai 
įkurtą juridinį subjektą taip pat gali administruoti pasirinktas Valdytojas, tačiau ji teikia tik administravimo 
paslaugas, o apskaitos įrašai registruojami atskiro subjekto atskaitomybėje. 

Vadovaujanti institucija, remiantis Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006  44 straipsniu, finansų 
inžinerijos priemones gali įgyvendinti trimis būdais: 

a) sudarydama viešąją sutartį pagal taikytiną viešųjų pirkimų įstatymą; 

b) kai pagal taikytinus viešųjų pirkimų teisės aktus sutartis nėra viešųjų paslaugų sutartis – suteikdama 
dotaciją, kuri šiuo tikslu apibrėžiama kaip tiesioginis negrąžintinas finansinis įnašas finansų įstaigai 
neskelbiant kvietimo teikti pasiūlymus, jei tai neprieštarauja nacionalinei teisei, atitinkančiai Sutarties 
nuostatas; 

c) suteikdama sutartį tiesiogiai EIB arba EIF“. 

Remiantis Komisijos pažyma Nr. COCOF/08/0002/03, įgyvendinimo būdai skiriasi pagal keletą 
esminių kriterijų, pateiktų 19 lentelėje. 

 

Lentelė 19. Finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo būdai 

 Sudarant viešąją 
sutartį 

Tiesioginis finansinis įnašas finansinės paramos pavidalu 

Suteikiant dotaciją Pavedant administruoti EIB arba 
EIF 

Pagrindas 
Perkamos 
paslaugos arba 
prekės 

Suteikiama parama konkrečiai 
veiklai 

Suteikiamas įgaliojimas veikti, kaip 
kontroliuojančio fondo valdytojui 

Sutarties 
sudarymas 

Konkurso 
dokumentuose 
nustatomi 
reikalavimai taikomi 
perkamoms 
paslaugoms 

Dotacijos suteikimą inicijuoja 
gavėjas, pateikdamas pasiūlymą 
remti vykdomą ar ketinamą vykdyti 
veiklą. Pasiūlyme yra išdėstoma 
planuojamos vykdyti veiklos 
specifikacija, kuri gali būti pateikta 
pagal nustatytą teisinę ar kitą 
struktūrą, paruoštą dotacijos 
teikėjo 

Reglamentas Nr. 1083/2006 
suteikia įgaliojimus EIB padėti 
suinteresuotoms šalims narėms 
įgyvendinant finansų inžinerijos 
priemones, skirtas skatinti 
ekonominę ir socialinę sanglaudą 

Lėšų 
savininkas 

Lėšų savininku 
laikomas davėjas, 
perkamos tik 
administravimo 
paslaugos 

Savininku laikomas gavėjas, nors 
galimi atvejai, kai įnašas grįžta 
davėjui programos pabaigoje 

Kontroliuojančio fondo 
organizavimas, kontrolės lygmuo 
bei priežiūra nustatoma šalių 
susitarimu finansavimo sutartyje 

Kaina Nustatoma kaina už 
paslaugas 

Dotacija negali būti skirta siekiant 
gavėjo pelno Kompensuojamos sąnaudos 
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 Sudarant viešąją 
sutartį 

Tiesioginis finansinis įnašas finansinės paramos pavidalu 

Suteikiant dotaciją Pavedant administruoti EIB arba 
EIF 

Dokumentai Pirkimo rezultatas 
yra kontraktas 

Dotacijos sutartis arba sprendimas 
suteikti dotaciją Finansavimo sutartis 

 

Sudarant viešąją sutartį bei pavedant lėšas administruoti EIB arba EIF, lėšų savininku išlieka šalis 
narė arba įsteigtas juridinis subjektas. Suteikiant dotaciją lėšos priklausytų gavėjui, tačiau finansų inžinerijos 
priemonėms taikomas atvejis, kai lėšos grįžta davėjui programos pabaigoje. Visais pasirinktais atvejais 
finansų inžinerijos priemonių savininku išlieka valstybė arba įsteigtas juridinis subjektas, išskyrus atvejį, kai 
suteikiama negrąžintina dotacija. Pasirinktas Valdytojas privalo pateikti periodines ataskaitas apie finansų 
inžinerijos veiklą. Finansų inžinerijos priemonių apskaitos sistema turi būti patikima, įrašai daromi remiantis 
patikimais patvirtintais dokumentais. Informacija turi būti pakankama parengti Komisijai deklaruojamas 
išlaidų ataskaitas, metines ataskaitas, atlikti audito procedūras. Finansinės ataskaitos privalo būti 
audituojamos siekiant užtikrinti deklaruotų išlaidų tinkamumą. 

Pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 60 straipsnį, pagrindiniai reikalavimai, susiję su 
apskaita: 

− Vadovaujanti institucija turi užtikrinti, kad veiktų kompiuterizuota apskaitos dokumentų apie 
kiekvieną pagal veiksmų programą vykdomą veiksmą registravimo bei saugojimo sistema, ir, 
kad būtų renkamasi finansų valdymui, stebėsenai, patikrinimams, auditui bei vertinimui reikalingi 
duomenys apie įgyvendinimą; 

− Valdytojai turi turėtų atskirą apskaitos sistemą arba tinkamą visų su veiksmu susijusių sandorių 
apskaitos kodeksą nepažeidžiant nacionalinių apskaitos taisyklių. 

Šis reikalavimas numato, kad Valdytojas apskaitoje turėtų atskirti su finansų inžinerijos priemonėmis 
susijusias operacijas nuo pagrindinės veiklos. Jei institucija administruoja keletą priemonių, jų apskaita ir 
finansavimo šaltiniai taip pat turėtų būti tarpusavyje atskirti. Atskyrimo būdas ES teisės aktuose 
nenumatytas, jis turėtų neprieštarauti nacionalinėms apskaitos taisyklėms. 

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006 44 straipsnis numato, kad valstybė narė ar vadovaujanti 
institucija sudaro finansavimo sutartį su kontroliuojančiuoju fondu nustatydama finansavimo tvarką. 
Finansavimo sutartyje nustatomi ir su apskaita susiję reikalavimai, tokie kaip paramos teikimo 
kontroliuojančiam fondui sąlygos, investicijų politika, ataskaitų teikimas valstybei narei ar vadovaujančiai 
institucijai. Finansavimo sutartys, esant poreikiui, galėtų būti patikslintos atsižvelgiant į praktikoje iškylančius 
su apskaita susijusius klausimus. 

ES reglamentuose apskaitai keliami reikalavimai yra bendrojo pobūdžio, tai suteikia galimybę pritaikyti 
ar papildyti nacionalinius teisės aktus siekiant įgyvendinti aiškų ir efektyvų apskaitos procesą.  

Apskaitos reglamentavimas pagal Lietuvos teisės aktus. Reikalavimų finansų inžinerijos 
priemonių apskaitai nacionaliniai teisės aktai detaliai nereglamentuoja. Susijusiuose teisės aktuose 
reglamentuojami finansavimo ir administravimo reikalavimai bei atsakomybių tarp institucijų pasiskirstymas. 

2007 m. spalio 17 d. LRV nutarime Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, 
įgyvendinant Lietuvos 2007 - 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir 
veiksmų programas“ (su vėlesniais pakeitimais) numatoma, kad įgyvendinančioji organizacija užtikrina, kad 
projektų vykdytojai turėtų atskirą sistemą projektų apskaitai tvarkyti arba specialų projektų įgyvendinimo 
sandorių apskaitos kodą.  

Atskiros sistemos ar apskaitos kodo samprata neapibrėžiama. Šis neapibrėžtumas kelia praktinių 
neaiškumų, kadangi reikalavimas gali būti traktuojamas skirtingai. Pavyzdžiui, Valdytojas gali įsidiegti atskirą 
nuo savo veiklos apskaitos sistemą, atskirti su lėšomis susijusias operacijas naudojant atskiras banko 
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sąskaitas, operacijas apskaityti ne balansinėse sąskaitose bei pasirinkti kitus sprendimus. Siekiant vieningos 
sistemos, ypač tuo atveju jei būtų keletas finansų inžinerijos priemones įgyvendinančių institucijų, tikslinga 
teisės aktuose ar finansavimo sutartyje aiškiai apibrėžti atskiros finansinės apskaitos vedimo principą. 

2008 m. spalio 24 d. LR finansų ministro įsakymas Nr. 1K-334  „Dėl Finansų inžinerijos priemonių 
administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ apibrėžia pagrindinius reikalavimus finansų inžinerijos 
instrumentų administravimui, kurie atitinka ES reglamentuose išdėstytus reikalavimus. Apibrėžiamos 
kontroliuojančiojo fondo valdytojo ir finansų inžinerijos priemonių valdytojų atrankos galimybės, numatoma 
trišalė finansavimo sutartis tarp ministerijos, kuriai priskirta atsakomybė ir funkcijos administruojant 
atitinkamą veiksmų programos dalį, vadovaujančios institucijos ir kontroliuojančio fondo ar finansų inžinerijos 
priemonės valdytojo. Numatomos metinių ataskaitų formos ir pateikimas suderinimas tarp kontroliuojančiojo 
fondo valdytojo ir (arba) finansų inžinerijos priemonės valdytojo bei vadovaujančios institucijos, jei 
steigiamas kontroliuojantysis fondas, šio fondo valdytojas turi užtikrinti, kad konkrečios finansų inžinerijos 
priemonės valdytojas laiku ir tinkamai pateiktų metinėms ataskaitoms reikalingą informaciją. Pasibaigus 
finansų inžinerijos priemonei Lietuvos Respublika turi teisę valdyti įgyvendinant finansų inžinerijos priemones 
sukauptą lėšų dalį, proporcingą skirtam finansavimui. 

Atsižvelgiant į reglamento Nr. 1083/2006 56 straipsnio 4 dalį, buvo papildytas 2007 m. spalio 31 d. 
LRV nutarimas Nr. 1179 „Dėl vykdomų pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės 
paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo 
reikalavimų atitikties taisyklių patvirtinimo“. Šiame nutarime apibrėžiama, kad patirtomis ir apmokėtomis 
išlaidomis taip pat gali būti laikomos įmokos pagal finansų inžinerijos priemones. Reikalavimus 
atitinkančiomis išlaidomis laikomos į finansų inžinerijos priemonę ar kontroliuojantį fondą pervestos lėšos, 
įskaitant fondams valdyti skirtas išlaidas. „Veiksmų programos įgyvendinimo pabaigoje finansavimo 
reikalavimus atitinkančiomis finansų inžinerijos priemonių išlaidomis laikomos bent vieną kartą faktiškai 
panaudotos Reglamento Nr. 1083/2006 44 straipsnyje  ir  finansų  inžinerijos  priemonių  įgyvendinimo ir 
finansavimo  sutartyje  numatytoms priemonėms įgyvendinti skirtos lėšos, pavyzdžiui, lėšos, investuotos į 
miesto plėtros projektus, įmonių  kapitalą; suteiktos garantijos, įskaitant garantijų fondo įsipareigojimus  
kredito  įstaigoms;  suteikti kreditai ir (arba) kita  parama smulkaus ir vidutinio verslo subjektams ir panašiai, 
kontroliuojančiojo fondo ir finansų inžinerijos priemonių valdymo išlaidos,  jeigu  yra  įvykdyti 
kontroliuojančiajam fondui (fondo valdytojui)  ir  finansų  inžinerijos priemonėms (jų valdytojams) nustatyti 
reikalavimai“. Gautos pajamos laikomos projekto vykdytojo nuosavu įnašu. 

Nacionaliniai teisės aktai neprieštarauja ES reglamentams, kadangi ES teisės aktai detaliai apskaitos 
proceso nereglamentuoja. ES teisės aktai apibrėžia tik bendrus reikalavimus ir nurodo įgyvendinimo gaires. 
Detalus apskaitos procesas turi neprieštarauti nacionaliniams teisės aktams, o keliami reikalavimai gali būti 
papildomi patvirtinant papildomus teisės aktus, neprieštaraujančius reglamentams ar papildomi reikalavimai 
išdėstomi sudaromose finansavimo sutartyse. 

 

 
PAGRINDINIAI PRIVALUMAI, GEROJI PRAKTIKA 

• Valstybės narės turi galimybę organizuoti finansų inžinerijos priemonių apskaitos procesą remiantis nacionaliniais teisės aktais, 
kadangi ES teisės aktai apibrėžia tik bendrus reikalavimus finansų inžinerijos priemonių apskaitai. Lankstumas leidžia pritaikyti, 
papildyti ar patikslinti reikalavimus, taikomus finansų inžinerijos priemonių apskaitai siekiant aiškaus, nuoseklaus ir vieningo 
proceso įgyvendinant finansų inžinerijos priemones. 
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10.5.2. KLAUSIMAS 

 

Kokie turėtų būti keliami reikalavimai Finansų inžinerijos priemonių finansavimui skirtų lėšų (naudos gavėjas 
– valstybė) apskaitai? 

 

Lietuvoje nėra patvirtinta atskirų teisės aktų, reglamentuojančių finansų inžinerijos priemonių apskaitai 
keliamus reikalavimus. Į vertinimo apimtį patenkančių finansų inžinerijos priemonių finansavimo sutartyse 
reikalavimai apskaitai taip pat nėra detalizuoti. Vedant apskaitą vadovaujamasi galiojančiais teisės aktais, 
kurie pritaikomi vykdomoms operacijoms susijusioms su finansų inžinerijos priemonėmis. 

Lietuvoje finansų inžinerijos priemonės yra įgyvendinamos, kaip egzistuojančios finansų įstaigos 
padaliniai, pasirenkant valdytoją pagal Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006  44 straipsnį. Į vertinimo 
apimtį patenkančių finansų inžinerijos priemonių valdytojų pasirinkimo būdai pateikiami 20 lentelėje.  

Lentelė 20. Į vertinimo apimtį patenkančių finansų inžinerijos priemonių valdytojų pasirinkimo būdai 

Valdytojas Pasirinkimo būdas Fondo 
pavadinimas Priemonės Sutarties 

pasirašymo data 

EIF 

Reglamento Nr. 
1083/2006 44 
straipsnio b) dalies i) 
punktas 

JEREMIE 
kontroliuojantysis 
fondas 

• Kreditų schema 
• Rizikos kapitalo fondai 
• Bendrai investuojantis 

fondas (verslo angelai) 
• Portfelinės garantijos 

 

2008 m. spalio 1 d. 

INVEGA 

Reglamento Nr. 
1083/2006 44 
straipsnio b dalies ii) 
punktas 

INVEGOS fondas 

• Mažų kreditų schema 
• Atviras kreditų fondas 

 
2009 m. balandžio 
7 d. 

INVEGA 
Reglamento Nr. 
1083/2006 44 
straipsnio a dalis 

Garantijų fondas 

• Garantijų fondo 
finansavimas 

 

2009 m. rugpjūčio 
31 d. 

INVEGA 
Reglamento Nr. 
1083/2006 44 
straipsnio b dalis 

Verslumo 
skatinimo fondas 

• Verslumo skatinimas, 
teikiant mikrokreditus 

 

2009 m. gruodžio 
30 d. 

 

Pagal pasirinktus finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo būdus, finansų inžinerijos priemonėms 
įgyvendinti naudojamų lėšų savininku ir naudos gavėju laikytina Lietuvos valstybė. Lėšų likutį įgyvendinanti 
įstaiga programos įgyvendinimo pabaigoje privalo pervesti į valstybės biudžetą. Atsižvelgiant į apibrėžtą lėšų 
savininką, finansų inžinerijos priemonių finansinis rezultatas turi būti registruojamas įgyvendinančios 
institucijos apskaitoje remiantis šiai institucijai taikomais apskaitos standartais. 

Lietuvos viešojo sektoriaus subjektai nuo 2010 m. sausio 1 d. privalo tvarkyti buhalterinę apskaitą ir 
sudaryti finansines ataskaitas taikant kaupimo principą pagal patvirtintus viešojo sektoriaus apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Visos ūkinės operacijos, atliekamos viešojo 
sektoriaus subjekto, buhalterinėje apskaitoje turi būti registruojamos vadovaujantis VSAFAS. Fondų 
apskaitos klausimas nėra detaliau reglamentuotas teisės aktuose, todėl nėra visiškai aišku ar fondams turėtų 
būti taikomas kaupimo principas ar jie suvokiami tik kaip atskira pinigų sąskaita. Mūsų nuomone, kadangi 
finansų inžinerijos lėšų ir kontroliuojančių fondų savininkas yra valstybė, kaupimo principas, privalo būti 
taikomas ir fondų apskaitai. 
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Detali finansų inžinerijos priemonių apskaita priklauso nuo su lėšų sankaupa susijusiomis operacijomis 
bei pinigų srautų judėjimu tarp institucijų, pateiktu 44 paveiksle.  

Pav. 44. Finansų inžinerijos priemonių finansavimo lėšų judėjimas 

Šaltinis: sudaryta autorių 

 

Finansų inžinerijos priemonių sąvoka ar jų apskaitos specifika VSAFAS neapibrėžiama. Nesant 
finansų inžinerijos priemonės skirto apskaitos standarto ir aiškaus finansų inžinerijos priemonių sąvokos 
apibrėžtumo, finansų inžinerijos priemonių apskaitai taikomi galiojantys standartai tinkamiausi vykdomų 
operacijų turiniui. 

Savo esme tinkamiausia ir aiškiausia būtų taikyti išteklių fondo apskaitą pagal VSAFAS Nr. 26 
,,Išteklių fondo apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“, kadangi finansų inžinerijos priemonės atitinka 
kriterijus, keliamus išteklių fondui, nustatytus LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme: 

• įsteigtas tam tikroms valstybės arba savivaldybės funkcijoms atlikti;  

• jo išlaidų pagrindinis finansavimo šaltinis yra pajamos, kurios būdingos tik šiam fondui ir kurios nėra 
gautos iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 
ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto; 

• jo lėšos kaupiamos atskiroje sąskaitoje ir, pagal teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą šio fondo 
sąmatą, naudojamos jo uždaviniams įgyvendinti. 

Išteklių fondai neturi juridinio asmens teisių, jie pripažįstami atskiru subjektu apskaitos prasme ir yra 
skirti valstybės arba savivaldybių ištekliams kaupti, valdyti, paskirstyti arba naudoti. Mūsų nuomone, išteklių 
fondai savo paskirtimi bei veiklos principais yra panašūs į finansų inžinerijų priemonės, tačiau išteklių fondai 
steigiami pagal atskirą įstatymą arba savivaldybės tarybos sprendimu, todėl finansų inžinerijos priemonės 
šiuo metu negali būti apskaitoje klasifikuojamos kaip išteklių fondai. 

Atsižvelgdami į reikšmingą piniginių lėšų sumą, skirtą finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimui, 
tęstinį šių priemonių pobūdį, siūlome svarstyti  VSAFAS Nr. 26 ,,Išteklių fondo apskaita ir finansinių ataskaitų 
rinkinys“ pakeitimus, kurie leistų šį standartą taikyti finansų inžinerijos priemonių apskaitai. Šio standarto 
taikymas finansų inžinerijos priemonių apskaitai leistų: 

• nustatyti aiškius ir vieningus reikalavimus, taikomus finansų inžinerijos priemonių apskaitai bei 
finansų inžinerijos priemonės finansinių ataskaitų rinkiniui; 

• užtikrintų, kad vienodi apskaitos principai būtų taikomi visoms finansų inžinerijos priemonėms 
nepriklausomai nuo to, kuriai ministerijai ar kitai institucijai yra priskirta atsakomybė už priemonės 
įgyvendinimą; 

• prisidėtų prie finansinės priemonės įgyvendinimo skaidrumo, nes būtų lengvai prieinami duomenys, 
parodantys finansinės inžinerijos priemonių įgyvendinimo rezultatus už tam tikrą laikotarpį. 
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Alternatyviai galėtų būti svarstoma ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
standarto, skirto finansų inžinerijos priemonių apskaitai ir finansinių ataskaitų rinkiniui, parengimo galimybė. 
Mūsų nuomone, toks standartas turėtų reglamentuoti pagrindinius reikalavimus finansų inžinerijos priemonių 
apskaitos tvarkymui ir finansinių ataskaitų sudarymui (pvz. įtvirtintų reikalavimą, kad administratorius tvarkytų 
finansų inžinerijos priemonės apskaitą atskirai nuo savo įstaigos apskaitos, numatytų finansų inžinerijos 
priemonės finansinių ataskaitų rinkiniui taikomus reikalavimus). Todėl, mūsų nuomone, šio standarto turinys 
būtų labai panašus į jau galiojančio 26-ojo VSAFAS „Išteklių fondo apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 
turinį.  

Mūsų pasiūlymų įgyvendinimas neturėtų sukurti reikšmingos papildomos administracinės naštos ar 
pareikalauti papildomų sąnaudų, kadangi panašaus pobūdžio informacija šiuo metu kontroliuojančiųjų fondų 
valdytojų jau yra rengiama ir pateikiama atsakingoms ministerijoms, tačiau informacijos pateikimo procesas 
yra grindžiamas sutartimis bei susitarimais tarp ministerijų ir kontroliuojančiųjų fondų valdytojų, todėl, mūsų 
manymu, gali būti susidurta su Valdytojų pateikiamos informacijos apskaitos principų apibrėžtumo problema, 
finansų inžinerijos priemonių apskaitos informacijos palyginamumo problema, tais atvejais kai už finansinių 
inžinerijos priemonių įgyvendinimą yra atsakingos skirtingos institucijos. Pavyzdžiui, gali būti susidurta su 
problema, kad Invegos valdomų Invegos fondo ir Verslumo skatinimo fondo informacija gali būti sunkiai 
palyginama jei LR ūkio ministerija ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija nustatytų skirtingus 
reikalavimus dėl informacijos pateikimo periodiškumo, ataskaitų formato ir informacijos, pateikiamos 
ataskaitose detalumo lygio.  

 

Pagrindinių operacijų tipų, susijusių su finansinių inžinerijos priemonėmis, apskaitos apžvalga 

 

Gautos lėšos iš ES pagal VSAFAS Nr. 20 „Finansavimo sumos“ turėtų būti klasifikuojamos kaip 
finansavimo sumos, įgyvendinančios institucijos balanse, kadangi pinigai gauti nustatytiems tikslams pasiekti 
ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. 

Pervedus lėšas Valdytojui, turėtų būti registruojamas ilgalaikis finansinis turtas pagal VSAFAS Nr. 17 
„Finansinis turtas ir Finansiniai įsipareigojimai“. Nors ES reglamentuose pervedamas piniginis įnašas 
apibūdinamas kaip suteikiama dotacija, tačiau finansų inžinerijos lėšos yra grįžtančios lėšos bei suteikiamos 
lėšos galimai sau palankiomis sąlygomis, kadangi yra gaunama grąža iš investuojamų laikinai laisvų lėšų, 
suteiktų paskolų ar gaunamos pajamos iš garantijų.  

Pagal galiojančius apskaitos standartus neapibrėžiama finansų inžinerijos priemonių ir kontroliuojančių 
fondų lėšų samprata, bei kaip turėtų būti vertinama lėšų sankaupa ir jos pervedimas administruoti Valdytojui. 
Finansavimo sutartyse lėšos apibūdinamos kaip piniginis įnašas, tačiau neapibrėžiama, kaip  Valdytojas 
turėtų traktuoti gautas ir patikėjimo teise valdomas lėšas. Finansavimo sutartyje įgyvendinančios įstaigos 
atsakomybė apribojama tyčinio pažeidimo arba neatsargumo atvejais. Šiuo atžvilgiu lėšos neatitinka 
finansinio įsipareigojimo sąvokos Valdytojo požiūriu. VSAFAS įsipareigojimus apibrėžia, kaip dėl ūkinių įvykių 
ar atliktų ūkinių operacijų atsirandanti prievolė, kurią privaloma ar ateityje bus privaloma atlikti atsiskaitant 
turtu ir kurios dydį galima objektyviai nustatyti. Dėl šio neapibrėžtumo kyla neaiškumų, kaip Valdytojui 
apskaitoje registruoti gautas lėšas. Neatitinkant finansinio įsipareigojimo sąvokos pagal apskaitos 
reikalavimus pakanka pateikti reikšmingą susijusią informaciją aiškinamajame rašte. 

Už finansų inžinerijos priemonių detalią apskaitą gali būti atsakingos Valdytojai ar apskaitos paslaugos 
perleidžiamos trečioms šalims (angl. „outsource“). Lietuvoje už įgyvendinamų finansų inžinerijos priemonių 
apskaitą atsakingi Valdytojai - EIF ir INVEGA.  

EIF apskaitai taiko tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (toliau - TFAS), o INVEGA verslo 
apskaitos standartus (VAS). Finansų inžinerijos priemonių apskaitai taikytini apskaitos standartai nėra 
reglamentuoti. Fondo lėšų detalių veiklos operacijų registravimas gali būti vykdomas atsižvelgiant į 
įgyvendinančios įstaigos taikomus apskaitos standartus, svarbiausia, kad būtų pateikiama išsami ir detali 
informacija apie fondo finansinį rezultatą apskaitinio laikotarpio pabaigoje. Tačiau pateikiama informacija 
apie finansų inžinerijos priemonių veiklą ir pasiektus rezultatus dėl skirtingų taikomų standartų reikalavimų 
gali būti nepalyginama. Finansavimo sutartyje turėtų būti numatomi reikalavimai finansų inžinerijos 
priemonėms taikomiems apskaitos standartams. 
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Pagal reikalavimus finansų inžinerijos priemonių apskaita turi būti atskirta nuo įgyvendinančios 
institucijos veiklos, tačiau atskyrimo reikalavimas netikslinamas. Ir EIF, registruojantis operacijas ne 
balansinėje sąskaitoje, ir INVEGA, turinti atskirą apskaitos kodą, atitinka reikalavimus.  

Atsižvelgiant į finansų inžinerijos priemonės veiklą ir pasiekiamus rezultatus, Valdytojai  ruošia 
reikalingas ataskaitas įgyvendinančiai institucijai. Remiantis pateikiamais duomenimis, įgyvendinanti 
institucija turi galimybę patikslinti savo atskaitomybę atsižvelgiant į finansų inžinerijos priemonės patirtas 
sąnaudas ar uždirbtas pajamas. 

Finansų inžinerijos priemonės lėšoms pasiekus SVV subjektus, pagal ES reglamentą, jos jau 
laikytinos tinkamomis išlaidomis ir galima būtų registruoti finansavimo pajamas. Tačiau finansų inžinerijos 
priemonės atveju negalima patikimai įvertinti susijusių sąnaudų, kadangi neaišku, kuri dalis panaudotų lėšų 
grįš, o ir grįžusios lėšos turi būti dar kartą panaudotos tiems patiems tikslams. Šiuo atveju, sumas tikslinga 
perklasifikuoti iš finansavimo sumų gautų iš Europos Sąjungos į būsimų laikotarpių pajamas. Remiantis 
atsargumo principu, apskaitoje turi būti pasirinkti tokie metodai, kad turto ir pajamų sumos nebūtų nepagrįstai 
padidintos, o įsipareigojimai ir sąnaudos nepagrįstai sumažintos. Pajamos iš karto nepripažįstamos, kadangi 
nežinoma tiksli jų suma, kuri bus gauta pasibaigus programavimo laikotarpiui, taipogi egzistuoja 
neapibrėžtumas dėl tolimesnio šių lėšų panaudojimo. 

Vykdant fondo veiklą, fondas patiria sąnaudas (pavyzdžiui, negrįžtančios sumos, administracinės 
sąnaudos, konsultacijos, formuojami atidėjiniai) bei gauna pajamas (pavyzdžiui palūkanos už investuotas 
laikinai laisvas lėšas ar suteiktas paskolas, mokėjimai už suteiktas garantijas). 

Vykdant finansų inžinerijos priemones, patiriamos administracinės sąnaudos remiantis VSAFAS Nr. 11 
“Sąnaudos“, pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos. Ta 
pačia suma registruojamos finansavimo pajamos, mažinančios gautas finansavimo sumas iš Europos 
Sąjungos, kadangi finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais 
patiriamos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t. y. kai jos panaudojamos. 
Sąnaudos, susijusios su SVV subjektus pasiekusiomis lėšomis (išmokėtos garantijos, negrąžintos paskolos), 
mažina ateinančių laikotarpių pajamas ir gautinas sumas. 

Gaunamos pajamos pripažįstamos jų uždirbimo momentu. Sumos, grąžintos į biudžetą, kaip 
specialiosios programos pajamos ir vėl išmokėtos į fondą, turėtų būti priskiriamos finansavimo sumoms iš 
valstybės biudžeto. 

ES teisės aktai rekomenduoja grįžusias į fondą lėšas iš SVV subjektų dar kartą panaudoti finansų 
inžinerijos priemonėms, nors panaudotos lėšos pripažįstamos tinkamomis išlaidomis jau pirmą kartą 
pasiekusios SVV subjektus. Grįžusias ir dar kartą į fondą pervestas lėšas galima klasifikuoti kaip finansavimo 
sumas iš valstybės biudžeto. 

Ilgalaikė gautina suma iš įgyvendinančios įstaigos ir ateinančių laikotarpių pajamos pagal VSAFAS 17 
„Finansinis turtas ir Finansiniai įsipareigojimai“, turi būti įvertintos amortizuota savikaina.  Ilgalaikio finansinio 
turto ir po vienų metų gautinų sumų įsigijimo ir amortizuotos savikainos skirtumas yra pripažįstamas 
finansinės ir investicinės veiklos sąnaudomis ir rodomas veiklos rezultatų ataskaitos finansinės ir investicinės 
veiklos pajamų (sąnaudų) straipsnyje.  

Dėl valstybėse narėse taikomų skirtingų teisės aktų ir  pasirinktų įgyvendinimo būdų apskaitos 
procesai nėra palyginami, tačiau Slovakijos ir Vengrijos atvejo studija pateikiama žemiau. 

 

Slovakijos praktika. Kontroliuojantysis fondas Slovakijoje formuojamas kaip atskiras savarankiškas 
juridinis vienetas, o ne lėšų sankaupa.  

Finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimas kuriant savarankišką juridinį asmenį buvo pasirinktas 
siekiant sukurti tvarų fondą, kuris tęstų veiklą ir pasibaigus 2007 – 2013 m. programavimo laikotarpiui.  
Siekiant išvystyti finansų inžinerijos priemonių valdymo gebėjimus ir  įsisavinant  patirtį (angl. „know-how“) 
fondo valdytoju pasirinktas EIF. Pasirašyta finansavimo sutartis su EIF galioja iki 2015 m.  Pasibaigus 2007 
– 2013 m. programavimo laikotarpiui EIF, pagal sudarytą sutartį, besąlygiškai įsipareigoja perduoti visas 
turimas teises ir turtą, susijusį su įsteigtu fondu, Slovakijos Respublikai ar atsakingai institucijai, paskirtai 
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valdyti fondą. Iki 2015 m. turėtų būti suformuota ekspertų komanda, turinti gebėjimus, reikalingus fondo 
valdymui, ir galinti perimti pareigas iš EIF.  

Fondo, kaip savarankiško juridinio asmens apskaitai taikomi tarptautiniai finansinės atskaitomybės 
standartai (TFAS), o finansinis įnašas pervedamas ir apskaitomas juridinio asmens nuosavybėje. Įmonės 
akcininkai yra EIF (1 proc.) ir Slovakijos Respublika (99 proc.). EIF yra atsakingas už fondo administravimą ir 
ataskaitų rengimą valdymo tikslams. Apskaitos funkcija yra perleista vietinei įmonei. Finansinės ataskaitos 
rengiamos finansiniais ir mokesčių tikslais. EIF rengia valdymo apskaitą, t. y. ruošia pusmečio ir metines 
pažangos bei išlaidų ataskaitas. 

Už fondo valdymą EIF mokamas administravimo mokestis pagal Komisijos Reglamento (EB) Nr. 
1828/2006 43 straipsnį. Visos patiriamos sąnaudos įtraukiamos į subjekto (fondo) pelno/nuostolio ataskaitą. 
EIF gautą valdymo mokestį pripažįsta pajamomis pagal institucijai taikomus apskaitos standartus. 

EIF neregistruoja finansinių rezultatų savo finansinėse ataskaitose. Lėšų savininkas yra Slovakijos 
Respublika, o finansiniai rezultatai atvaizduojami savarankiško juridinio subjekto atskaitomybėje. 

Komisija finansinį įnašą perveda į tarpinę EIF sąskaitą Liuksemburge. EIF įtraukia gautas lėšas į įkurto 
subjekto nuosavybę. Juridinis subjektas įsteigtas 2009 m. pradžioje, lėšos į nuosavą kapitalą turi būti 
pervestos artimiausiu metu.  

Slovakijos Respublika neturi patvirtintų valdymo procedūrų, tinkančių JEREMIE priemonėms, todėl 
procedūros, taikomos dotacijų ir subsidijų teikimui, yra taikomos ir finansų inžinerijos priemonėms. 

 

Vengrijos praktika. Vengrijoje kontroliuojančiojo fondo valdytoju pasirinkta nacionalinė finansų 
institucija – Vengrijos rizikos kapitalo fondas (angl. „Venture Finance Hungary“). Vengrijos rizikos kapitalo 
fondas, įsteigtas 2007 m., yra ribotos atsakomybės bendrovė, priklausanti Vengrijos plėtros banko grupei.  

Vadovaujanti institucija, nustatanti bendrovės veiklos sritis ir pareigas yra Nacionalinė plėtros agentūra 
(angl. „National Development Agency“).  

Vengrijos rizikos kapitalo fondo apskaita vedama pagal Vengrijoje taikomus apskaitos standartus 
finansų institucijoms. Visos, su pervestomis lėšomis susijusios, operacijos apskaitomos fondo apskaitoje. 
Atskirai vedamos apskaitos principas įgyvendinimas naudojant finansų inžinerijos priemonei atskirą banko 
sąskaitą. Fondo savininku laikoma Nacionalinė plėtros agentūra, pats fondas laikomas tik lėšų sąskaita, 
atskirta nuo iždo sąskaitos. 

Pagal JEREMIE iniciatyvą, finansinės programos yra 85 proc. finansuojamos iš Europos Sąjungos 
lėšų, o 15 proc. Vengrijos valstybės.  

Vengrijos viešojo sektoriaus subjektams šiuo metu dar netaikomas kaupimo principas, tad viešojo 
sektoriaus institucijų piniginiai įnašai pripažįstami išlaidomis.  

Valdant įtaką biudžeto deficitui, pinigų srautai, pervedami į fondą, yra planuojami metų laikotarpiui, o 
planas atnaujinamas kas mėnesį. Nacionalinė plėtros agentūra pagal planą gauna lėšas iš iždo.  

 

 
PAGRINDINIAI PRIVALUMAI, GEROJI PRAKTIKA 

• ES teisės aktai tik bendrais bruožais reglamentuoja reikalavimus finansų inžinerijos priemonių apskaitai. Tai leidžia valstybei 
narei iškilusias praktines problemas išspręsti pakoreguojant ar papildant nacionalinius teisės aktus ir FI priemonių finansavimo 
sutartis. Finansavimo sutartys galėtų būti papildytos apibrėžiant praktikoje iškylančius neaiškumus dėl apskaitos proceso, t. y. 
taikomų apskaitos standartų, finansinio įnašo sampratos ir kitų klausimų. 
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10.5.3. KLAUSIMAS 

 

Kaip finansų inžinerijos priemonių finansavimas gali įtakoti biudžeto deficitą pagal kaupiamosios apskaitos 
principus ? 

 

Biudžeto deficito sąvoka yra apibrėžta LR biudžeto sandaros įstatymo (Žin.,1990, Nr. 24-596, Žin., 
2004, Nr.4-47)  
2 straipsnio 5 dalyje: “Biudžeto deficitas – skirtumas tarp biudžeto pajamų ir asignavimų, kai asignavimai 
viršija pajamas“. 

Nuo 2010 m. sausio 1 d. viešojo sektoriaus subjektai vedą apskaitą remdamiesi kaupimo principu,  
t.y., ūkiniai įvykiai yra registruojami viešojo subjekto apskaitoje tada, kai jie įvyksta ir pateikiami tų 
ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o 
sąnaudos – tada, kai jos patiriamos neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą. 

Tačiau, pabrėžtina, kad valstybės biudžetas ir toliau sudaromas remiantis pinigų principu, tai yra 
biudžeto pajamomis yra laikomos teisės aktuose nustatytos piniginės įplaukos į atitinkamą biudžetą.  Dėl 
šios priežasties finansų inžinerijos priemonių finansavimas gali įtakoti biudžeto deficitą tik tais atvejais, kai 
yra skiriami asignavimai finansų inžinerijos priemonėms finansuoti iš nacionalinių lėšų ar apskaitomos 
viešojo sektoriaus subjekto yra apskaitomos grįžtančios piniginės lėšos iš finansų inžinerijos priemonės. 

JEREMIE kontroliuojantysis fondas, INVEGOS fondas, Garantijų fondas  yra finansuojami iš LR ūkio 
ministerijos administruojamų priemonių VP2-2.3-ŪM-01-K ,,Kontroliuojantieji fondai” ir VP2-2.3-ŪM-03-V 
„Garantijų fondas“ skirtų lėšų. Verslumo skatinimo fondas yra finansuojamas iš LR socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos administruojamos priemonė VP1.1-SADM-08-K „Verslumo skatinimas”. Visos anksčiau 
minėtos priemonės yra finansuojamos išskirtinai iš Europos Sąjungos fondų lėšų. Kadangi, pervedant 
pinigines lėšas šių finansinių inžinerijos priemonių kontroliuojančių fondų valdytojams valstybės biudžeto 
pajamų pusėje yra apskaitomos Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos, tai šios 
operacijos negalėjo turėti įtakos biudžeto deficitui. 

Tinkamai panaudotos piniginės lėšos, kurios grįš iš finansų inžinerijos priemonių užbaigus jų 
įgyvendinimą programavimo periodo pabaigoje, gali turėti tik teigiamą įtaką biudžeto deficitui (t. y. jį mažinti), 
kadangi jos bus laikomos nacionalinėmis lėšomis ir bus perduotos viešojo sektoriaus subjektams: 

 

• JEREMIE kontroliuojančiojo fondo lėšų likutis, taip pat ir visas turtas, įgytas įgyvendinant projektus, 
turi būti perduotas pagal ministerijų nurodymus ir įskaitytas į ministerijų nurodytą banko sąskaitą 
laikantis ministerijų nurodymų. 

• Invega fondo lėšų likutis, taip pat visas turtas, įgytas įgyvendinant projektus, turi būti perduotas Ūkio 
ministerijai. 

• Garantijų fondo lėšų likutis, pasibaigus sutarčiai, kuri galioja iki 2015 m. sausio 1 d., turi būti 
pervestas į valstybės iždo sąskaitą kaip LR ūkio ministerijos specialiosios programos pajamų 
įmokos. 

• Verslumo skatinimo fondo lėšų likutis, pasibaigus sutarčiai, kuri galioja iki 2015 m. gruodžio 31 d., 
turi būti perduotas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ar jos nurodytai institucijai. 

Prognozuojant iš finansų inžinerijos priemonių grįžtančių lėšų įtaką biudžeto deficitui turėtų būti 
atsižvelgta į teisės aktuose nurodytus reikalavimus panaudoti grįžusias lėšas SVV naudai (šie reikalavimai 
detaliai aptarti atsakant į užduotį Nr. 10.4), todėl šias lėšas valstybė galės valdyti su reikšmingais 
apribojimais. 

Vengrijos praktika. Vengrijos praktikos analizė rodo, kad JEREMIE iniciatyvos priemonių 
įgyvendinimas įtakoja biudžeto deficitą, kadangi priemonės yra 85 procentais finansuojamos iš Europos 
Sąjungos lėšų, o 15 procentų įgyvendinimui reikalingų lėšų skiria Vengrijos valstybė. Valdant įtaką biudžeto 
deficitui, numatomi pinigų srautai, pervedami į fondą, yra planuojami metų laikotarpiui, o planas 
atnaujinamas kas mėnesį. Iždas, pagal šį planą, perveda lėšas Nacionalinei plėtros agentūrai.  
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10.5.4. KLAUSIMAS 

 

Kas turėtų vertinti instrumentų kūrimo riziką ir priimti sprendimus dėl rizikos suderinamumo su biudžeto 
galimybėmis ? 

 

Kaip detaliau aprašyta  atliekant teisinės aplinkos analizę (žr. atsakymą į 10.4 uždavinį), nagrinėti 
nacionaliniai ir ES teisės aktai nereglamentuoja kaip turėtų būti vertinama finansų inžinerijos priemonių 
rizika. Pabrėžtina, kad rizika turėtų būti vertinama, kadangi to reikalauja Finansų inžinerijos gairės, taip pat 
rizika turi būti vertinama ir siekiant nustatyti valstybės pagalbos intensyvumą (žr. atsakymą į 10.1.3 
klausimą). 

Teoriškai, kiekvieno finansinio instrumento rizika yra tiesiogiai susijusi su jo grąža, t. y.,, kuo didesnis 
prisiimamos rizikos lygis, tuo didesnės grąžos galima tikėtis iš finansinio instrumento. Tačiau taip pat reikia 
atsižvelgti į tai, kad, nagrinėjamos finansų inžinerijos priemonės yra skiriamos nustatytiems rinkos 
trūkumams padengti (pvz. rizikos kapitalo investicijoms, „verslo angelų“ investicijoms, labai mažų paskolų 
teikimas prioritetinėms grupėms), tai yra investicijų grąža nėra pagrindinis šių priemonių tikslas. Dėl šių 
priežasčių negalima tikėtis, kad jų finansinė grąža ir nuostolingumas bus palyginami su komerciniais 
finansinių įstaigų produktais. 

Kaip minėta nagrinėjant ankstesnius uždavinius, finansų inžinerijos instrumentų rizika ir laukiama 
grąža itin skiriasi priklausomai nuo finansinio instrumento specifikos, pavyzdžiui EIF administruojamų 
priemonių grynoji laukiama grąža per visą schemos laikotarpį skaičiuojant nuo skirto kapitalo svyruoja nuo 
94% portfelinių garantijų bankams atveju iki 25% investicijų į pradinį MVĮ vystymosi laikotarpį (angl. seed 
financing) atveju. Šiuos skirtumus galima paaiškinti labai skirtinga instrumentų prigimtimi ir atitinkamai 
skirtingu rizikos laipsniu, tačiau visi jie yra skirti finansuoti tam tikrą nustatytą rinkos trūkumą. 

Pagal šiuo metu susiklosčiusią praktiką, finansinio instrumento rizika yra vertinama finansavimo 
sutartyje, kurią sudaro Finansų ministerija (vadovaujanti institucija), už priemonės įgyvendinimą atsakinga 
ministerija bei pasirinktas kontroliuojančiojo fondo ar finansų inžinerijos priemonės valdytojas. 

 

Dėl ankščiau išdėstytų priežasčių, manome, kad netikslinga nustatyti vieningą (standartinį) priimtinos 
rizikos lygį ar nustatyti minimalų laukiamos grąžos lygį, kadangi instrumentų prigimtis ir paskirtis yra labai 
skirtinga ir jų priimtinos rizikos lygis taip pat labai skiriasi. Dėl šios priežasties siūlytume, kad dėl priimtino 
instrumentų rizikos laipsnio būtų susitarta finansavimo sutartyje. Detalią planuojamo instrumento rizikos 
analizę turėtų atlikti kontroliuojančiojo fondo ar finansų inžinerijos priemonės valdytojas, kadangi jis turi šiam 
procesui reikalingas kompetencijas bei valdo detalią informaciją, kuria remiantis galima nustatyti instrumento 
rizikos laipsnį. 

Kuriamo finansinio instrumento rizikos vertinimas, mūsų nuomone, yra privaloma investavimo 
strategijos dalis. Pagal finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas 
2008 m. spalio 24 d. LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-334, rekomenduojama sudaryti komitetą, kuris 
vertintų kontroliuojančiojo fondo pateiktą investavimo strategiją ar verslo planą. Šis komitetas turėtų būti 
sudaromas iš vadovaujančios institucijos ir atsakingos ministerijos atstovų. 

Nors įsakyme yra numatyti ir atvejai, kai minėtas komitetas nėra sudaromas, manytume, kad 
kolegialaus organo, kuriame svarstomi ir tvirtinami svarbiausi su finansų inžinerijos priemonės įgyvendinimu 
susiję sprendimai, įsteigimas atitinka geriausia praktiką ir šios rekomendacijos turėtų būti laikomasi visų 
finansinių priemonių administravimui. 

Priežiūros komitetai buvo sudaryti tiek pagal finansavimo sutartį su EIF įgyvendinamoms finansų 
inžinerijos priemonėms (komiteto darbe dalyvauja Finansų ir Ūkio ministerijos atstovai), tiek ir pagal sutartis 
su INVEGA įgyvendinamoms priemonėms (komitetai susideda iš Finansų ir Ūkio ministerijos atstovų, o 
Verslumo skatinimo fondo atveju iš Finansų ministerijos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovų). 

Priežiūros komitetas, svarstydamas kontroliuojančiojo fondo pateiktą investavimo strategiją ar verslo 
planą bei jų pakeitimus, turėtų įvertinti riziką, kylančią iš tam tikro finansinio instrumento ir jos galimą poveikį 



Lietuvos teisinės ir finansinės sistemos tinkamumo SVV plėtrai skirtų finansinės 
inžinerijos priemonių, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų, steigimui ir 

įgyvendinimui vertinimas 

Galutinė vertinimo ataskaita 

203 psl. iš 277 

  

                                                             

 

 

biudžetui (jei toks būtų). Labai svarbu pažymėti, kad komiteto sudėtyje turėtų būti vadovaujančios ir 
atsakingos ministerijos atstovų, kurie galėtų kompetentingai vertinti siūlomą finansinio instrumento riziką bei 
galimą rizikos poveikį biudžetui.  

Kaip minėta atsakant į 10.5.3 klausimą, visos finansų inžinerijos priemonės, patenkančios į šio 
vertinimo apimtį, iki šiol buvo finansuojamos išskirtinai iš Europos Sąjungos lėšų, todėl lėšų pervedimai į 
finansinės inžinerijos priemones neturėjo tiesioginės įtakos valstybės biudžetui ir nekūrė papildomos įtampos 
biudžetui. Planuojant biudžeto galimybes ateityje svarbu atsižvelgti į tai, kad, pagal finansavimo sutartis, yra 
laukiamas gana reikšmingas kai kurių finansų inžinerijos priemonių nuostolingumas, todėl, siekiant įvertinti 
sugrįžtančių piniginių lėšų sumas, svarbu surinkti tikslią ir patikimą informaciją apie priemonių įgyvendinimo 
eigą ir ypatingai patikimą informaciją apie  pasikeitimus laukiamoje instrumentų grąžoje (nuostolingume).  

 

 
PAGRINDINIAI PRIVALUMAI, GEROJI PRAKTIKA 

• Finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo priežiūrai vykdyti yra sudaromi priežiūros komitetai, kolegialus organai sudaryti iš 
vadovaujančios institucijos ir atsakingos ministerijos atstovų ir įgalioti priimti  sprendimus dėl finansų inžinerijos priemonės 
įgyvendinimo 

 

 
TRŪKUMAI, TOBULINTINOS SRITYS 

• Nacionaliniai ir  ES teisės aktai nereglamentuoja, kaip turėtų būti vertinama finansų inžinerijos priemonių rizika. 

Siūlymas:  

Rizikos valdymo ir vertinimo procedūra turėtų būti grindžiama ne rizikos priimtinumo standartų nustatymu, o individualiu kiekvieno 
instrumento rizikos vertinimu. Atsižvelgiant į tai, rizikos vertinimas turi būti reglamentuojamas finansavimo sutartyje, kaip tai ir yra 
daroma praktikoje. 

 

Slovakijos praktika. EIF, kaip fondo valdytojas atsako ir už rinkos tyrimus bei kitas vertinimo 
priemones siekiant  kurti naujas rinkai pritaikytas ir reikalingas finansų inžinerijos priemones. Nacionalinės 
institucijos iš dalies prižiūri kūrimo procesą deleguodamos savo atstovus į stebėtojų tarybą, kuri komentuoja 
bei tvirtina strategiją, priemones ir atitinkamus veiksmus. 

Vengrijos praktika. Vertinant finansų inžinerijos priemonių efektyvumą kiekvienais metais atliekama 
trūkumų analizė (angl. gap analysis), kuri padeda palyginti realų ir planuotą instrumentų veikimą bei nustatyti 
rinkos trūkumus. Šis tyrimas naudojamas įvertinti pasiektus rezultatus ir išteklių panaudojimo efektyvumą. Jei 
nustatomi egzistuojantys rinkos nauji trūkumai, jie turi būti įvertinti.  

Vengrijos rizikos kapitalo fondas kartu su Ūkio ministerija paruošia dokumentaciją konkursui. Po 
diskusijų su rinkos dalyviais (potencialiais tarpininkais, galutiniais naudos gavėjais) vertinimo komitetas 
patvirtina pasiūlymui įgyvendinti priemonę. Vengrijos rizikos kapitalo fondas paskelbia konkursą 
tarpininkams, o atranką ir tarpininkų paraiškas tvirtina vertinimo komitetas. 

 

10.5.5. KLAUSIMAS 

 

Kaip turėtų būti organizuojami finansiniai srautai į finansinius instrumentus, kad nedidėtų įtampa valstybės 
biudžetui, tačiau būtų užtikrintas kuo greitesnis lėšų deklaravimas EK ir jų kelias iki SVV projektų vykdytojų ? 

Šiuo metu finansinių srautų organizavimą į finansinius instrumentus reglamentuoja finansų inžinerijos 
priemonių administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos 2008 m. spalio 24 d. LR finansų ministro 
įsakymu Nr. 1K-334. 
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Pagal šių taisyklių 19 punktą: „Finansų inžinerijos priemonėms įgyvendinti skirtos lėšos yra 
pervedamos kontroliuojančiojo fondo valdytojui arba konkrečios finansų inžinerijos priemonės valdytojui (jei 
kontroliuojantysis fondas nėra steigiamas) finansavimo sutartyje nustatyta tvarka“. 

Lėšos, įmokėtos į kontroliuojantįjį fondą ar finansų inžinerijos priemones, jau gali būti įtrauktos į išlaidų 
ataskaitą, pateikiamą Europos Komisijai, tai yra išlaidos preliminariai laikomos patirtomis ES struktūrinių 
fondų reglamento Nr.1083/2006 prasme, kaip tai numatyta šio reglamento 78 straipsnio 6 dalies nuostatose. 
Nuo lėšų pervedimo kontroliuojančio fondo valdytojui ar konkrečios finansų inžinerijos priemonės valdytojui 
momento laikoma, kad lėšos yra išleistos ir valstybė narė įgyja teisę gauti tarpinį finansavimą, tačiau, siekiant 
užtikrinti faktinį ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą per finansų inžinerijos priemones, toje pačioje minėto 
reglamento dalyje yra nustatyta, kad „dalinai ar galutinai baigiant vykdyti veiksmų programą finansavimo 
reikalavimus atitinkančios išlaidos yra bendra šių sudedamųjų dalių suma: 

a) visų mokėjimų iš miesto plėtros fondų į investicijas į viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes 
arba kitus projektus, įtrauktus į integruotą miesto plėtros planą; arba 

b) visų mokėjimų investicijoms bendrovėse iš kiekvieno pirmiau minėto fondo; arba 
c) visų pateiktų garantijų, įskaitant garantijų fondų garantijoms skirtas sumas; ir 
d) finansavimo reikalavimus atitinkančių valdymo išlaidų“. 

Išanalizavus į šio vertinimo apimtį įeinančių finansinių inžinerijos priemonių finansavimo sutartis galima 
pastebėti, kad jose buvo numatyta kaip įmanoma greičiau pervesti piniginius įnašus į kontroliuojančius 
fondus (tik 2009 m. balandžio 7 d. finansavimo sutartyje su INVEGA buvo iš anksto numatytas piniginio 
įnašo pervedimas dalimis) siekiant užtikrinti kuo greitesnį lėšų deklaravimą EK. 

 

Analizuojant teorinį finansinių srautų modelį į instrumentą, dalinai ar visiškai finansuojamą iš 
nacionalinių lėšų (t. y. ne ES fondų lėšų) pažymėtina, kad, siekiant nesukurti papildomų įtampų valstybės 
biudžetui, piniginės lėšos kontroliuojančiame fonde ar konkretaus finansų inžinerijos priemonės valdytojo 
sąskaitoje, prieš pasiekdamos SVV projektų vykdytojus, turi būti kaip įmanoma trumpesnį laiko tarpą. Todėl, 
kaip jau minėta anksčiau, piniginių lėšų pervedimai į kontroliuojančius fondus ar finansų inžinerijos 
priemonės valdytojams turi būti grindžiami patikima lėšų poreikio iš SVV projektų vykdytojų pusės prognoze. 
Piniginės lėšos galėtų būti pervedamos kontroliuojančiam fondui kas ketvirtį ar panašiu periodiškumu. 
Piniginių lėšų pervedimas dalimis sukurtų tik nežymią papildomą administracinę naštą tiek atsakingai 
ministerijai, tiek ir kontroliuojančio fondo valdytojui bei kitoms institucijoms administruojančioms piniginių lėšų 
pervedimą iš valstybės biudžeto, tačiau tai leistų geriau valdyti pinigines lėšas bei minimizuotų papildomą 
įtampą valstybės biudžetui. 

Panaši ir anksčiau nagrinėta Vengrijos praktika, kur būsimieji pinigų srautų pervedimai į fondą 
planuojami vienerių metų laikotarpiui, o planas patikslinamas kas mėnesį. Iždas perveda pinigines lėšas už 
priemonių įgyvendinimą atsakingai institucijai remdamasis minėtu planu. 

 
TRŪKUMAI, TOBULINTINOS SRITYS 

• Itin greitas piniginių įnašų  pervedimas į kontroliuojančius fondus siekiant kaip įmanoma greičiau juos deklaruoti EK  neturėtų  
būti finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo tikslas. Pats piniginių lėšų pervedimo faktas kontroliuojantiesiems fondams gali 
tik nežymiai pagreitinti jų kelią iki SVV projektų vykdytojų. 

Siūlymas: 

• Rekomenduojame planuojant  dar nepervestų pinigų lėšų pervedimą į jau įsteigtus kontroliuojančius fondus ar konkrečios 
finansų inžinerijos priemonės valdytojui, o tai pat pervedant pinigines lėšas naujai įsteigtiems kontroliuojantiems fondams, 
tiesiogiai sieti  lėšų pervedimą su  pagrįstomis patikimomis, trumpalaikėmis  piniginių lėšų poreikio iš SVV projektų vykdytojų  
pusės prognozėmis. Šio principo laikymasis būtų ypatingai svarbus planuojant finansų inžinerijos instrumentą dalinai ar visiškai 
finansuojama iš valstybės biudžeto lėšų. 

 

Kadangi reikšmingos piniginių lėšų sumos buvo pervestos kontroliuojantiesiems fondams pasirašius 
finansavimo sutartis, yra labai svarbus efektyvaus valstybei priklausančių lėšų klausimas. 
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Visų finansavimo sutarčių, sudarytų su INVEGA, iždo gairėse numatyta, kad INVEGA iždo lėšas 
investuoja LRV 2001 m. liepos 11 d. nutarime Nr. 887 “Dėl smulkaus ir vidutinio verslo plėtros“ nustatyta 
tvarka. Ši nuostata yra papildomai detalizuota 2009 m. balandžio 7 d. INVEGOS fondo finansavimo sutartyje. 
Šios sutarties iždo gairėse papildomai numatyta, kad, investuojant laikinai laisvas INVEGOS lėšas, turi būti 
laikomasi ir LR finansų ministro 2001 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 49 patvirtintų Laikinai laisvų valstybės 
piniginių išteklių investavimo taisyklių. 

LRV 2001 m. liepos 11 d. nutarime Nr. 887 “Dėl smulkaus ir vidutinio verslo plėtros“ yra numatyta, kad 
INVEGA „privalo  laikinai laisvas lėšas investuoti į valstybės ir savivaldybių, tarptautinių organizacijų, 
Lietuvoje veikiančių komercinių bankų skolos vertybinius popierius ir indėlius Lietuvoje veikiančiuose 
komerciniuose bankuose ir užsienio komercinių bankų filialuose (skyriuose). 

Kaip buvome informuoti pokalbių su INVEGA vadovybe metu, bendrovės valdyba yra patvirtinusi 
detalesnes jos valdomų fondų laikinai laisvų lėšų investavimo gaires, tačiau šios gairės nebuvo pateiktos 
patvirtinti atitinkamų finansinių inžinerijos priemonių priežiūros komitetams. 

 
TRŪKUMAI, TOBULINTINOS SRITYS 

• Detalios INVEGA iždo gairės nėra patvirtintos atitinkamų  finansinių priemonių priežiūros komitetų. 

Siūlymas: 

• Siūlome pateikti detalias iždo gaires atitinkamų finansų inžinerijos priemonių priežiūros komitetams patvirtinti 

 

JEREMIE kontroliuojančiojo fondo iždo gairės yra patvirtintos finansavimo sutartimi. Iš viešai 
prieinamos informacijos suprantame, kad šios lėšos yra deponuotus į itin saugius depozitus ne Lietuvoje 
veikiančiuose bankuose, turinčiuose aukščiausius kredito reitingus, bei investuotos į saugius skolos 
vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, išleistas ne Lietuvos Respublikos Vyriausybės. 

 
TRŪKUMAI, TOBULINTINOS SRITYS 

• Atlikus detalią laikinai laisvų lėšų, esančių kontroliuojančiuose fonduose investavimo į LRV skolos vertybinius popierius atitikimo 
ES ir nacionaliniams teisės aktams analizę, siūlytume svarstyti galimybę investuoti  reikšmingą dalį kontroliuojančių fonduose 
esančių laikinai laisvų lėšų į Lietuvos Respublikos Vyriausybės išleistus skolos vertybinius popierius ar kitus instrumentus, taip 
netiesiogiai mažinant įtampą valstybės biudžetui.   
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Išvados 
 

1. Teisinis reglamentavimas 

1.1. Lėšos Finansų inžinerijos priemonių valdytojams turėtų būti skiriamos vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos biudžeto sandaros įstatymu kaip asignavimai. Dėl šios priežasties Lietuvos 
Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymas, 
numatantis apribojimus dėl lėšų perdavimo privatiems subjektams nebūtų taikomas, kadangi 
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas yra specialusis įstatymas Lietuvos Respublikos 
valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo atžvilgiu (žr. 
rekomendaciją nr. 7). 

1.2. Nacionaliniai teisės aktai neturėtų atkartoti ES teisės aktų nuostatų. Dėl šios priežasties 
rekomenduojame iš Finansų inžinerijos administravimo ir finansavimo taisyklių Europos Sąjungos 
teisės aktus atkartojančias nuostatas pašalinti. Taip pat, siekiant palengvinti teisės aktų, 
reglamentuojančių Finansų inžineriją naudojimą, siūlytume išleisti teisės aktų rinkinį, kuriame būtų 
apjungti visi Finansų inžineriją reglamentuojantys tiek nacionaliniai, tiek ir Europos Sąjungos teisės 
aktai (žr. rekomendaciją nr. 8). 

1.3. Siekiant panaikinti teisinį netikrumą dėl lėšų, skirtų asignavimo būdu, statuso pasibaigus veiksmų 
programai, rekomenduojame Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme nustatyti, kad lėšos, 
panaudotos steigiant finansų inžinerijos priemones ir sudarančios finansų inžinerijos priemonės 
(kontroliuojančiojo fondo) turtą tol, kol jos naudojamos finansų inžinerijos priemonėms, nėra 
grąžinamos į biudžetą, o yra panaudojamos finansavimo sutartyje su finansų inžinerijos priemonės 
(kontroliuojančiojo fondo) valdytoju ar Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka 
nepažeidžiant jų panaudojimui taikomų ES teisės aktų (žr. rekomendaciją nr. 9). 

1.4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, INVEGA yra 
laikoma perkančiąja organizacija, kuri perka prekes, paslaugas ir darbus Lietuvos Respublikos 
viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka (žr. rekomendaciją nr. 10). 

1.5. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas suteikia galimybę pasitelkti finansinius tarpininkus 
įgyvendinant finansų inžinerijos priemones panašiu būdu, kaip tai buvo daroma iki šiol, kadangi 
galiojantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas numato galimybę tiek sudaryti sutartis su 
keliais tiekėjais, tiek ir lanksčiai apibrėžti pirkimo objektą. 

1.6. Siekiant patobulinti komanditinės ūkinės bendrijos, kaip finansų inžinerijos priemonės valdytojo, 
patrauklumą, siūlytume numatyti Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatyme, kad, norint įsteigti 
komanditinę ūkinę bendriją, užtektų vieno tikrojo nario ir vieno nario komanditoriaus, taip pat 
nustatyti, kad narys komanditorius turi teisę dalyvauti priimant sprendimus dėl komandinės ūkinės 
bendrijos lėšų investavimo politikos ir tikrojo bendrijos nario pakeitimo (žr. rekomendaciją nr. 11). 

 

2. Finansų inžinerijos priemonių administravimo sistema 

 

2.1. Įvertinus finansų inžinerijos priemonių, įgyvendinamų pagal 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos 
veiksmų programas, administravimo sistemą matyti, kad visos būtinos funkcijos finansų inžinerijos 
priemonių įgyvendinime dalyvaujančioms institucijoms yra nustatytos. Tačiau galima išskirti keletą 
atvejų, kai reglamentavimas yra nepakankamas arba nustatytas ne to lygio norminiame dokumente. 
Pagrindinės sritys, kuriose reglamentavimą būtina tobulinti, yra Priežiūros komiteto funkcijų ir jų 
apimties nustatymas, metinės ir galutinės įgyvendinimo ataskaitos rengimo, teikimo, tvirtinimo 
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reglamentavimas, pakartotinio lėšų naudojimo reglamentavimas ir institucijų atsakomybės šioje 
srityje nustatymas, Garantijų fondui priskirtų funkcijų išplėtimas (pažeidimų tyrimas, galutinės 
ataskaitos pateikimas, informavimo ir viešinimo reikalavimų, numatytų pagal Europos Komisijos 
reglamentą, laikymasis) (žr. 4, 12, 13, 15 rekomendacijas). 

2.2. Palyginus su kitų Veiksmų programų priemonių administravimu, Vadovaujančioji institucija, 
dalyvaudama finansų inžinerijos priemonių administravime, atlieka funkcijas, kurias, siekiant 
efektyvaus funkcijų paskirstymo, derėtų priskirti žemesnio lygmens institucijoms (pvz., informacijos 
registravimas SFMIS, pažeidimų tyrimas, išlaidų deklaracijų rengimas) (žr. 14 rekomendaciją). 

2.3. Dabartinėje finansų inžinerijos priemonių administravimo sistemoje per mažai dėmesio skiriama 
finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo pažangos stebėsenai ir kontrolei. Tinkama finansų 
inžinerijos priemonių įgyvendinimo stebėsena ir kontrolė ypač svarbi siekiant efektyviai  įgyvendinti 
finansų inžinerijos priemones, užtikrinti savalaikį problemų identifikavimą ir greitą reagavimą į jas (žr. 
18 rekomendaciją).  

2.4. 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos laikotarpiu yra įkurti trys kontroliuojantieji fondai, turintys 
panašų tikslą – skatinti SVV plėtrą ir verslumą. Nėra išnaudojamos ERPF ir ESF kryžminio 
finansavimo galimybės (žr. 5 rekomendaciją).  

2.5. Vienodinti ES lėšomis ir biudžeto lėšomis finansuojamų finansų inžinerijos priemonių administravimo 
sistemas netikslinga dėl esminių šių sistemų skirtumų, tačiau, administruojant biudžeto lėšas, kai 
kuriuos aspektus derėtų perimti iš ES lėšomis finansuojamų finansų inžinerijos priemonių 
administravimo sistemos (žr. 6 rekomendaciją). 

 

2.6. Biudžeto lėšomis finansuojamų finansų inžinerijos priemonių administravimo sistema nėra 
pakankamai reglamentuota (nepakankamai reglamentuotas įgyvendinimo etapas, nenustatytos 
stebėsenos, kontrolės, pažeidimų tyrimo procedūros) (žr. 6 rekomendaciją). 
 

2.7. Galiojančiuose nacionaliniuose teisės aktuose nėra nustatyta, kokius būtinus reikalavimus turi atitikti 
Kontroliuojančiojo fondo (ar finansų inžinerijos priemonės) valdytojas, ir kokie turėtų būti jo gebėjimai 
ir kompetencija, pakankami finansų inžinerijos priemonių administravimui (žr. 1 rekomendaciją).  
 

2.8. Pagal pasiūlytus reikalavimus Kontroliuojančiojo fondo (ar finansų inžinerijos priemonės) valdytojo 
atrankai, įvertinus aštuonias institucijų (ar jų grupių) alternatyvas (komerciniai bankai, Lietuvos 
centrinė kredito unija, Lietuvos bankas, Turto bankas, INVEGA, LVPA, ESFA, naujas valstybės 
įsteigtas rizikos kapitalo fondas) nustatyta, kad geriausiai minėtus reikalavimus atitinka nacionalinė 
institucija INVEGA.  
 

2.9. Sprendimas paskirti ar atrinkti nacionalinę instituciją JEREMIE Kontroliuojančio fondo valdytoju kelia 
šias rizikas:  

� paskirta ar atrinkta nacionalinė institucija neturės pakankamai reikiamos kompetencijos ir 
gebėjimų veiksmingai vykdyti fondo valdytojo funkcijas; 

� bus prarasta/išskaidyta institucinė atsakomybė už JEREMIE Kontroliuojančio fondo 
rezultatus (rezultatai dažnai priklauso nuo tinkamo suplanavimo, spartaus įgyvendinimo ir 
pan.); 

� Kontroliuojančio fondo valdymo perdavimas naujam valdytojui nėra pakankamai 
reglamentuotas (valdymo perdavimo procedūros). 

 

2.10. Priėmus sprendimą skirti INVEGA JEREMIE Kontroliuojančio fondo valdytojo teisių perėmėju, 
būtina stiprinti INVEGA gebėjimus. Preliminariu vertinimu, INVEGAI trūksta patirties investuojant 
rizikos kapitalą ir teikiant pasidalintos rizikos paskolas, šiuo metu INVEGA turimi žmogiškieji ir 
techniniai ištekliai JEREMIE Kontroliuojančiojo fondo valdytojo funkcijoms atlikti nėra pakankami, 
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o INVEGOS pasirengimo perimti EIF teises ir pareigas priemonių planas nėra sistemingas. Būtina 
aiškiai nustatyti siekiamus tikslus, terminus jiems pasiekti ir numatyti reikiamą finansavimą (žr. 3 
rekomendaciją).  

 

3. Finansų inžinerijos priemonių pakankamumas ir tinkamumas 

 

3.1. Lyginant su Ekonomikos augimo veiksmų programos laikotarpio pradžia pagrindiniai pokyčiai 
Lietuvos ekonomikoje yra susiję su ekonomine ir finansine krize, radikaliai pabloginusia visų ūkio 
subjektų, o ypač SVV, priėjimą prie finansavimo šaltinių. Atitinkamai, FI priemonių, nukreiptų gerinti 
ūkio subjektų (o ypač SVV) priėjimą prie finansavimo šaltinių, poreikis padidėjo. 

3.2. Apibendrinus teorinę literatūrą, tarptautinę patirtį ir tyrimų rezultatus Lietuvoje galima teigti, kad 
Finansų inžinerijos priemonės yra tinkamos SVV skatinimui ekonominės krizės laikotarpiu, nes 
tiesiogiai sprendžia vieną iš aktualiausių SVV subjektų problemų – išorinio finansavimo gavimą.  

3.3. Tyrimas atskleidė šiuos svarbius aspektus, kurie daro įtaką taikomų Finansų inžinerijos priemonių 
efektyvumui: 

3.3.1. Finansų inžinerijos instrumentų įgyvendinimo (įdiegimo rinkoje) trukmė. Kintant 
ekonominei situacijai, labai svarbu, kad Finansų inžinerijos priemonės lanksčiai 
ir greitai taikytųsi prie pakitusių sąlygų. Atsižvelgiant į santykinai ilgą naujų 
instrumentų įgyvendinimo terminą, skatintina, kuriant naujas priemones, 
orientuotis ne tik į esamus, bet į numatomus SVV poreikius ir rinkos situaciją. 
Tai ypatingai aktualu instrumentams, orientuotiems į santykinai ribotos trukmės 
rinkos trūkumų sprendimą (pvz. reagavimas į ekonominę krizę). 

3.3.2. Atitiktis konkretiems SVV poreikiams – paklausa. SVV poreikiai ES šalyse 
skiriasi, taip pat skiriasi rinkos struktūra, tradicijos, branda. Be to, šie faktoriai 
kinta, todėl labai svarbu aiškiai suvokti į kokius SVV poreikius yra orientuojamos 
konkrečios priemonės.  

3.3.3. Finansinių tarpininkų suinteresuotumas ir noras dalyvauti instrumento 
įgyvendinime. Finansiniai tarpininkai yra svarbi suinteresuota šalis, kurios 
įtraukimas į procesą ir jų poreikių įvertinimas daro įtaką instrumento 
įgyvendinimo sėkmei, todėl labai svarbu kuo geriau suvokti finansinių tarpininkų 
poreikius, interesus bei kuo anksčiau įtraukti juos į diskusijas dėl Finansų 
inžinerijos instrumentų kūrimo ir optimizavimo.  

3.3.4. Strateginė orientacija – konkrečių rinkos trūkumų identifikavimas, intervencijos 
logikos pagrindimas. Aiškūs strateginiai tikslai padeda išsaugoti priemonės 
lankstumą taikantis prie konkrečių sąlygų. 

3.3.5. Finansų inžinerijos priemonių „portfelio“ valdymas. Rinkai pristatant daugiau 
Finansų inžinerijos priemonių, kyla jų tarpusavio suderinamumo klausimas, 
kuris turėtų būti valdomas, kaip atskiras aspektas tiek SVV, tiek finansinių 
tarpininkų atžvilgiu. 

3.4. Finansų inžinerijos instrumentų, kaip SVV skatinimo priemonės ekonominio nuosmukio laikotarpiu, 
efektyvumas priklauso nuo konkretaus instrumento. Ekonominės krizės sąlygomis naujoviški 
instrumentai nebuvo optimalūs dėl santykinai ilgo jų įgyvendinimo proceso. Tik dalinai yra 
efektyvūs instrumentai, skirti įmonių plėtrai, nes ekonominės krizės laikotarpiu dauguma įmonių ne 
plečiasi, o tiesiog bando išlikti. Tačiau, reikia pripažinti ES lygmens apribojimus sprendžiant 
apyvartinių lėšų trūkumo problemas. 
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3.5. 2009 metais padidinus finansavimą FI priemonėms, atsižvelgus į priemonių „Kontroliuojančiųjų 
fondų“ ir Garantijų fondo rezultatus, numatytus jų steigimo sutartyse, galima teigti, kad pritrauktų 
privačių investicijų rodiklis, numatytas Ekonomikos augimo VP priede, turėtų būti viršytas. Tuo 
tarpu paremtų SVV subjektų skaičiaus rodiklį pasiekti bus sudėtinga. 

3.6. Jei būtų įgyvendinti sutartyse dėl JEREMIE ir INVEGOS kontroliuojančiųjų fondų steigimo165 
numatyti rodikliai, priemone „Kontroliuojantieji fondai“ būtų pasiekta 173% rezultato rodiklio 
(Finansų inžinerijos priemonėmis pritrauktų privačių investicijų), lyginant su nustatytais Ekonomikos 
augimo VP priede. Tuo tarpu produkto rodiklio, Finansų inžinerijos priemonėmis paremtų įmonių 
skaičiaus, būtų pasiekti tik  53%. Jeigu bus įgyvendinti dėl Garantijų fondo steigimo sutartyje166 
numatyti jo įgyvendinimo stebėsenos rodikliai, bus pasiekta 85% Ekonomikos augimo VP priede 
šiai priemonei numatyto produkto rodiklio (paremtų įmonių skaičiaus) bei 48% rezultato rodiklio 
(pritrauktų privačių investicijų). 

3.7. Spręsti dėl lėšų perskirstymo šiuo metu dar per anksti, nes vertinimo metu santykinai neseniai 
prasidėjo didžiosios dalies priemonių, kurioms numatyta daugiausia lėšų, įgyvendinimas (JEREMIE 
kontroliuojančiojo fondo administruojamos priemonės), o portfelinių garantijų priemonė dar 
nepradėjo veikti. Lėšų paskirstymo atitinkamoms priemonėms proporcijas reikėtų vertinti 
atsižvelgiant ne tik į priemonių rezultatyvumą pagal lėšų įsisavinimą ir paremtų SVV skaičių, bet 
taip pat į kitus  svarbius aspektus – numatomus SVV poreikius, priemonių atitikimą esamiems 
rinkos trūkumams, susijusiems su SVV subjektų išorinio finansavimo poreikiu, ir fondo lėšų 
grįžtamumo aspektą (žr. rekomendaciją nr. 15). 

3.8. Literatūroje, apibendrinančioje finansavimo SVV rinkos trūkumus ir finansinės inžinerijos priemonių 
efektyvumą, rizikos kapitalas įmonės veiklos pradžioje ir mažų įmonių poreikiai išskiriami kaip 
didžiausi rinkos trūkumai. Efektyvių į juos orientuotų FI priemonių įgyvendinimo praktika rodo, kad 
paramos koncentravimas į mažas įmones bei pagal sektorius – orientuojantis į klasterių formavimo 
logiką – yra veiksminga priemonė. 

3.9. Dauguma dabartinių Finansų inžinerijos priemonių yra inovatyvios  ir tik ankstyvoje jų įgyvendinimo 
stadijoje, todėl būtų per anksti objektyviai vertinti priemonių įgyvendinimą (pagal tokių aspektų, kaip 
atitiktis rinkos trūkumams, fondo lėšų grįžtamumas pagal priemonę bei fondo lėšų įsisavinimas, 
visumą). Vis tik, atlikus priemonių rezultatyvumo įvertinimą ir preliminarią SVV subjektų 
finansavimo poreikių apžvagą, matome poreikį tokioms papildomos intervencijos kryptims: 

3.9.1. Eksporto skatinimas (eksporto draudimas) – tiek analizuota tarptautinė praktika, 
tiek mokslinė literatūra pagrindžia poreikį eksporto skatinimui per finansų 
inžinerijos priemones (žr. rekomendaciją nr. 17). 

3.9.2. Labai mažų įmonių, individualia veikla užsiimančių asmenų akcentavimas – 
labai mažos įmonės sudaro apie tris ketvirtadalius visų SVV subjektų, tačiau 
joms pasinaudoti Finansų inžinerijos priemonėmis yra sąlyginai sudėtingiau nei 
mažoms ar vidutinėms įmonėms (žr. rekomendaciją nr. 18). 

3.9.3. Rizikos kapitalo vystymas – rizikos kapitalo investicijų lygis Lietuvoje yra itin 
žemas. Be to, dabartinėmis rizikos kapitalo priemonėmis yra finansuojamos 
įmonės tik jų augimo bei plėtros stadijose, tad Lietuvoje rizikos kapitalo 
investicijų trūksta tiek priešpradiniame, tiek pradiniame, tiek veiklos pradžios, 
tiek ankstyvajame įmonės veiklos etapuose (žr. rekomendaciją nr. 19). 

                                                      
165

 Finansavimo sutartis, kurią sudarė LR ūkio ministerija, LR finansų ministerija ir EIF 2008 spalio 1 d. ir pakeista Investavimo strategija 
ir planas, patvirtinti Priežiūros komiteto sprendimu 2009 birželio 18 d.; taip pat Finansavimo sutartis, kurią sudarė LR ūkio ministerija, LR 
finansų ministerija ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ 2009 balandžio 7 d. bei šios Finansavimo sutarties pakeitimas Nr. 1; 
166

 Trišalė sutartis dėl Garantijų fondo finansavimo, patvirtinta 2009 rugpjūčio 31 d. 
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3.9.4. Finansų inžinerijos priemonių derinimas su kompetencijos kėlimo veiksmais – 
SVV subjektai susiduria ne tik su finansavimo gavimo problema, bet tam tikrų 
kompetencijų trūkumo problema, kurias sprendžiant paraleliai galėtų būti 
gaunamas sinergijos efektas. Tuo tikslu skatintina išnaudoti esamas kryžminio 
finansavimo galimybes (žr. rekomendaciją nr. 20). 

3.9.5. Mikrokreditavimo didinimas – mikrokreditavimo poreikis Lietuvoje, mūsų 
preliminariu vertinimu, yra didesnis nei finansavimas, teikiamas iš Verslumo 
skatinimo fondo, kuris yra vienintelė Finansų inžinerijos priemonė, orientuota į 
mikrokreditavimą (žr. rekomendaciją nr.21). 

3.10. Kadangi FI lankstumas ypač svarbus veiksnys siekiant atliepti SVV poreikius besikeičiančioje 
situacijoje, reikėtų sustiprinti priemonių įgyvendinimo monitorinio sistemą. Konkretūs pasiūlymai 
pateikiami rekomendacijose (žr. rekomendaciją nr. 16).  

3.11. Į priemonių monitoringą ir naujų priemonių planavimą siūlome įtraukti finansinius tarpininkus, 
kurie yra svarbi suinteresuota šalis, galinti iš esmės įtakoti atitinkamų priemonių rezultatyvumą. 

 

4. Finansų inžinerijos priemonių apskaita ir finansavimo srautų organizavimas 

 

4.1. Europos Sąjungos struktūrinių fondų reglamentai detaliai neapibrėžia, kaip turėtų būti vykdomas 
finansų inžinerijos priemonių apskaitos procesas ar kokie turėtų būti taikomi apskaitos standartai. 
Kadangi šalims narėms suteikiamos galimybės pasirinkti programų įgyvendinimo būdą, unifikuota 
procedūra negali būti taikoma. Apskaitos procesas, jo patikimumas bei duomenų detalumas turi 
užtikrinti galimybę pateikti reikalingas ataskaitas ir informaciją Europos Komisijai bei atlikti 
stebėsenos procedūras (žr. rekomendaciją nr. 22).  

4.2. Lietuvoje nėra patvirtinta atskirų teisės aktų, reglamentuojančių finansų inžinerijos priemonių 
apskaitai keliamus reikalavimus. Į vertinimo apimtį patenkančių finansų inžinerijos priemonių 
finansavimo sutartyse reikalavimai apskaitai taip pat nėra detalizuoti. Vedant apskaitą 
vadovaujamasi galiojančiais teisės aktais, kurie pritaikomi vykdomoms operacijoms, susijusioms 
su finansų inžinerijos priemonėmis. 

4.3. Šiuo metu įsteigtų finansų inžinerijos priemonių, patenkančių į vertinimo apimtį, finansavimas 
nedarė įtakos biudžeto deficitui, kadangi visos šios priemonės buvo finansuojamos išskirtinai 
Europos Sąjungos fondų lėšomis. 

4.4. Pagal šiuo metu susiklosčiusią praktiką, finansinio instrumento rizika yra vertinama finansavimo 
sutartyje, kurią sudaro Finansų ministerija, už priemonės įgyvendinimą atsakinga ministerija bei 
pasirinktas kontroliuojančiojo fondo ar finansų inžinerijos priemonės valdytojas. 
Rekomenduojame ir toliau taikyti šią praktiką, kadangi finansų inžinerijos priemonių valdytojai turi 
reikalingas kompetencijas bei informaciją, reikalingą įvertinti finansų inžinerijos priemonės riziką. 
Siūlomo instrumento rizikos vertinimas svarstomas ir tvirtinimas priežiūros komitetuose, 
įsteigtuose pagal finansinių inžinerijos priemonių finansavimo sutartis. 

4.5. Šiuo metu veikiančių finansinių inžinerijos priemonių steigimo metu buvo siekiama kaip įmanoma 
greičiau pervesti piniginius įnašus  į kontroliuojančius fondus, kad būtų galima deklaruoti išlaidas 
Europos Komisijai. Rekomenduojame sieti piniginių lėšų pervedimą į kontroliuojančius fondus ar 
konkrečios finansų inžinerijos priemones valdytojui su lėšų poreikių iš projektų vykdytojų pusės 
(žr. rekomendaciją nr. 23). 
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Rekomendacijos 

Nr.  Problema ar rizika 
Rekomendacija ir siūlomos priemonės 
rekomendacijai įgyvendinti 

Atsakinga 
institucija 
(institucijos) 

Įgyvendinti 
iki 

Pagrindinės sisteminės rekomendacijos 

1. Teisės aktuose nėra nustatyti 
reikalavimai Kontroliuojančiojo fondo 
valdytojo gebėjimams ir kompetencijai 

 

 

Siūlome Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo 
taisyklių II skirsnyje „Kontroliuojančiojo fondo valdytojo ir finansų 
inžinerijos priemonių valdytojų atranka“ nustatyti reikalavimus 
Kontroliuojančiojo fondo valdytojui. Siūlome reglamentavimą papildyti 
nuostata, kad Kontroliuojančiojo fondo valdytojas pasirenkamas 
laikantis lygiateisiškumo, skaidrumo, nešališkumo, profesionalumo, 
efektyvumo ir konfidencialumo principų. Institucija, atrenkanti arba 
skirianti Kontroliuojančiojo fondo valdytoją, privalo įvertinti, kaip 
kandidatas atitinka tinkamumo ir efektyvumo reikalavimus. 
Rekomenduojame nustatyti šiuos reikalavimus: 

(1) būti finansų įstaiga kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos 
finansų įstaigų įstatyme (tinkamumo reikalavimas),  

(2) gebėti užtikrinti finansinių tarpininkų informacijos 
konfidencialumą (tinkamumo reikalavimas), 

(3) turėti kompetencijos planuojant ir (arba) įgyvendinant ir 
(arba) administruojant finansinius produktus, skirtus SVV 
plėtrai (efektyvumo reikalavimas),  

(4) turėti gebėjimų ES struktūrinės paramos arba nacionalinės 
pramos lėšomis finansuojamų programų ir (arba) projektų 
administravimo srityje (efektyvumo reikalavimas), 

(5) siūloma mažesnė Kontroliuojančio fondo lėšų administravimo 
kaina (efektyvumo reikalavimas). 
 

Detaliau ši problema ir rekomendacija aptariama 10.3.2 klausimo 

Finansų 
ministerija 

2011 m. I 
ketvirtis 



Lietuvos teisinės ir finansinės sistemos tinkamumo SVV plėtrai skirtų finansinės 
inžinerijos priemonių, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų, steigimui ir 

įgyvendinimui vertinimas 

Galutinė vertinimo ataskaita 

212 psl. iš 277 

  

 

analizėje (žr. Ataskaitos 122-125 psl.). 

2. EIF skyrimas Kontroliuojančiojo fondo 
valdytoju 2008 m. spalio 1 d. Finansų 
ministerijos, Ūkio ministerijos ir EIF 
pasirašytoje trišalėje  finansavimo 
sutartyje buvo numatytas kaip laikinas 
sprendimas pradiniame etape (EIF ir 
EIB yra laikini kontroliuojančiojo fondo 
valdytojai ir pagal reglamentą). Šios 
sutarties 15.5 punkte numatyta, kad 
Ūkio ministerija turi teisę paskirti teisių 
perėmėją, kuris pakeistų EIF 
kontroliuojančiojo fondo veikloje ir 
prisiimtų EIF sutartinius įgaliojimus ir 
teises pagal sutartį.  

 

Pagal pirmojoje rekomendacijoje 
siūlomus  reikalavimus 
Kontroliuojančiojo fondo valdytojui 
šioje vertinimo ataskaitoje buvo 
įvertintos aštuonios institucijų (ar jų 
grupių) alternatyvos: komerciniai 
bankai, Centrinė kreditų unija, 
Lietuvos bankas, Turto bankas, 
INVEGA, LVPA, ESFA, naujas 
valstybės įsteigtas rizikos kapitalo 
fondas. Nustatyta, kad geriausiai 
reikalavimus atitinkanti nacionalinė 
institucija yra INVEGA.  

 

Priėmus sprendimą EIF teisių ir pareigų perėmėju paskirti INVEGA, 
reikėtų įgyvendinti trečiojoje rekomendacijoje pateiktas priemones dėl 
INVEGA administracinių gebėjimų sustiprinimo. Teisių ir pareigų 
perėmimą derėtų įtvirtinti sutartyje tarp buvusio (EIF), pasirinkto 
naujojo JEREMIE KF valdytojo ir atsakingų ministerijų. Remiantis 
Europos Komisijos rekomendacijomis ir LR teisės aktų nuostatomis, 
skiriant Kontroliuojančiojo fondo valdytoją derėtų nurodyti, kokia 
institucija skiriama, skyrimą pateisinančius viešosios politikos tikslus 
(remti SVV plėtrą), nurodyti skiriamos institucijos mandatą vykdyti 
viešąją politiką (2001 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimą Nr. 887 „Dėl smulkaus ir vidutinio verslo 
plėtros“) ir trumpai pagrįsti skiriamos INVEGOS kompetenciją, būtiną 
sėkmingai vykdyti Kontroliuojančiojo fondo  valdytojo funkcijas. 
Kompetencijos pagrindimą siūlome atlikti vadovaujantis šioje 
ataskaitoje pasiūlytais tinkamumo ir efektyvumo reikalavimais 
(rekomendacija Nr. 1). 

 

Detaliau ši problema ir rekomendacija aptariama 10.3.2 klausimo 
analizėje (žr. Ataskaitos 133 psl.). 

 

 

 

Ūkio 
ministerija 
(pagrindinė už 
rekomenda-
cijos 
įgyvendinimą 
atsakinga 
institucija), 
Finansų 
ministerija 

2011 m. IV 
ketv. 
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167 2010 m. rugsėjo 27 d. pristatant Vertinimo ataskaitos galutines išvadas ir rekomendacijas, Ūkio ministerija informavo, kad yra parengtas projektas "Ūkio ministerijos ir INVEGOS pasirengimas 
perimti iš EIF JEREMIE kontroliuojančiojo fondo valdymą".  

3. Šiuo metu INVEGA turimi žmogiškieji 
ir techniniai ištekliai JEREMIE 
Kontroliuojančiojo fondo valdytojo 
funkcijoms atlikti nėra pakankami, o 
INVEGOS pasirengimo perimti EIF 
teises ir pareigas priemonių planas 
nėra sistemingas167. 

Intensyviau stiprinti INVEGA gebėjimus nustatant siekiamus tikslus, 
terminus jiems pasiekti ir numatant reikiamą finansavimą. Remiantis 
atlikta preliminaria INVEGA kompetencijos ir gebėjimų analize, 
siūlome: 

- gilinti žinias specifinėse JEREMIE Kontroliuojančiojo fondo 
veiklos srityse, ypač investuoti rizikos kapitalą ir teikti 
pasidalintos rizikos paskolas (dalyvaujant EIF ir 
tarptautinių organizacijų rengiamuose mokymuose 
sukuriant atitinkamų mokymų modelį ir pritraukiant 
užsienio ekspertus, pritraukiant į INVEGA atitinkamą 
kvalifikaciją turinčius specialistus); 

- parengti JEREMIE Kontroliuojančiojo fondo funkcijų 
vykdymo INVEGOJE procedūrų vadovą; 

- išplėsti INVEGA technines galimybes, leisiančias 
administruoti papildomas JEREMIE Kontroliuojančiojo 
fondo lėšas (stiprinti ir tobulinti informacines sistemas); 

- atlikti INVEGA gebėjimų vykdyti JEREMIE 
Kontroliuojančiojo fondo valdytojo funkcijas auditą ir 
verifikaciją (patikrinimą, ar INVEGA įgyvendino audito 
rekomendacijas ir ar yra pasirengusi perimti ir vykdyti  
Kontroliuojančiojo fondo valdytojo funkcijas); 

- numatyti galimybę ad hoc atvejais pasitelkti išorės 
ekspertus toms Kontroliuojančiojo fondo funkcijoms 
vykdyti, kuriose nepakanka INVEGA turimų gebėjimų ir 
(ar) išteklių (pavyzdžiui, gali būti aktualu planuojant naują 
finansų inžinerijos priemonę, atrenkant finansinius 
tarpininkus ir pan.). 

Detaliau ši problema ir rekomendacija aptariama 10.3.2 klausimo 
analizėje ( žr. Ataskaitos 128-133 psl.). 

INVEGA 
(pagrindinė už 
rekomenda-
cijos 
įgyvendinimą 
atsakinga 
institucija),  
Ūkio 
ministerija, EIF 

2011 m. IV 
ketvirtis 
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4. Reglamento 1083/2006 78 straipsnio 
7 dalyje nustatyta, kad įgyvendinant 
finansų inžinerijos priemones 
sugrąžintos lėšos turi būti pakartotinai 
investuojamos siekiant panašių tikslų. 
Finansavimo sutartyse su 
Kontroliuojančiųjų fondų valdytojais 
yra nustatyta, kad sutarties galiojimo 
laikotarpiu Kontroliuojančiojo fondo 
valdytojas  gali iš naujo panaudoti 
išteklius, grįžusius jam iš investicijų, 
paskolų grąžinimo ir palūkanų, 
priskaičiuotų fonde saugomų lėšų 
likučiui paskolų gavėjų reikmėms. Dėl 
jų panaudojimo sprendžia valdytojas. 
Tačiau pasibaigus finansų inžinerijos 
projektui (finansavimo sutarties su 
Kontroliuojančiojo fondo valdytoju 
galiojimui) nėra aišku, kas ir kaip 
priims sprendimus dėl pakartotinio 
lėšų naudojimo.   

 

Siūlome papildyti Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir 
finansavimo taisyklių VII skirsnį „Finansų inžinerijos projektų 
užbaigimas“ nuostatomis dėl pakartotinio lėšų naudojimo SVV plėtrai 
ir numatyti institucijų atsakomybę šioje srityje. Ūkio ministerija ar 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, suderinusi su Finansų 
ministerija, turėtų pateikti pasiūlymus LR Vyriausybei dėl finansų 
inžinerijos priemonėms skirtų išteklių panaudojimo pasibaigus 
finansavimo sutartims su kontroliuojančiųjų fondų valdytojais. LR 
Vyriausybei patvirtinus atitinamus pasiūlymus, Ūkio ministerija ar 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija priima konkrečius 
sprendimus dėl tolesnio lėšų panaudojimo. Kitos su šios 
rekomendacijos įgyvendinimu susijusios priemonės nurodytos 9 
rekomendacijoje. 
 
Detaliau ši problema ir rekomendacija aptariama 10.3.1 klausimo 
analizėje (žr. Ataskaitos 117 psl.). 
 

Finansų 
ministerija 
(pagrindinė už 
rekomenda-
cijos 
įgyvendinimą 
atsakinga 
institucija),  
Ūkio 
ministerija, 
Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerija 

2012 m. IV 
ketvirtis 

5. 2007–2013 m. ES struktūrinės 
paramos laikotarpyje yra įkurti trys 
Kontroliuojantys fondai, turintys 
panašų tikslą – skatinti SVV plėtrą ir 
verslumą, du jų finansuojami ERPF 
lėšomis, o vienas ESF. Trūksta 
Europos Komisijos išaiškinimų šalims 
narėms, ar ir kaip finansų inžinerijos 
priemonių atveju būtų galima 

2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpyje  
svarstyti galimybę taikyti kryžminį finansavimą, jei ES teisės aktai, 
reglamentuojantys 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos 
programavimo laikotarpio lėšų panaudojimą, tam neprieštarautų, o 
fondų lėšų derinimas sudarytų prielaidas tikslinėms grupėms pasiūlyti 
kompleksiškesnius produktus. Pavyzdžiui, svarstytina galimybė 
steigti vieną Verslumo skatinimo Kontroliuojantį fondą, finansuojant jį 
ERPF lėšomis ir  numatant galimybę (reglamentais leistinų kryžminio 
finansavimo proporcijų ribose) finansuoti veiklas, patenkančias į ESF 

Finansų 
ministerija, 
Ūkio 
ministerija 

2013 m. 
(tikėtina, kad 
ES paramos 
panaudojimo 
programiniai 
dokumentai 
bus patvirtinti 
iki prasidedant 
naujai 
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išnaudoti ERPF ir ESF kryžminio 
finansavimo galimybes, kurios 
bendruoju atveju leidžiamos pagal 
Bendrojo reglamento 34(2) straipsnio 
nuostatas. 

 

paramos sritį (pavyzdžiui, teikiant mikrokreditus gali būti aktualu juos 
derinti su pradedančiųjų verslą mokymo ir konsultavimo veiklomis). 

 

Detaliau ši problema ir rekomendacija aptariama 10.3.3 klausimo 
analizėje ( žr. Ataskaitos 134-136 psl.). 

finansinei 
perspektyvai) 

6.  Pasibaigus sutartims dėl 
kontroliuojančiųjų fondų ar atskiros 
finansų inžinerijos priemonės 
steigimo, sugrįžtančios lėšos galės 
būti nukreipiamos į specialiąsias 
programas, kuriomis siekiama 
panašių tikslų, kaip ir pačiomis finansų 
inžinerijos priemonėmis. Ūkio 
ministerijai ir Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijai priėmus sprendimą 
pratęsti SVV plėtrai skirtų finansų 
inžinerijos priemonių finansavimą, 
struktūrinių fondų lėšos pereis į 
nacionalinį biudžetą, bus laikomos 
biudžeto lėšomis, ir jas bus galima 
administruoti  pagal nustatytą 
nacionalinę finansų inžinerijos 
priemonių administravimo sistemą.  

Tačiau biudžeto lėšomis finansuojamų 
finansų inžinerijos priemonių 
administravimo sistema nėra 
pakankamai reglamentuota 
(nereglamentuotas įgyvendinimo 
etapas, nenustatytos stebėsenos, 
kontrolės, pažeidimų tyrimo 
procedūros).  

Siekiant pasirengti tinkamai administruoti iš kontroliuojančiųjų fondų į 
nacionalinį biudžetą perėjusias lėšas, skiriamas finansų inžinerijos 
priemonėms įgyvendinti, siūlome svarstyti galimybę: 

(1) papildyti Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir 
finansavimo taisykles nustatant, kad taisyklės taikomos ir 
biudžeto lėšomis įgyvendinamų finansų inžinerijos priemonių 
administravimui; 

(2) Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo 
taisyklėse reglamentuoti finansų inžinerijos priemonių, 
finansuojamų nacionalinio biudžeto lėšomis, įgyvendinimo 
tvarką (finansinių tarpininkų atranką, priemonių įgyvendinimo 
priežiūros ir kontrolės procedūras); 

(3) Pildant Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir 
finansavimo taisykles naujomis nuostatomis siūlome atskirai 
aprašyti finansų inžinerijos procesą ir procedūras, kuomet 
priemonės įgyvendinamos tik nacionalinio biudžeto lėšomis, 
arba nurodyti taisyklių skyrius ir punktus, kurie taikomi tik 
finansų inžinerijos priemonėms, įgyvendinamoms pagal ES 
struktūrinės paramos veiksmų programas (pavyzdžiui, 
Kontroliuojančiojo fondo valdytojo atranka, stebėsenos 
procedūros). 

 
Detaliau ši problema ir rekomendacija aptariama 10.3.3 klausimo 
analizėje (žr. Ataskaitos 136-138 psl.). 
 

Finansų 
ministerija 

 

Nuo 2012 m. 
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7. Finansų inžinerijos priemonių, 
įskaitant kontroliuojančiuosius fondus, 
steigimo galimybės (formos) pagal 
Europos Sąjungos teisės aktus 
(Įgyvendinančio Reglamento 43 
straipsnio 2 dalis) yra šios: 

1) Finansų inžinerijos 
priemonės, įskaitant 
kontroliuojančiuosius fondus 
gali būti įsteigtos kaip 
nepriklausomi juridiniai 
asmenys, valdomi pagal 
sutartis tarp ko-finansuotojų 
ar akcininkų, arba 

2) Finansų inžinerijos 
priemonės, įskaitant 
kontroliuojančius fondus gali 
būti įsteigtos kaip atskira lėšų 
sankaupa finansų institucijoje. 
 

LR teisės aktuose nėra nustatytų 
konkrečių finansų inžinerijos 
priemonių įgyvendinimo būdų, taigi 
šios priemonės gali būti 
įgyvendinamos keliais būdais pagal 
atitinkamus teisės aktus. 

 

 

Komandinė ūkinė bendrija yra tinkamas subjektas Finansų inžinerijai 
įgyvendinti. Todėl rekomenduojame papildyti Lietuvos Respublikos 
valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 
įstatymo 19 str., numatant, kad valstybės turtas gali būti 
investuojamas taip pat ir į komanditinę ūkinę bendriją, Siūlymai dėl 
komanditinės ūkinės bendrijos kaip finansų inžinerijos priemonės 
valdytojo patrauklumo patobulinimo pateikiami 11 rekomendacijoje. 

 

Detaliau ši rekomendacija aptariama 10.2.2 ir 10.2.7 klausimų 
analizėje (žr. Ataskaitos 94-100, 106-107 psl.). 

Finansų 
ministerija 

2011 m. II 
ketv.  
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8. Nacionaliniuose teisės aktuose 
(Finansų inžinerijos priemonių 
administravimo ir finansavimo 
taisyklėse) turėtų būti vengiama ES 
teisės aktų atkartojimo, nes, 
pasikeitus ES teisės aktams 
nacionaliniai teisės aktai 
pastariesiems prieštarautų. Maža to, 
taisyklių struktūra gali lemti skirtingą 
teisinių nuostatų aiškinimą nei jos 
būtų aiškinamos pagal reglamentus, o 
tokiu atveju būtų pažeidžiami Europos 
Sąjungos teisės reikalavimai. Taip pat 
pasikeitus nacionaliniams teisės 
aktams ar priėmus naujus, 
neatnaujintos Finansų inžinerijos 
administravimo ir finansavimo 
taisyklės gali klaidinti, o priimti naują 
finansų ministro įsakymą kiekvieną 
kartą keičiantis kuriam nors iš aktualių 
teisės aktų nėra efektyvu. 

 

Pažymėtina, kad didžioji dauguma 
Finansų inžinerijos administravimo ir 
finansavimo taisyklių nuostatų arba 
tiesiogiai atkartoja kitus nacionalinius 
teisės aktus, arba daro nuorodas į 
juos, todėl, pasikeitus šiems teisės 
aktams iki to momento, kol 
nepadaromi atitinkami ir šių taisyklių 
pakeitimai, jos prieštarautų kitam 
teisės aktui.  

Siekiant išspręsti šią problemą, rekomenduojame pašalinti iš Finansų 
inžinerijos administravimo ir finansavimo taisyklių Europos Sąjungos 
teisės aktus atkartojančias nuostatas. Siekiant palengvinti teisės 
aktų, reglamentuojančių Finansų inžineriją naudojimą, t.y. Finansų 
inžinerijos steigimą, valdymą ir pabaigą, siūlytume išleisti teisės aktų 
rinkinį (elektronine forma), kuriame būtų apjungti visi Finansų 
inžineriją reglamentuojantys tiek nacionaliniai, tiek ir Europos 
Sąjungos teisės aktai. Kaip pagrindą siūlytume naudoti šios 
Ataskaitos priede Nr. 1 pateiktą teisės aktų, reglamentuojančių 
Finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimą, žemėlapį. 

 

 

 

Detaliau ši rekomendacija aptariama 10.2.1 klausimo nagrinėjime (žr. 
Ataskaitos 91-93psl.). 

Finansų 
ministerija 

2011 m. I 
ketvirtis  
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9. Šiuo metu nėra nacionaliniu lygiu 
sureglamentuotas KF lėšų naudojimas 
pasibaigus veiksmų programai, o 
netinkamas panaudojimas ir 
galimybės skirtingai aiškinti Lietuvos 
Respublikos valstybės ir savivaldybių 
turto valdymo, naudojimo ir 
disponavimo juo įstatymą ir Lietuvos 
Respublikos biudžeto sandaros 
įstatymą gali sutrukdyti sėkmingam 
tolimesniam lėšų naudojimui. 
Pažymėtina, kad numatyti lėšų 
panaudojimo poreikį pasibaigus 
veiksmų programai šiuo metu nėra 
įmanoma, tad griežto teisinio 
reglamentavimo egzistavimas 
apribotų efektyvaus tolesnio lėšų 
naudojimo galimybes. 

Siekiant panaikinti teisinį netikrumą dėl lėšų, skirtų asignavimo būdu, 
statuso pasibaigus veiksmų programai, rekomenduojame  parengti 
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo pakeitimus siekiant 
šiame įstatyme nustatyti, kad lėšos, panaudotos steigiant finansų 
inžinerijos priemones ir sudarančios KF turtą, tol, kol jos naudojamos 
finansų inžinerijos priemonėms, nėra grąžinamos į biudžetą, o yra 
panaudojamos finansavimo sutartyje su KF valdytoju ar Vyriausybės 
ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka nepažeidžiant jų 
panaudojimui taikomų ES teisės aktų. Taip pat rekomenduotume 
nustatyti, kad pasibaigus finansų inžinerijos priemonei, likusios lėšos, 
grįžusios į biudžetą, skiriamos  panašiems tikslams, kuriems buvo 
skirtos ir finansų inžinerijos priemonės. Tokia nuostata garantuotų, 
kad finansų inžinerijos projekto įgyvendinimui reikalingos lėšos, 
pasibaigus programų įgyvendinimui, nebus vėliau pripažintos 
grąžintomis kaip nepanaudoti asignavimai pagal Lietuvos 
Respublikos biudžeto sandaros įstatymą. 

Detalesnio teisinio reglamentavimo sukūrimo rekomendacijos yra 
pateikiamos 4-oje rekomendacijoje. Siekiant užtikrinti tinkamą ES 
teisės aktų laikymąsi, rekomenduojame nustatyti, kad iki visiško lėšų 
panaudojimo, jos būtų apskaitomos taip, kad jas galima būtų atskirti 
nuo kitų lėšų. 

 

Tokiu būdu būtų užtikrinamas lėšų panaudojimo tolesnis teisėtumas, 
tuo pačiu užtikrinant efektyvaus lėšų panaudojimo galimybes. 

Detaliau ši rekomendacija aptariama 10.1.4 ir 10.2.2 klausimų 
nagrinėjime (žr. Ataskaitos 82-87, 94-100  psl.) 

 

Finansų 
ministerija 

2011 m. II 
ketvirtis 
(įstatymo 
projektui 
parengti) 

 

 

 

10. Tais atvejais, kai finansų inžinerijos Kiek tai susiję su INVEGOS praktika sutartis su kredito institucijomis INVEGA  2011 m. I 
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priemones įgyvendina ne EIB arba 
EIF, kurios atlieka pirkimus pagal 
savo pirkimų tvarkas, perkančiųjų 
organizacijų sudaromos sutartys dėl 
paslaugų, susijusių su finansų 
inžinerijos priemonių teikimo, yra 
laikomos viešojo pirkimo-pardavimo 
sutartimis, kurios turi būti sudaromos 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatymo nustatyta tvarka.   

sudaryti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta 
tvarka ir nenustatyta tvarka, rekomenduojame gauti LR Viešųjų 
pirkimų tarnybos ir LR Ūkio ministerijos viešųjų pirkimų politikos 
skyriaus išaiškinimus dėl ekspertų pateiktos nuomonės, kad 
„INVEGAI sudarant sutartis su keliais finansų tarpininkais pagal VPĮ 
28 str. 9 d. pirkimo objektą suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai, 
atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas ir konkurso 
rezultatus, sudaryti atskiras sutartis“ Rekomendaciją įgyvendinti, 
esant pritarimui, per 20 d.d. gavus LR Viešųjų pirkimų tarnybos ir LR 
Ūkio ministerijos viešųjų pirkimų politikos skyriaus išaiškinimus. 

 

Detaliau ši rekomendacija aptariama 10.1.3 ir 10.2.2 klausimų 
nagrinėjime (žr. Ataskaitos 80-82, 94-100 psl.). 

pusmetis 

11. Komanditinės ūkinės bendrijos yra 
tinkama investavimo priemonė. 
Nepaisant to,  komanditinės ūkinės 
bendrijos nėra numatytos LR 
kolektyvinio investavimo įstatyme kaip 
vienas iš kolektyvinio investavimo 
subjektų, o pats komanditinių ūkinių 
bendrijų reglamentavimas numato 
ypatumus, dėl kurių komanditinių 
ūkinių bendrijų kaip finansų inžineriją 
įgyvendinančios priemonės 
patrauklumas yra sumažintas. 

Pažymėtina, kad pagal galiojančius 
LR įstatymus komanditines ūkines 
bendrijas valdo jos tikrieji nariai, kurie 
visu savo turtu atsako už 
komanditinės ūkinės bendrijos 
prievoles.  

Siekiant patobulinti komanditinės ūkinės bendrijos kaip finansų 
inžinerijos priemonės valdytojo patrauklumą, siūlome pakeisti 
Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymą ir nustatyti, kad įsteigti 
komanditinei ūkinei bendrijai užtektų vieno tikrojo nario ir vieno nario 
komanditoriaus. Nustatyti, kad narys komanditorius turi teisę 
dalyvauti priimant su komanditinės ūkinės bendrijos valdymu 
susijusius sprendimus, t.y. (i) dėl komandinės ūkinės bendrijos lėšų 
investavimo politikos ir (ii) dėl tikrojo komanditinės ūkinės bendrijos 
nario pakeitimo.  

 

Taip pat rekomenduojame papildyti Kolektyvinio investavimo subjektų 
įstatymą jame numatant, kad komanditinė ūkinė bendrija yra vienas iš 
kolektyvinio investavimo subjektų. 

 

Pagal pateiktą pasiūlymą viešasis sektorius veiktų kaip narys 
komanditorius, o fondo valdytojas būtų tikrasis narys. 

Ūkio 
ministerija (dėl 
LR ūkinių 
bendrijų 
įstatymo 
pakeitimo 
parengimo) 

 

 

Vertybinių 
popierių 
komisija (dėl 
LR 
kolektyvinių 
investavimo 
subjektų 
įstatymo 
pakeitimo 

2011 m. I 
ketvirtis 
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Detaliau ši rekomendacija aptariama 10.2.2 ir 10.2.7 klausimų 
nagrinėjime (žr.  Ataskaitos 94-100, 106-107 psl.) 

parengimo) 

 

 

 

Su funkcijų tobulinimu susijusios rekomendacijos 

12. Finansų inžinerijos priemonių 
administravimo ir finansavimo 
taisyklėse nėra apibrėžtos Priežiūros 
komiteto konkrečios funkcijos ir jų 
apimtis. Priežiūros komiteto funkcijos 
aptariamos tik kontroliuojančiojo fondo 
finansavimo sutartyse, lyginant  
skirtingų kontroliuojančiųjų fondų 
finansavimo sutartis pastebimi 
smulkūs Priežiūros komiteto funkcijų 
skirtumai (pavyzdžiui,  finansavimo 
sutartyse su INVEGA dėl INVEGA 
kontroliuojančiojo fondo ir Verslumo 
skatinimo fondo steigimo, Priežiūros 
komitetui priskirta funkcija nustatyti 
kontroliuojančiojo fondo pasitraukimo 
iš veiksmų programos tvarką, tačiau 
abejotina, ar pastaroji funkcija yra 
Priežiūros komiteto kompetencijos 
ribose).  

 

Siūlome: 

(1) papildyti Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir 
finansavimo taisykles ir apibrėžti Priežiūros komiteto funkcijas;  

(2) nurodyti instituciją, kuri yra atsakinga už kontroliuojančiojo fondo 
pasitraukimo iš veiksmų programos tvarką, šią funkciją 
priskiriant vadovaujančiajai institucijai; Priežiūros komitetas 
galėtų pareikšti nuomonę dėl šios tvarkos.  Šį rekomendacijos 
punktą siūlytume įgyvendinti arba atitinkamai papildant Finansų 
inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisykles, 
arba sutartyse su Kontroliuojančiųjų fondų valdytojais aiškiai 
apibrėžiant atsakomybę šioje srityje. 

 
Detaliau ši problema ir rekomendacija aptariama 10.3.1 klausimo 
analizėje (žr. Ataskaitos 116 psl.). 

Finansų 
ministerija 

 

2011 m. IV 
ketvirtis 

13.  Neišsamiai reglamentuotas metinės ir 
galutinės įgyvendinimo ataskaitos 
rengimas, teikimas ir tvirtinimas 

Siekiant tinkamai reglamentuoti  metinės ir galutinės įgyvendinimo 
ataskaitos rengimą, teikimą ir tvirtinimą siūlome: 

Finansų 
ministerija 

2011 m. I 
ketvirčio 
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(detalus probleminių aspektų sąrašas 
pateiktas Vertinimo ataskaitoje).  

(1) pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 1225 
nurodant išlygą dėl informacijos, susijusios su finansų inžinerijos 
priemonėmis teikimu nustatant kitą šios informacijos pateikimo 
laiką arba suvienodinti ataskaitų pateikimo terminus koreguojant 
(paankstinant) juos finansavimo sutartyse (šiuo metu ataskaitų 
teikimo terminai nesutampa -  LRV nutarimas Nr. 1225 įpareigoja 
informaciją apie administruojamas priemones pateikti iki kovo 15 
d., o Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo 
taisyklės ir Finansavimo sutartys – iki kovo 31 d.); 

(2) tobulinti reglamentavimą  Finansų inžinerijos priemonių 
administravimo ir finansavimo taisyklėse  patikslinant 
probleminius terminus;  taip pat 

(3) aiškiai nustatyti, kokiai institucijai yra teikiama ataskaita;  
(4) nustatyti ir patvirtinti galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos 

formą (turinį, pateikiamos informacijos pjūvius).  

Detaliau ši problema ir rekomendacija aptariama 10.3.1 klausimo 
analizėje (žr. Ataskaitos 116-117 psl.). 

 pabaiga 

14. Garantijų fondui nepriskirtos tokios 
funkcijos  kaip pažeidimų tyrimas, 
galutinės ataskaitos pateikimas, 
informavimo ir viešinimo reikalavimų, 
numatytų pagal Europos Komisijos 
reglamentą, laikymasis. 

 

Siūlome papildyti 2009 m. rugpjūčio 31 d. sutartį dėl Garantijų fondo 
finansavimo tokiomis funkcijomis: pažeidimų tyrimu, galutinės 
projekto įgyvendinimo ataskaitos parengimas ir pateikimas, 
informavimo ir viešinimo reikalavimų vykdymas.  Kadangi  Garantijų 
fondo finansavimo sutartis sudaryta pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 
nuostatas, keičiant Garantijų fondo finansavimo sutartį būtina 
užtikrinti, kad būtų keičiamos tik tos sutarties sąlygos, kurios 
nepažeidžia LR VPĮ 3 straipsnyje nustatytų principų ir tikslų, bei 
tokiems sutarties sąlygų keitimams yra gautas Viešųjų pirkimų 
tarnybos prie LRV sutikimas. Garantijų fondo finansavimo sutarties 
papildymas nuostatomis dėl pažeidimų tyrimo, galutinės projekto 
įgyvendinimo ataskaitos parengimo ir pateikimo, informavimo ir 
viešinimo reikalavimų vykdymo VPĮ 3 straipsnyje nustatytų principų ir 
tikslų nepažeidžia. 

Dėl LR VPĮ nuostatų nepavykus pakeisti sutarties, inicijuoti trišalį 

Finansų 
ministerija 
(pagrindinė už 
rekomenda-
cijos 
įgyvendinimą 
atsakinga 
institucija, kai 
perkančioji 
organizacija 
patvirtins, kad 
galima keisti 
Garantijų 
fondo 
finansavimo 
sutartį), Ūkio 

2011 m. IV 
ketvirtis 
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raštišką susitarimą dėl įvardintų nuostatų taikymo vykdant Garantijų 
fondo veiklą. 

Detaliau ši problema ir rekomendacija aptariama 10.3.1 klausimo 
analizėje (žr. Ataskaitos 117 psl.). 

ministerija, 
INVEGA 

Rekomendacija  dėl lėšų perskirstymo ir stebėsenos sistemos 

15. Lėšų perskirstymo poreikį tarp esamų 
Finansų inžinerijos instrumentų gali 
sąlygoti keletas veiksnių tokių kaip: 

� besikeičianti ekonominė 
situacija ir atitinkamai 
besikeičiantys SVV subjektų 
finansavimo poreikiai (kintanti 
paklausa Finansų inžinerijos 
priemonėms); 

� esamų Finansų inžinerijos 
priemonių neefektyvumas; 

� įmonių grąžintos panaudotos 
ar finansinių tarpininkų 
grąžintos neišskolintos lėšos. 

a) Rekomenduojame ES struktūrinių fondų lėšų perskirstymą 
didinant finansavimą Finansų inžinerijos priemonėms vertinti 
atsižvelgiant ne tik į priemonių rezultatyvumą pagal dabartiniu 
metu Ekonomikos augimo veiksmų programoje numatytus 
rodiklius, bet taip pat į kitus aspektus:  

• numatomi SVV poreikiai (pvz. du kartus per metus 
atliekama Lietuvos banko apklausa); 

• lėšų įsisavinimas (pvz. SVV subjektų apyvartos pokyčiai, 
sukurtos darbo vietos); 

• priemonių atitikimas esamiems rinkos trūkumams, 
susijusiems su SVV subjektų išorinio finansavimo 
poreikiu (pvz. SVV subjektams suteiktų kreditų ir SVV 
subjektų sukurtos pridėtinės vertės santykis);  

• lėšų grįžtamumas (instrumento nuostolingumas).  

Rekomenduojame šiuos rodiklius naudoti ir Finansų inžinierijos 
priemonių stebėsenai, ieškant galimybių institucionalizuoti 
patobulinimus (įforminti sisteminius pakeitimus) priežiūros rodiklių 
sistemoje. 

 

b) Kitame ES paramos įgyvendinimo periode rekomenduojame 
papildyti Ekonomikos augimo veiksmų programą ir jos priedą 
minėtais Finansų inžinerijos priemonių stebėsenos rodikliais taip, 
kad  veiksmų programoje, jos priede bei konkrečių instrumentų 

Ūkio 
ministerija 

 

a) 2011 m. I 
ketvirtis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 2014 – 
2020 m. 
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finansavimo sutartyse numatyti rodikliai sietųsi tarpusavyje 
priežastiniais ryšiais. Finansavimo sutartyse numatytų rodiklių 
pasiekimas turėtų padėti pasiekti veiksmų programos priedo ir 
galiausiai pačios veiksmų programos rodiklius ir tikslus.    

 

Detaliau ši problema ir rekomendacija aptariama 10.4 uždavinio  
analizėje (žr. Ataskaitos 171 – 173 psl.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Siekiant efektyviai  įgyvendinti finansų 
inžinerijos priemones, užtikrinti 
savalaikį problemų identifikavimą ir 
greitą reagavimą į jas, būtina vykdyti 
finansų inžinerijos priemonių 
įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę.  
Tačiau dabartinėje finansų inžinerijos 
priemonių administravimo sistemoje 
šiai sričiai skiriama nepakankamai 
dėmesio. Renkama mažai duomenų 
apie priemonių įgyvendinimą, retai 
teikiamos ataskaitos  (metinę 
pažangos ataskaitą kontroliuojančiojo 
fondo valdytojas privalo pateikti 
Priežiūros komitetui 1 kartą per 
metus), nepakankamai 
bendradarbiaujama su finansiniais 
tarpininkais, galinčiais užtikrinti 
naujausios ir aktualiausios 
informacijos apie pokyčius SVV 

Atsižvelgiant į poreikį, nuolat stebėti finansų inžinerijos priemonių 
įgyvendinimo pažangą, rekomenduojame tobulinti finansų inžinerijos 
priemonių įgyvendinimo stebėseną. Siūlome Finansų inžinerijos 
priemonių administravimo ir finansavimo taisyklėse ir/arba 
Finansavimo sutartyse įpareigoti: 

(1) rinkti išsamesnius duomenis apie finansų inžinerijos priemonių 
įgyvendinimą; 

(2) teikti ne tik metinę, bet ir pusmečio ataskaitą apie finansų 
inžinerijos priemonių įgyvendinimo pažangą.   

 
Detaliau ši problema ir rekomendacija aptariama 10.3.1 klausimo  
analizėje (žr. Ataskaitos 118 psl.). 
 

Finansų 
ministerija 
(pagrindinė už 
rekomenda-
cijos 
įgyvendinimą 
atsakinga 
institucija),  
Ūkio 
ministerija 

2011 m. I 
ketvirtis 
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rinkoje perdavimą Kontroliuojančiojo 
fondo ar finansų inžinerijos priemonių 
valdytojui.  

Pagrindinės rekomendacijos dėl naujų priemonių steigimo 

17. Prasidėjus ekonominiam nuosmukiui, 
nuo 2008 metų ketvirto ketvirčio, 
eksportas ėmė ryškiai mažėti. Jo 
didinimas yra vienas iš svarbiausių 
Ekonomikos augimo veiksmų 
programos tikslų. 

Rekomenduojame: 

1) detaliai išnagrinėti teisines galimybes panaudoti ES fondų  ar 
biudžetines lėšas eksporto draudimo finansų inžinerijos 
priemonei; 

2)  atsižvelgus į analizės rezultatus,  spręsti dėl eksporto draudimui 
skirtos Finansų Inžinerijos priemonės steigimo (ši priemonė 
galėtų pakeisti ar papildyti eksporto kredito draudimą teikiamą 
pagal bendradarbiavimo sutartį tarp INVEGOS ir „Atradius Credit 
Insurance N.V.“). 

Detaliau ši problema ir rekomendacija aptariama 10.4 uždavinio  
analizėje (žr. Ataskaitos 186 psl.). 
 

Ūkio 
ministerija 

2012 m. I 
ketvirtis 

18. Nepaisant to, kad dauguma Finansų 
inžinerijos priemonių kreditų ar 
garantijų paskoloms forma yra 
prieinamos SVV subjektams 
ankstyvose jų veiklos stadijose, taip 
pat labai mažoms įmonėms, vis tik dėl 
didesnės rizikos jiems gauti 
finansavimą yra santykinai 
sudėtingiau nei ilgesnę veiklos istoriją 
turinčioms ir didesnėms įmonėms.  

 

Remiantis Statistikos departamento 
pateikiamais duomenimis, Lietuvoje 

Augant ekonomikai, priimant sprendimus dėl paramos SVV, 
rekomenduojame teikti prioritetą  individualią veiklą vystantiems 
asmenims ir labai mažoms įmonėms. 

Rekomenduojame, atsižvelgus į Verslumo skatinimo fondo 
įgyvendinimo rezultatus, didinti finansavimą šiai priemonei kaip 
instrumentui, kuris yra specifiškai orientuotas į veiklą pradedančias 
įmones. 

 

 

 

Detaliau ši problema ir rekomendacija aptariama 10.4 uždavinio  

Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerija, 
Ūkio 
ministerija 

Pagal poreikį  
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labai mažos įmonės sudaro apie 75% 
visų SVV subjektų, tuo tarpu per 2009 
m. jiems buvo suteikta tik 38% visų 
priemonės Mažų kreditų teikimas – 2 
etapas kreditų, tik 8% priemonės 
Atviras kreditų fondas kreditų ir tik 
37% garantijų pagal priemonę 
Garantijų fondas. 

 

analizėje (žr. Ataskaitos 191 psl.). 

19. Poreikį didinti finansavimą rizikos 
kapitalo investicijoms būtų galima 
apskaičiuoti pagal ES šalių rizikos 
kapitalo investicijų lygį. 2009 metais 
jis siekė 0,05% BVP, tokiose šalyse 
kaip Čekija ir Austrija, tuo tarpu 
Lietuvos BVP to meto kainomis 2009 
metais sudarė 92,0 mlrd. Lt, tad 
potenciali rinka rizikos kapitalui galėtų 
siekti mažiausiai 46 mln. Lt per metus. 
Nors tokie paskaičiavimai yra labai 
grubūs, vis tik parodo, kad reikėtų 
didinti finansavimą rizikos kapitalo 
priemonėms. 

 

Vertinant rizikos kapitalo poreikį, 
reikėtų atsižvelgti ir į tai, kad 
dabartiniai rizikos kapitalo, taip pat kiti 
Finansų inžinerijos instrumentai yra 
labiau orientuoti į įmones jų veiklos 
augimo stadijoje. Tiksli lėšų suma 
rizikos kapitalo fondų steigimui gali 
būti nustatyta tik diskusijų su rizikos 

Rekomenduojame svarstyti galimybes steigti rizikos kapitalo fondus, 
kurie investuotų į įmones jų pradinėje ar priešpradinėje veiklos 
stadijose.  

 

Rekomenduojame, įgyvendinus dabartinius rizikos kapitalo 
instrumentus ir atsižvelgiant į rezultatus, didinti finansavimą rizikos 
kapitalo skatinimui.  

 

Detaliau ši problema ir rekomendacija aptariama 10.4 uždavinio  
analizėje (žr. Ataskaitos 190 psl.). 

 

Ūkio 
ministerija 

2011 m. II 
ketvirtis 
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kapitalo valdymo įmonių atstovais 
metu, nes fondo įsteigimas labai 
priklauso nuo sėkmingai pritrauktų 
privačių investicijų t.y. ne tik nuo 
rizikos kapitalo paklausos rinkoje, bet 
ir nuo pasiūlos.  Svarstant papildomų 
lėšų skyrimą šiai Finansų inžinerijos 
priemonei, paraleliai turėtų būti 
svarstoma ir privačių lėšų dalies 
sumažinimo fonduose klausimas. 

 

Remiantis preliminaria teisine analize 
rizikos kapitalo fondai gali investuoti į 
konkrečiai nustatytas įmonės 
gyvavimo stadijas.  Rizikos kapitalo 
trūkumas yra ilgalaikis rinkos 
trūkumas, todėl šios priemonės turėtų 
būti planuojamos ir įgyvendinamos 
ilgalaikėje perspektyvoje, įvertinant ir 
problemas susijusias su privataus 
kapitalo pritraukimu bei edukacinį 
(pvz. verslumo skatinimas) tokių 
priemonių pristatymo rinkai aspektą. 

 

20. Verslininkų bei darbuotojų 
kompetencijas didinančias priemones 
derinant su Finansų inžinerijos 
priemonėmis, pagerinančiomis SVV 
subjektų išorinį finansavimą, galima 
būtų pasiekti daug geresnių rezultatų 
nei taikant tik finansavimą 

Rekomenduojame  atlikti detalesnę SVV subjektų kompetencijos 
kėlimo poreikių analizę ir, steigiant naujas Finansų inžinerijos 
priemones, išnaudoti kompetencijos kėlimo galimybes. Tokiu būdu 
SVV subjektams būtų ne tik suteiktas priėjimas prie išorinių 
finansavimo šaltinių, bet ir adekvačios apimties susijusi 
kompetencijos kėlimo pagalba, sudaranti prielaidas efektyvesniam 
gauto finansavimo panaudojimui.   

Ūkio 
ministerija 

 Pagal poreikį  
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palengvinančias priemones.  Kompetencijos kėlimo priemonės galėtų apimti mokymus/ 
konsultacijas finansų valdymo ir verslo vystymo klausimais, tiesiogiai 
susijusiais su įgyvendinama finansų inžinerijos priemone, kad SVV 
subjektas, gaudamas priėjimą prie išorinio finansavimo, taip pat 
galėtų gauti informaciją kaip efektyviai panaudoti lėšas įmonės 
plėtrai. Taip būtų didinamos sėkmingo gautų lėšų panaudojimo ir 
verslo vystymo galimybės bei prisidedama prie bendro šalies 
gyventojų verslumo skatinimo ir verslo organizacijų valdymo 
suvokimo brandos vystymo. 

Konkrečios kompetencijos kėlimo priemonės turi būti sprendžiamos 
atsižvelgiant į konkrečią įgyvendinamą finansų inžinerijos priemonę 
bei į ją pretenduojančių SVV subjektų brandos lygį bei kompetencijos 
kėlimo poreikį. 

Detaliau ši problema ir rekomendacija aptariama 10.4 uždavinio  
analizėje (žr. Ataskaitos 193 psl.). 
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21. Verslumo skatinimo fondo priemone 
siekiama paremti 1 200 asmenų ir 
įmonių skiriant šiam tikslui 50 mln. Lt. 
Preliminariais apskaičiavimais, 
Lietuvoje mikrokreditų poreikis gali 
sudaryti apie 24,2 mln. eurų arba 83,5 
mln. Lt, skaičiuojant, kad tikslinę 
grupę sudaro 6 380 paskolų, vidutinė 
paskola 3 800 eurų arba 13 120 Lt. 

Siūlome ieškoti galimybių didinti mikrokreditavimą steigiant naujus 
Finansų inžinerijos instrumentus (kaip pavyzdžiui, šiuo metu 
steigiamas instrumentas, pagal kurio įgyvendinimo schemą 
mikrokreditai bus teikiami labai mažoms įmonėms, veikiančioms 
daugiau kaip 1 metus). 

 

Atsižvelgus į Verslumo skatinimo fondo įgyvendinimo progresą, 
siūlome ilgainiui didinti finansavimą šiai priemonei, kaip vienintelei 
šiuo metu mikrokreditus teikiančiai priemonei. 

 

Detaliau ši problema ir rekomendacija aptariama 10.4 uždavinio  
analizėje (žr. Ataskaitos 192 psl.). 

 

 

Ūkio 
ministerija, 
Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerija 

2013 m. I 
ketvirtis 

Rekomendacijos  dėl finansų inžinerijos priemonių apskaitos bei finansavimo procesų 

22.  Šiuo metu veikiančių finansinių 
inžinerijos priemonių steigimo metu 
buvo siekiama kaip įmanoma greičiau 
pervesti piniginius įnašus  į 
kontroliuojančius fondus, kad būtų 
galima deklaruoti išlaidas EK.  

Rekomenduojame planuojant  dar nepervestų pinigų lėšų pervedimą į 
jau įsteigtus kontroliuojančius fondus ar konkrečios finansų inžinerijos 
priemonės valdytojui, o tai pat pervedant pinigines lėšas naujai 
įsteigtiems kontroliuojantiems fondams, tiesiogiai sieti  lėšų 
pervedimą su  pagrįstomis patikimomis, trumpalaikėmis  piniginių 
lėšų poreikio iš SVV projektų vykdytojų  pusės prognozėmis. Šio 
principo laikymasis būtų ypatingai svarbus planuojant finansų 
inžinerijos instrumentą dalinai ar visiškai finansuojama iš valstybės 
biudžeto lėšų. 

 

Detaliau ši problema ir rekomendacija aptariama 10.5.5 klausimo 

Finansų 
ministerija 

 

Steigiant 
priemones, 

finansuojamas 
iš valstybės 

biudžeto 
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analizėje (žr. Ataskaitos 207 – 208  psl.). 
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perimti „JEREMIE“ kontroliuojančiojo fondo valdytojo teises ir funkcijas“. (Valstybės žiniose 
neskelbtas)  
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3.21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-06-10 nutarimas Nr. 569 „Dėl paskolų, garantijų kredito 
įstaigoms už labai mažų, mažų, vidutinių ir didelių įmonių imamas paskolas teikimo nuostatų 
patvirtinimo“. Valstybės žinios, 2009, Nr. 72-2926. 

3.22. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009-07-14 įsakymas Nr. 3D-503 „Dėl Finansų 
inžinerijos priemonių administravimo taisyklių“. Valstybės žinios, 2009, Nr. 84-3554. 

3.23. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2010-06-04 įsakymas Nr. 1K-184 „Dėl 2007–2013 metų 
Europos Sąjungos struktūrinės paramos grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo ir grąžintinų ir 
grąžintų lėšų ataskaitos rengimo taisyklių patvirtinimo“. Valstybės žinios, 2010, Nr. 67-3378. 
 
 

4. Viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai: 
 
4.1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas. Valstybės žinios, 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-

102. 
4.2. 2001 m. rugsėjo 13 d. Europos Komisijos direktyva 2001/78/EB, iš dalies pakeičianti Tarybos 

direktyvos 93/36/EEB IV priedą, Tarybos direktyvos 93/37/EEB IV, V ir VI priedus, Tarybos 
direktyvos 92/50/EEB su pakeitimais, padarytais direktyva 97/52/EB, III ir IV priedus ir Tarybos 
direktyvos 93/38/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 98/4/EB, XII-XV ir XVIII priedus 
(Direktyva dėl standartinių formų naudojimo skelbiant pranešimus apie viešąsias sutartis). Oficialus 
leidinys L 285, 2001 10 29, p. 1-162. 

4.3. 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių 
ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo. Oficialus leidinys L 134, 2004 04 30, p. 
114-240. 

4.4. 2005 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1564/2005, nustatantis standartines formas, 
naudojamas skelbiant su viešųjų pirkimų procedūromis susijusius pranešimus, pagal Europos 
Parlamento ir tarybos direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB. Oficialus leidinys L 257, 2005 10 01, p. 
1-126. 

4.5. 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1888/2005, iš dalies 
keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus 
(NUTS) nustatymo, į Europos Sąjungą įstojus Čekijos Respublikai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, 
Vengrijai, Maltai, Lenkijai, Slovėnijai ir Slovakijai. Oficialus leidinys L 309, 2005 11 25, p. 1-8. 

4.6. 2005 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2083/2005, iš dalies keičiantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/17/EB ir 2004/18/EB nuostatas dėl ribų, taikomų viešojo 
pirkimo sutarčių tvarkai. Oficialus leidinys L 333, 2005 12 20, p. 28-29. 

4.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-05-05 nutarimas Nr. 432 „Dėl Viešojo pirkimo-pardavimo 
sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti 
sudaromos tokios sutartys, aprašo patvirtinimo“. Valstybės žinios, 2006, Nr. 51-1892. 

4.8. 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/66/EB, iš dalies keičianti 
Tarybos direktyvas 89/665/EEB ir 92/13/EEB dėl viešųjų sutarčių suteikimo peržiūros procedūrų 
veiksmingumo didinimo. Oficialus leidinys L 335, 2007 12 20, p. 31-46. 

 

5. Valstybės pagalbą reglamentuojantys teisės aktai: 
 

5.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-01-19 nutarimas Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos 
registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“. Valstybės žinios, 2005, 
Nr. 9-282. 

5.2. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2005-09-29 nutarimas Nr. 1S-111 „Dėl Suteiktos 
valstybės pagalbos registravimo taisyklių patvirtinimo“. Valstybės žinios, 2005, Nr. 118-4103.  

5.3. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009-02-05 įsakymas Nr. 4-45 „Dėl rizikos kapitalo fondų 
valstybės pagalbos schemos patvirtinimo“. Valstybės žinios, 2009, Nr. 15-608. 

5.4. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009-04-01 įsakymas Nr. 4-138 „Dėl labai mažų ir mažų 
paskolų schemos patvirtinimo“. Valstybės žinios, 2009, Nr. 39-1487. 

5.5. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009-05-09 įsakymas Nr. 4-211 „Dėl VP2-2.3-ŪM-03-V 
priemonės „Garantijų fondas“ schemos patvirtinimo“ . Valstybės žinios, 2009, Nr. 53-2114. 

5.6. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009-05-27 įsakymas Nr. 4-254 „Dėl labai mažų ir mažų 
paskolų schemos (I etapas) patvirtinimo“. Valstybės žinios, 2009, Nr. 64-2578. 
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5.7. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009-05-29 įsakymas Nr. 4-266 „Dėl atviro kreditų fondo 
schemos patvirtinimo“. Valstybės žinios, 2009, Nr. 65-2596. 

5.8. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010-03-18 įsakymas Nr. A1-110 „Dėl 
verslumo skatinimo fondo valstybės pagalbos teikimo schemos patvirtinimo“. Valstybės žinios, 
2010, Nr. 33-1594. 

5.9. Valstybės pagalbą reglamentuojantys bendrieji teisės aktai su nuorodomis į teisės aktus 
priėmusias institucijas, datą, numerį ir šaltinį. 2010. 

  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/compilation/index_en.html. 
 

 

6. Finansinių institucijų veiklą reglamentuojantys teisės aktai: 

 

6.1. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas. Valstybės žinios, 1994, Nr. 99-1957; 2001, Nr. 28-
890. 

6.2. Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymas. Valstybės žinios, 1995, Nr. 26-578; 2000, Nr. 45-
1289; 2008, Nr. 76-3003. 

6.3. Lietuvos Respublikos centrinės kredito unijos įstatymas. Valstybės žinios, 2000, Nr. 45-1288; 2004, 
Nr. 61-2181. 

6.4. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas. Valstybės žinios, 2000, Nr. 64-1914; 2000, Nr. 
68; 2003, Nr. 123-5574. 

6.5. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Valstybės žinios, 2000, Nr. 74-2262; 2000, Nr. 77; 2000, 
Nr. 80; 2000, Nr. 82. 

6.6. Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas. Valstybės žinios, 2002, Nr. 91-3891. 
6.7. Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas. Valstybės žinios, 2003, Nr. 74-

3424; 2007, Nr. 117-4772. 
6.8. Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas. Valstybės žinios, 2003, Nr. 112-4990. 
6.9. Lietuvos Respublikos bankų įstatymas. Valstybės žinios, 2004, Nr. 54-1832. 
6.10. Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas. Valstybės žinios, 2007, Nr. 17-627. 

 

7. Paskolų suteikimą reglamentuojantys teisės aktai: 

 

7.1. Lietuvos banko valdybos 1995-12-21 nutarimas Nr. 125 „Dėl paskolų rizikos duomenų bazės 
tvarkymo taisyklių“. Valstybės žinios, 1996, Nr. 2-63; 2002, Nr. 31-1200. 

7.2. Lietuvos banko valdybos 2005-07-28 nutarimas Nr. 114 „Dėl minimalių paskolų vertinimo 
reikalavimų patvirtinimo“. Valstybės žinios, 2005, Nr. 96-3626. 

 

8. Kiti teisės aktai: 

 

8.1. 1998 m. kovo 31 d. Komisijos komunikatas  „Rizikos kapitalas: darbo vietų kūrimas Europos 
Sąjungoje raktas“(rizikos kapitalo veiksmų planas) (SEC (1998) 552). (Oficialiame leidinyje 
neskelbta) 

8.2. 2003 gegužės 6 d. Komisijos Rekomendacija C(2003) 1422 dėl mažų ir vidutinių įmonių 
apibrėžimo. (Oficialiame leidinyje neskelbta) 

8.3. 2005 m. liepos 5 d. Komisijos komunikatas „Sanglaudos politika ekonomikos augimui ir darbo vietų 
kūrimui skatinti: Bendrijos strateginės gairės 2007–2013 m.“ COM (2005) 0299. (Oficialiame 
leidinyje neskelbta) 

8.4. 2005 m. liepos 20 d. Komisijos komunikatas „Bendri veiksmai augimui ir užimtumui skatinti: 
Bendrijos Lisabonos programa“, COM (2005) 0330. (Oficialiame leidinyje neskelbta) 

8.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-09-05 nutarimas Nr. 974 „Dėl Phare negrąžintinos 
paramos naudojimo“. Valstybės žinios, 2005, Nr. 109-3982; 2006, Nr. 38-1348. 

8.6. Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas. Valstybės žinios, 2006, Nr. 73-2762; 2009, Nr. 
86-3638. 
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8.7. 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl finansinių paslaugų politikos (2005–
2010 m.): baltoji knyga. (Oficialiame leidinyje neskelbta) 

8.8. 2007 m. liepos 16 d. Komisijos nota dėl finansų inžinerijos 2007-2013 programiniam periodui 
COCOF 07/0018/01. (Oficialiame leidinyje neskelbta) 

8.9. 2007 m. lapkričio 13 d. Komisijos komunikatas tarybai, Europos parlamentui, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui  „Europos mikrokreditų plėtojimo iniciatyva 
augimui ir užimtumui remti“. (Oficialiame leidinyje neskelbta) 

8.10. 2007 m. gruodžio 11 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Valstybių narių ir regionų 
įsipareigojimai, įgyvendinant Lisabonos strategiją, skirtą ekonomikos augimui skatinti ir darbo 
vietoms kurti, panaudojant Europos Sąjungos sanglaudos politikos priemones 2007–2013 m.“. 
(Oficialiame leidinyje neskelbta) 

8.11. 2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos komunikatas „Europos mikrokreditų plėtojimo iniciatyva augimui 
ir užimtumui remti“. (Oficialiame leidinyje neskelbta) 

8.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-19 nutarimas Nr. 1443 „Dėl Projektų administravimo ir 
finansavimo taisyklių patvirtinimo“. Valstybės žinios, 2008, Nr. 4-132. 

8.13. 2008 m. birželio 25 d. Europos Komisijos komunikatas dėl Europos iniciatyvos „Smulkaus verslo 
aktas“. (Oficialiame leidinyje neskelbta) 

8.14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-07-23 nutarimas Nr. 789 „Dėl žmogiškųjų išteklių plėtros 
veiksmų programos patvirtinimo“. Valstybės žinios, 2008, Nr. 95-3722. 

8.15. 2008 m. gruodžio 22 d. Komisijos nota dėl finansų inžinerijos COCOF 08/0002/03. (Oficialiame 
leidinyje neskelbta) 

8.16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-11-11 nutarimas Nr. 1511 „Dėl vykdomosios valdžios 
sistemos sandaros tobulinimo koncepcijos patvirtinimo“. Valstybės žinios, 2009, Nr. 138-6075. 

8.17. 2010 m. kovo 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 283/2010/ES, nustatantis 
Europos užimtumo ir socialinės įtraukties mikrofinansų skyrimo priemonę „Progress“. Oficialus 
leidinys L 87, 2010 04 07, p. 1-5. 

 
 
II. Duomenų bazės 
 

1. Europos statistikos departamento Eurostat interneto svetainė. Duomenų bazė. Prieiga per 
internetą: < http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/>. 

2. Lietuvos banko interneto svetainė. Duomenų bazė. Prieiga per internetą: <http://www.lb.lt>. 
3. Lietuvos bankų asociacijos interneto svetainė. Duomenų bazė. Prieiga per internetą: < 

http://www.lba.lt/go.php/lit/Statistika/133>. 
4. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto svetainė. Duomenų 

bazė. Prieiga per internetą: < http://www.stat.gov.lt >. 
5. Tarptautinės faktorių grupės interneto svetainė. Duomenų bazė. Prieiga per internetą: < 

http://www.ifgroup.com/index.php?language=2&action=gen_page&menu_left=true&idx=161&curr_
sec=159 >. 

 
 
III. Sutartys dėl finansų inžinerijos priemonių steigimo 
 

1. 2009 m. rugpjūčio 31 d. Trišalė sutartis dėl Garantijų fondo finansavimo, kurią sudarė Lietuvos 
Respublikos ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija ir UAB „Investicijų ir verslo 
garantijos“. 

2. 2009 m. gruodžio 30 d. Finansų inžinerijos priemonės „Verslumo skatinimas“ įgyvendinimo ir 
finansavimo sutartis, kurią sudarė LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, LR finansų 
ministerija ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“. 

3. 2009 m. birželio 8 d. INVEGOS kontroliuojančiojo fondo Finansavimo sutarties, sudarytos 2009 m. 
balandžio 7 d. tarp LR ūkio ministerijos, LR finansų ministerijos ir UAB „Investicijų ir verslo 
garantijos“. 

4. 2009 m. balandžio 7 d. INVEGOS kontroliuojančiojo fondo Finansavimo sutartis, kurią sudarė LR 
ūkio ministerija, LR finansų ministerija ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“. 

5. 2009 birželio 18 d. JEREMIE kontroliuojančiojo fondo pakeista investavimo strategija ir planas, 
patvirtinti Priežiūros komiteto sprendimu.  
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6. 2008 m. spalio 1 d JEREMIE kontroliuojančiojo fondo Finansavimo sutartis, kurią sudarė LR ūkio 
ministerija, LR finansų ministerija ir EIF. 

 
 
IV. Finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo ataskaitos 
 

1. INVEGOS fondo metinė veiklos ataskaita už 2009 metus. 
2. JEREMIE kontroliuojančiojo fondo metinė veiklos ataskaita už 2009 metus. 
3. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ ataskaita už 2002 metus. 
4. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ ataskaita už 2009 metus. 

 
 
V.  Išoriniai tyrimai, apklausos, studijos 
 

1. Affuso, Antonio, Do public subsidies reduce credit rationing? A matching approach, Munich Personal 
RePec Archyve, September 2010, < http://mpra.ub.uni-muenchen.de/24874/> 

2. Auboin M., Moritz Meier-Ewert. Verslo finansavimo prieinamumo finansinių krizių laikotarpiu 
pagerinimas. Pasaulinė prekybos organizacija, 2003, p. 7, 10-15. 

3. Bankų skolinimo apklausa Europoje (angl. The Euro area Bank lending survey (BLS)). Europos 
Centrinis bankas. 2010, 2009, 2008. 

4. Cottogni, H. JEREMIE Networking Platform. JEREMIE state of play. 25th March 2010. 
<http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/doc/pdf/jeremie/20100325_02.pdf>. 

5. ES šalių įmonių apklausa apie SVV subjektų priėjimą prie finansavimo šaltinių, lyginant su 
didelėmis įmonėmis. Europos Komisija, Europos Centrinis bankas. 2009 m. I pusmetis.  

6. ES šalių įmonių apklausa apie SVV subjektų priėjimą prie finansavimo šaltinių, lyginant su 
didelėmis įmonėmis. Europos Komisija, Europos Centrinis bankas. 2009 m. II pusmetis. 

7. European Commission, Cyclicality of SME finance: Literature survey, data analysis and econometric 
analysis, May 2009. 

8. European Commission, Thematic Evaluation of Structural Funds Impact on SMEs. Synthesis 
Resport, July 1999.  

9. Globalinės krizės poveikis SVV subjektams ir enteprenerystei; finansavimas ir politikos atsakas. 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija. Enteprenerystės, SVV subjektų ir vietinės 
plėtros centras, 2010, p. 23 – 67. 

10. Gloria O. P. „Finansinė krizė, verslo finansavimas ir SVV subjektai: Centrinės Azijos atvejo studija“. 
ADB institutas, 2010, p. 30. 

11. JEREMIE Progress Report on Evaluation and Implementation Activities in 27 EU Member States. 1 
January 2006 to 1 July 2009. 

12. Jungtinių tautų Ekonomikos ir socialinis komitetas Azijai ir Ramiojo vandenyno pakrantės šalims 
(angl. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – ESCAP) 2005, 
p.50. 

13. Pasaulinėje faktoringo rinkos analizė. Tarptautinė faktorių grupė. 2008.  
14. PPO Ekonominės politikos tyrimų centras. Biuletenis, 2009, birželis, p. 5. 
15. Rizikos kapitalo socialinis ir ekonominis poveikis Europoje. Europos Privačios nuosavybės ir rizikos 

kapitalo asociacijos (angl. Equity and Venture Capital Association) apklausa. 2005.  
16. Smulkaus ir vidutinio verslo sėkmės veiksnių tyrimas. Europos statistikos biuro Eurostat. 2007. 
17. SVV subjektų priėjimas prie finansavimo šaltinių Lietuvoje. Europos investicinis fondas. 2007.  
18. Verslo aplinkos ir įmonių veiklos apklausa (angl.  The Business Environment and Enterprise 

Performance Survey – BEEPS) Rytų Europos ir Centrinės Azijos šalyse. Pasaulio bankas. 1999. 
19. Verslo aplinkos ir įmonių veiklos apklausa (angl.  The Business Environment and Enterprise 

Performance Survey – BEEPS) Rytų Europos ir Centrinės Azijos šalyse. Pasaulio bankas. 2005. 
 
 

VI. Kiti šaltiniai 
 

1. Lietuvos standartizacijos departamentas, 2007. „Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir 
aiškinamasis žodynas (ISO 9000:2005)” p. 27. 
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Priedai 
 
1 Priedas. Teisės aktų, reglamentuojančių Finansų inžinerijos priemonių 
įgyvendinimą, žemėlapis 
 

Nr. Procedūra Turinio administravimas168 Proceso administravimas 

1.  Sprendimas 
steigti KF ar 
savarankišką 
FIP 

1. Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. 
nutarimas Nr. 788 „Dėl 
Ekonomikos augimo veiksmų 
programos priedo patvirtinimo“ 
(Žin., 2008, Nr. 95–3721); 

2. 2006 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
sprendimas Nr. 1982/2006/EB 
dėl Europos bendrijos mokslinių 
tyrimų, technologinės plėtros ir 
demonstracinės veiklos 
septintosios bendrosios 
programos (2007–2013 m.) (OL 
2006 L 412, p. 1); 

3. 2006 spalio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
sprendimas Nr. 1639/2006/EB 
dėl Konkurencingumo ir inovacijų 
bendrosios programos įsteigimo 
(OL 2006 L 310, p. 15; 

4. Europos mažųjų įmonių chartija, 
paskelbta Europos Santa Maria 
da Feira Europos Vadovų 
Tarybos susitikimo, vykusio 2000 
m. liepos 19-20 d., galutinių 
išvadų 3 priede; 

5. 2006 m. liepos 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 
dėl Europos regioninės plėtros 
fondo ir panaikinantis 
Reglamentą (EB) Nr. 1783/1999 
(OL 2006 L 210, p. 1); 

6. ES struktūrinių fondų 
reglamentas; 

7. Įgyvendinantis reglamentas; 

8. Bendrijos tvaraus vystymosi 
prioritetai, apibrėžti 2000 m. kovo 
23 ir 24 d. Lisabonos Europos 
Vadovų Tarybos ir 2001 m. 

1. Įgyvendinantis reglamentas; 

2. Finansų inžinerijos priemonių 
administravimo ir finansavimo 
taisyklės. 

 

                                                      

168 Skirstymas į teisės aktus, reglamentuojančius procesų turinį ir jų administravimą yra sąlyginis, nes 
dauguma teisės aktų reglamentuoja abu aspektus. 
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birželio 15 ir 16 d. Geteborgo 
Europos Vadovų Tarybos; 

9.  2006 m. spalio 6 d. Tarybos 
sprendimas Nr. 2006/702/EB dėl 
Bendrijos sanglaudos politikos 
strateginių gairių (OL 2006 L 
291, p. 11); 

10. 2008 m. liepos 15 d. Tarybos 
sprendimas Nr. 2008/618/EB dėl 
valstybių narių užimtumo 
politikos gairių (OL 2008 L 198, 
p. 47); 

11. 2002 m. birželio 25 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 
1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo 
finansinio reglamento (OL 2007 L 
99, p. 18) (ypač 27 – 28A 
straipsniai); 

12. 2007 m. kovo 30 d. Nacionalinė 
bendroji strategija: Lietuvos 
2007–2013 metų Europos 
Sąjungos struktūrinės paramos 
panaudojimo strategija 
konvergencijos tikslui įgyvendinti; 

13. Finansų inžinerijos priemonių 
administravimo ir finansavimo 
taisyklės; 

14. Biudžeto sandaros įstatymas; 

15. Lietuvos Respublikos valstybės 
biudžeto ir savivaldybių biudžetų 
sudarymo ir vykdymo taisyklės.  

2.  KF ar 
savarankiškos 
FIP parinkimas 

1. ES struktūrinių fondų 
reglamentas (ypač 44 straipsnis); 

2. Komisijos nota; 

3. Finansų inžinerijos gairės.  

 

1. Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. 
nutarimas Nr. 1139 „Dėl 
atsakomybės ir funkcijų 
paskirstymo tarp institucijų, 
įgyvendinant Lietuvos 2007–
2013 metų Europos Sąjungos 
struktūrinės paramos 
panaudojimo strategiją ir 
veiksmų programas“ (Žin., 2007, 
Nr. 114-4637) (toliau – 
Nutarimas dėl atsakomybės ir 
funkcijų paskirstymo);  

2. Finansų inžinerijos priemonių 
administravimo ir finansavimo 
taisyklės (Žr. 10.2.2 vertinimo 
klausimą); 

3. VPĮ (Žr. 10.1.3 ir 10.2.7 vertinimo 
klausimus). 
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3.  Sutarties 
sudarymas 

1. Įgyvendinantis reglamentas 
(ypač 43 – 45 straipsniai); 

2. Finansų inžinerijos gairės; 

3. Komisijos nota; 

4. Biudžeto sandaros įstatymas. 

1. Finansų inžinerijos priemonių 
administravimo ir finansavimo 
taisyklės;  

2. Nutarimas dėl atsakomybės ir 
funkcijų paskirstymo. 

Žr. 10.1.1 vertinimo klausimą. 

4.  Lėšų 
pervedimas 

1. Biudžeto sandaros įstatymas; 

2. Valstybės iždo įstatymas. 

Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš 
valstybės iždo sąskaitos taisyklės (Žr. 
10.2.1 vertinimo klausimą). 

5.  KF lėšų 
investavimas į 
FIP 

1. Komisijos nota; 

2. Finansų inžinerijos gairės; 

3. LR finansų įstaigų įstatymas 
(Žin., 2002, Nr 91-3891) (toliau – 
Finansų įstaigų įstatymas). 

Sprendimo investuoti valstybės ir 
savivaldybių turtą priėmimo tvarkos 
aprašas (Žr. 10.1.1 ir 10.2.2 vertinimo 
klausimus). 

 

6.  Rizikos kapitalo 
fondo steigimas 
ir KF lėšų 
investavimas į jį 

1. LR akcinių bendrovių įstatymas 
(Žin., 2000 Nr. 64-1914; Žin., 
2000 Nr. 68; Žin., 2003 Nr. 123-
5574); 

2. Finansų įstaigų įstatymas; 

3.  SVV įstatymas; 

4. Kolektyvinio investavimo 
subjektų įstatymas; 

5. Finansų inžinerijos gairės; 

6. Lietuvos Respublikos ūkinių 
bendrijų įstatymas (Žin., 2003 Nr. 
112-4990).. 

Finansų inžinerijos priemonių 
administravimo ir finansavimo taisyklės 
(Žr. 10.1.1 vertinimo klausimą). 

7.  FIP lėšų 
investavimas į 
SVV 

7. 2006 m. rugpjūčio 18 d. 
Bendrijos gairės dėl valstybės 
pagalbos rizikos kapitalo 
investicijoms į mažąsias ir 
vidutines įmones skatinti Nr. 
2006/C 194/02; 

8. Komisijos nota; 

9. Finansų įstaigų įstatymas; 

10. Valstybės skolos įstatymas (jei 
dalyvauja INVEGA). 

Reglamentuojama sutartimi su FIP 
valdytoju. 

8.  Išlaidų 
tinkamumas ir 
deklaravimas 

1. ES struktūrinių fondų 
reglamentas (ypač 44 ir 78 
straipsniai); 

2. Įgyvendinantis reglamentas 
(ypač 43-46 straipsniai);  

3. Vyriausybės 2008 m. lapkričio 12 
d. nutarimas Nr. 1225 „Dėl 

Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. 
nutarimas Nr. 1443 „Dėl Projektų 
administravimo ir finansavimo taisyklių 
patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 4-132). 

 



Lietuvos teisinės ir finansinės sistemos tinkamumo SVV plėtrai skirtų finansinės 
inžinerijos priemonių, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų, steigimui ir 

įgyvendinimui vertinimas 

Galutinė vertinimo ataskaita 

239 psl. iš 277 

  

 

Nr. Procedūra Turinio administravimas168 Proceso administravimas 

Veiksmų programų 
administravimo ir finansavimo 
taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2008, 
Nr.137-5429) (toliau – Veiksmų 
programų administravimo ir 
finansavimo taisyklės); 

4. Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. 
nutarimas „Dėl Vykdomų pagal 
Lietuvos 2007–2013 metų 
Europos Sąjungos struktūrinės 
paramos panaudojimo strategiją 
ir ją įgyvendinančias veiksmų 
programas projektų išlaidų ir 
finansavimo reikalavimų atitikties 
taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007 
Nr. 117-4789). 

9.  Auditas 1. ES struktūrinių fondų 
reglamentas (ypač 90 straipsnis); 

2. Įgyvendinantis reglamentas 
(ypač 15 – 23 straipsniai);  

3. Finansų inžinerijos gairės; 

4. Finansų ministerijos 2003 m. 
kovo 13 d. posėdžio protokolo 
Nr. 1 sprendimu Nr. 5 patvirtintos 
rekomendacijos ES paramos 
lėšų vidaus auditui. 

Finansų inžinerijos priemonių 
administravimo ir finansavimo taisyklės. 

10.  Asmens 
duomenų 
tvarkymas 

1. Įgyvendinantis reglamentas 
(ypač 37 straipsnis). 

Turėtų būti papildomai reglamentuotas , 
tačiau tai turėtų būti reglamentuojama 
vidaus tvarkose, siekiant kad būtų 
užtikrinamas teisės aktų reikalavimų 
laikymasis. 

11.  Lėšų grįžimas ir 
pakartotinis 
panaudojimas 

1. Finansų inžinerijos gairės; 

2. Įgyvendinantis reglamentas; 

3. ES struktūrinių fondų 
reglamentas (ypač 78 straipsnis);  

4. Biudžeto sandaros įstatymas;  

5. Valstybės ir savivaldybių turto 
valdymo, naudojimo ir 
disponavimo juo įstatymas; 

6. Finansų inžinerijos priemonių 
administravimo ir finansavimo 
taisyklės (ypač 41 punktas). 

Nėra pakankamai reglamentuota. Žr. 
10.1.4 ir 10.2.1 vertinimo klausimus. 

12.  Įvairių paramos 
formų derinimas 

1. ES struktūrinių fondų 
reglamentas (ypač 34 ir 54 
straipsniai); 

2. Įgyvendinantis reglamentas 

Žr. 10.2.6 vertinimo klausimą. 
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(ypač 43 straipsnis). 

13.  Viešinimas 1. Įgyvendinantis reglamentas (ypač 8 ir 9 straipsniai); 

2. Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklės (ypač 
23 – 29 punktai). 

14.  Pažeidimai 1. Įgyvendinantis reglamentas 
(ypač 27 – 36 straipsniai); 

2. ES struktūrinių fondų 
reglamentas (ypač 98 – 102 
straipsniai); 

3. Veiksmų programų 
administravimo ir finansavimo 
taisyklės (ypač III skirsnis). 

1. Finansų inžinerijos priemonių 
administravimo ir finansavimo 
taisyklės (ypač 30 – 40 punktai); 

2. Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 
d. nutarimas Nr. 590 „Dėl 
Finansinės paramos, išmokėtos 
ir (arba) panaudotos pažeidžiant 
teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžetą 
taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, 
Nr. 69-2469; Žin., 2008, Nr. 55-
2077; Žin., 2010, Nr. 33-1570);  

3. Finansų ministro 2010 m. birželio 
4 d. įsakymas Nr. 1K-184 „Dėl 
2007–2013 metų Europos 
Sąjungos struktūrinės paramos 
grąžintinų ir grąžintų lėšų 
administravimo ir grąžintinų ir 
grąžintų lėšų ataskaitos rengimo 
taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, 
Nr. 67-3378); 

(Žr. 10.1.4 ir 10.2.1 vertinimo 
klausimus) 

15.  Dokumentų 
saugojimas 

1. ES struktūrinių fondų 
reglamentas (ypač 90 straipsnis);  

2. LR dokumentų ir archyvų 
įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-
2389; Žin., 2004, Nr. 57-1982). 

Finansų inžinerijos priemonių 
administravimo ir finansavimo taisyklės 
(ypač 42 – 47 straipsniai). 
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2 Priedas. Finansų inžinerijos priemonės Slovakijos Respublikoje  
 
 

Finansų inžinerijos priemonės Slovakijos Respublikoje iki 2007 – 2013 m. programavimo 
laikotarpio. Ankstesniais programavimo laikotarpiais finansų inžinerijos priemonių administravimo patirties 
Slovakijoje turėjo ribotos atsakomybės akcinė bendrovė Slovakijos garantijų ir plėtros bankas, a. s. (toliau 
SZRB) ir Nacionalinė smulkiojo ir vidutinio verslo agentūra (toliau - NADSME). 

Nacionalinė smulkiojo ir vidutinio verslo agentūra naudojo finansų inžinerijos priemones 1991 – 2003 m. 
laikotarpiu, naudodama PHARE ir nacionalinio biudžeto lėšas. Šios priemonės buvo naudojamos į smulkiojo 
ir vidutinio verslo plėtrą orientuotiems tikslams ir buvo tokios kaip: paramos paskolų programa, smulkiojo 
skolinimo schema, garantijų schema ir rizikos kapitalo programa. Šios programos pagrindu 1995 m. buvo 
įsteigtas ir pradinio kapitalo fondas. Šio fondo administratoriumi buvo paskirta ribos atsakomybės akcinė 
bendrovė Seed Capital Company, s.r.o., kurios steigėjas buvo NADSME. Ši bendrovė 2006 m. buvo 
pervadinta į Fond fondov, s. r. o. 

SZRB nuo 1991 m. iki 2006 m. suteikė 4 367 banko garantijas, kurių vertė siekė 15 milijardų 428 
milijonus Slovakijos kronų. Vien 2006 m. SZRB suteikė banko garantijų už 1 763,8 milijonų Slovakijos kronų. 
Banko garantijos buvo teikiamos pagal keletą garantijos schemų, kurios daugiausiai buvo koncentruotos į 
SVV subjektus, veikiančius Slovakijoje. 

NADSME visiškai kontroliuojama dukterinė bendrovė Fond fondov, s. r. o. dalyvavo keliuose rizikos 
kapitalo fonduose, tiek esančiuose lėšų sankaupomis administruojamomis šios bendrovės, tiek ir 
savarankiškose bendrovėse, kurių vienu iš akcininkų ar partnerių buvo ši bendrovė. 

Be to, NADSME netiesiogiai nuo 1997 m. įgyvendino mikrokreditų programą, kurios pagrindinis tikslas 
buvo skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų galimybes gauti paskolų.  

2005 m. birželio 30 d. EK, Slovakijos ūkio ministerija ir NADSME pasirašė Susitarimų protokolą, 
kuriame buvo susitarta, kad resursai, grįžę iš PHARE programos skirtų investicijų, bus skirti SVV plėtrai ir 
juos administruoti pavesta NADSME. Grįžtančios lėšos pagal kelis PHARE programos susitarimus 2007 m. 
pradžioje sudarė daugiau nei 2,4 milijardo Slovakijos kronų. 

Kaip ir daugelyje kitų ES šalių, EK prašymu Europos Investicijų Fondas atliko rinkos trūkumų analizę, 
kuri, nepaisant finansų inžinerijos priemonių taikymo Slovakijoje, atskleidė poreikį pagerinti smulkiojo ir 
vidutinio verslo subjektų galimybes gauti finansavimą, kurio vertė sudarė apie 510 milijonų eurų. 

  

Finansų inžinerijos priemonės Slovakijos Respublikoje 2007 – 2013 m. programavimo 
laikotarpiu. Kaip ir Lietuvai taikomi ES teisės aktai, šie teisės aktai Slovakijai taip pat numato galimybę dalį 
ES struktūrinių fondų lėšų skirti finansų inžinerijos priemonėms 2007 – 2013 m. programavimo laikotarpiu.  

2007 – 2013 m. programavimo laikotarpiu Slovakijos Respublikai iš ES biudžeto konvergencijai ir 
regioninei plėtrai bei užimtumui skirta daugiau nei 11 milijardų eurų. Siekdama kuo geriau panaudoti skirtas 
lėšas, Slovakijos Respublika dalį lėšų nusprendė skirti į pelną orientuotiems smulkiojo ir vidutinio verslo 
subjektų projektams tiesioginės ir netiesioginės paramos (ne subsidijų) forma. 

Slovakija buvo pirmoji valstybė narė, 2006 m. gegužės mėn. pasirašiusi JEREMIE ketinimų protokolą 
(angl. JEREMIE Memorandum of Understanding) su Europos Investicijų Fondu, o galimybių studija buvo 
parengta 2007 m.  

Po užtrukusio derinimo, 2008 m. birželio mėn. Europos Investicijų Fondo valdyba patvirtino KF 
struktūrą, o Slovakijos vyriausybė galutinai ją patvirtino tų pačių metų gruodį, kada buvo pasirašyta 
Pagrindinė sutartis (angl. – Framework Agreement), kuri apibrėžė JEREMIE iniciatyvos įgyvendinimo 
principus steigiant specialios paskirties bendrovę Slovenský záručný a rozvojový fond, s.r.o. (SPV). 
Slovakijos Vyriausybė, išanalizavusi visus tris ES struktūrinių fondų reglamento siūlomus KF valdytojo 
parinkimo būdus, nusprendė valdytoju paskirti Europos Investicijų Fondą kartu su SPV, savarankišku 
juridiniu asmeniu, priklausančiu nacionalinei institucijai SZRB, kurios visos akcijos priklauso Slovakijos 
Respublikos finansų ministerijai. 

Pagal pasirinktą schemą, sudarant tiesioginę sutartį su Europos Investicijų Fondu, pastarasis yra 
paskiriamas KF valdytoju, turi galimybę valdyti KF (SPV) pagal Pagrindinį susitarimą. Pagrindinis susitarimas 
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taip pat nustato sutartinių santykių nutraukimo pagrindus ir tvarką. Europos Investicijų Fondas, kaip SPV 
valdytojas, įgyvendina finansinius instrumentus, patvirtintus atitinkamų vietinių valdžios institucijų per 
egzistuojančias vietines institucijas (pvz. SZRB ar NADSME). NADSME taip pat kontroliuojančiajame fonde 
dalyvauja kaip investuotojas (detalesnės viešos informacijos nepateikiama). 

SPV įkurta 2009 m. kovo mėn., o investicinis komitetas buvo suformuotas kaip SPV stebėtojų taryba. 
2009 kovo 25 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 249 buvo patvirtinta investicinio komiteto sudėtis. Investicinis 
komitetas turi 7 narius, iš kurių 5 yra vadovaujančiųjų institucijų ir Finansų ministerijos atstovai. Kiti du 
investicinio komiteto nariai yra ekspertai (vienas garantijų schemų, o kitas – rizikos kapitalo fondų). KF 
struktūra pateikta žemiau: 

 

 
 
 

Remiantis Pagrindine sutartimi, 2009 spalio mėn. buvo sudarytos Finansavimo sutartys, kurioms 
taikoma Slovakijos teisė. Šių sutarčių pagrindu Europos Investicijų Fondui pagal ES struktūrinių fondų 
reglamento 44 straipsnį buvo suteiktos lėšos. SPV pirmame visuotiniame akcininkų susirinkime įsipareigojo 
laikytis Pagrindiniame susitarime ir Finansavimo sutartyse nustatytų įsipareigojimų. SPV yra valdoma 
Europos Investicijų Fondo. 

Pagal Pagrindinę sutartį, Europos Investicijų fondas, sudaręs Finansavimo sutartis su atitinkama 
vadovaujančiąja institucija, gautas lėšas įneša į SPV kapitalą. Šios lėšos skiriamos ES kaip išankstinis 
mokėjimas į sąskaitą, atidarytą Slovakijos Respublikos ižde, ir, vadovaujančiosios institucijos prašymu, yra 
pervedami į pastarosios sąskaitą.  

Europos Investicijų Fondas tampa piniginių lėšų valdytoju Finansavimo sutarties pasirašymo metu ir 
piniginės lėšos Europos Investicijų Fondui yra pervedamos į tranzitinę sąskaitą, laikomą EIB, Liuksemburge. 
Nuo lėšų investavimo į SPV kapitalą momento SPV tampa šių lėšų teisėtu savininku. Valdydamas savo 
turimą SPV akcijų dalį, Europos Investicijų Fondas veikia savo vardu, bet Slovakijos Respublikos naudai. 
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SPV yra sukurtas kaip ribotos atsakomybės juridinis asmuo pagal Slovakijos Komercinį kodeksą 
(panašiausia teisinė forma Lietuvoje yra akcinė bendrovė), kurio daugumos balsų visuotiniame akcininkų 
susirinkime valdytojas SZRB. Kaip jau minėta, SZRB visos akcijos priklauso Slovakijos Respublikai.  

Pagrindine sutartimi yra sutarta tokia SVP naudojimo schema: po pirmosios finansavimo sutarties 
pasirašymo ir pirmo lėšų gavimo, SZRB, kaip vienintelis SPV akcininkas, Europos Investicijų Fondo įnašo 
dydžiu padidina SPV akcinį kapitalą. Vėlesni Europos Investicijų Fondo įnašai taip pat įskaitomi padidinant 
SPV kapitalą. Po pirmojo kapitalo padidinimo, Europos Investicijų Fondui tapus SPV akcininku, nepaisant 
įnašų dydžio, SZRB priklauso 99 proc. balsavimo teisių, o Europos Investicijų Fondui – 1 proc. balsavimo 
teisių SPV akcininkų susirinkime. Sprendimai tam tikrais klausimais gali būti priimami tik bendru visų 
akcininkų, t.y. SZRB ir EIF sutarimu. Tokia tvarka taikoma sprendžiant dėl balsavimo teisių dydžio pakeitimo, 
SPV kapitalo padidinimo ar sumažinimo, SPV tikslų pakeitimo, investicinio komiteto reglamento pakeitimų, 
SPV akcijų perleidimo bet kuriam trečiajam asmeniui, pelno paskirstymo, KF patvirtinimui ir pakeitimui. 
Valdymo organų nariai renkami paprasta balsų dauguma iš SZRB pasiūlytų ir Europos Investicijų Fondo 
patvirtintų kandidatų. SPV suteikia Europos Investicijų Fondui įgaliojimą veikti SPV vardu valdant JEREMIE 
KF. 

Šio SPV įsteigimo tikslas – remti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus grąžinamos finansinės paramos 
forma įgyvendinant tam tikrus susitarimus su finansų tarpininkais tam, kad pagerintų kapitalo prieinamumą 
smulkiajam ir vidutiniam verslui komercinėmis sąlygomis. SPV įstatuose nurodyta, kad ši bendrovė gali 
vykdyti tam tikrą Slovakijos bankų įstatyme nustatytą veiklą, t. y. skolinti, atlikti pinigų pervedimą, teikti 
investicines paslaugas. 

SPV akcininkų struktūra tokia: SZRB ir Europos Investicijų Fondas, kuris pagal Finansavimo sutartį, 
pasirašytą su vadovaujančiąja institucija, investuoja veiksmų programų skirtas lėšas į SPV ir įgyja balsavimo 
teisių, suteikiančių 1 proc. balsų. Daugumą balsavimo teisių turi SZRB ir ši bendrovė gali kontroliuoti ir 
konsoliduoti SPV operacijas. 

SPV yra Slovakijos iždo klientas, tad visi šios bendrovės resursai yra laikomi Slovakijos ižde. 

Europos Investicijų Fondas, kaip KF valdytojas parengia verslo planą ir investavimo strategiją bei 
pateikia ją investavimo komiteto patvirtinimui. Patvirtinto verslo plano ir investavimo strategijos pagrindu, 
laikantis valstybės pagalbos taisyklių, kuria finansų inžinerijos priemones – garantijų schemas, rizikos 
kapitalą ir pan. 

Europos Investicijų Fondas, kaip KF valdytojas įgyvendina finansų tarpininkų, kurie įgyvendins finansų 
inžinerijos priemones, atranką. Po sutarčių dėl finansų inžinerijos priemonių sudarymo, Europos Investicijų 
Fondas stebi ir vertina schemas ir pateikia atskaitas, o jei mano, kad tai reikalinga, pasiūlo perskirstyti 
instrumentų portfelį. 

Vadovaujančių institucijų įgaliojimai yra nustatomi trijuose sutartiniuose santykiuose: finansavimo 
sutartyse, kurias Europos Investicijų Fondas sudaro su vadovaujančiomis institucijomis, veiklos sutartyse, 
sudarytose Europos Investicijų Fondo SPV vardu su finansų tarpininkais ir investicijų sutartyse, sudarytose 
tarp finansų tarpininkų ir galutinių naudos gavėjų. Europos Investicijų Fondas pagal Pagrindinį susitarimą 
įsipareigoja užtikrinti, kad sutartyse būtų sąlygos nustatančios lėšų susigrąžinimą iš smulkaus ir vidutinio 
verslo subjektų. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui pažeidus sutartines sąlygas, išreikalavimą turi vykdyti 
finansų tarpininkas, tačiau, to nepavykus atlikti, reikalavimo teisės pereina vadovaujančiajai institucijai. 
Veiklos sutarties ir investicijų sutarties pagrindinės sąlygos yra Pagrindiniame susitarime. 

Pagrindiniame susitarime yra nustatyta, kad Europos Investicijų Fondas, jei nebūtų susitarta kitaip, 2015 
m. gruodžio 31 d. neatlygintinai perduoda savo turimą SPV akcijų dalį Slovakijos Respublikai (atstovaujamai 
Finansų ministerijos) ar Slovakijos Respublikos kontroliuojamam asmeniui, kurį paskirs Finansų ministerija. 

Analizuojant Slovakijos atvejį, pastebėta nemažai pranašumų, kurių įgyvendinimui yra tinkamos sąlygos 
ir Lietuvoje: (i) į investicijų komiteto sudėtį yra įtraukti keli nepriklausomi ekspertai, kas padidina jo 
nepriklausomumą ir pakelia kompetenciją specifinėse srityse, kurios yra ypač svarbios KF, (ii) KF piniginės 
lėšos yra laikomos valstybės iždo sąskaitoje, o tuo užtikrinamas efektyvesnis jų panaudojimas tuo metu, kai 
jos nenaudojamos SVV subjektams remti, pažymėtina, kad palūkanos už indėlį EIB yra ypač žemos, (iii) 
Slovakijos vyriausybė pradėjo ypač anksti planuoti finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimą, 
suplanuodama pakankamai laiko šio priemonių pradžiai (iš analizuotų dokumentų matyti, kad 
sudėtingesnėms Finansų inžinerijos priemonėms sukurti buvo numatyta nuo pusantrų iki dviejų metų laiko 
terminas). Be šių aspektų, Slovakijos sprendimas steigti KF atskiru juridiniu asmeniu turi gana nemažai 
pranašumų. Visų pirma, jis užtikrina gana aktyvų institucinį nacionalinių subjektų dalyvavimą sprendimų 
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priėmimo procese, o tai didina jų patirtį, kurios reikės nuo 2016 m. Kitas svarbus pranašumas yra tas, kad, 
pasitraukus iš KF valdymo Europos Investicijų Fondui, iš esmės teisinė fondo padėtis nepasikeis ir nereikės 
atlikti teisių perdavimo. Visgi, šių pranašumų negalima suabsoliutinti, nes, pasikeitus KF valdytojui, nemaža 
dalis patirties nepereis, o įgyvendinant tinkamas informacijos mainų priemones, šių rezultatų galima pasiekti 
renkantis investavimą lėšų sankaupos forma. 
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3 Priedas. Finansų inžinerijos priemonės ir jų valdytojai 
 
1 pav. Pagal 2007–2013 m. veiksmų programas įgyvendinamos SVV skirtos finansų inžinerijos priemonės 
(informacija pateikiama 2010 m. spalio 29 d.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finansų ministerija 

Reglamentuoja finansų inžinerijos priemonių finansavimą ir administravimą  

Ūkio ministerija 

Ekonomikos augimo VP 2 prioriteto asignavimų 
valdytoja 

 
3 uždavinys: pagerinti SVV subjektų priėjimą 
prie finansavimo šaltinių (viso 1 433 mln. Lt) 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

Žmogiškųjų išteklių plėtros VP 1 prioriteto 
asignavimų valdytoja 

 
1 uždavinys: didinti darbuotojų ir įmonių 

prisitaikymą prie rinkos poreikių (viso 50 mln. Lt) 

Garantijų 
fondas 

Valdytojas 
INVEGA 

129 mln. Lt 
JEREMIE KF 

Valdytojas EIF 

iki 1 000 mln. 
Lt 

Kontroliuojantieji fondai 

iki 1 250 mln. Lt 

INVEGOS fondas 

Valdytojas INVEGA 

iki 200 mln. Lt 

 

Verslumo skatinimo 
fondas 

Valdytojas INVEGA 

iki 50 mln. Lt 

Rizikos 
kapitalo 
fondai  

 

UAB „Balt-
Cap“; 

„LitCapital 
Asset 

Manage-
ment“ 

Bendro 
investavim
o fondas 
„verslo 

angelams“ 

 

UAB „Strata“ 
ir „Mes 
Invest“ 

konsorciuma
s 

Instrumentas 
pasidalintos 
rizikos pasko-
loms teikti 

 

SEB, 

Šiaulių, 
Swedbank 

bankai 

Portfelinės 
garantijos 

 

Mažų 
kreditų 
schema 

 

Ūkio,  

Šiaulių,   

Medicinos, 
„Parex“ 
bankai 

Atviras 
kreditų 
fondas 

 

Šiaulių, Ūkio, 
Medicinos, 

„Parex“, DnB 
Nord, „Snoro“, 

„Finastos“  
bankai 

Labai 
mažų 
paskolų 
teikimo 
schema 

Lietuvos 
centrinė 
kredito 
unija 

(LCKU) 
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1 Lentelė. Per JEREMIE KF įgyvendinamos finansų inžinerijos priemonės ir jų valdytojai (informacija 
pateikiama 2010 m. spalio 29 d.) 

Priemonė Priemonės 
apimtis, mln. Lt Finansų inžinerijos priemonės valdytojai 

Instrumentas pasidalintos 
rizikos paskoloms teikti (angl. 
Funded Risk Sharing 
Instrument) 

Šia finansavimo  priemone 
siekiama pritraukti bankus, aiškiai 
orientuotus į MVĮ sektorių, ir 
sukurti naujus MVĮ skolinimosi 
portfelius. Šis instrumentas buvo 
pirmą kartą įvestas į rinką 
Lietuvoje (taip pat ir ES).169 
Instrumentas, pagrįstas 
pasidalintos rizikos principu, o tai 
suteikia galimybę teikti paskolas 
įmonėms palankesnėmis 
sąlygomis. Įgyvendinant šią 
priemonę bankai turi prisidėti bent 
50 proc. savo lėšų. Paskolų 
paskirtis –  investicijoms, 
apyvartinėms lėšoms papildyti, jei 
dėl tokio finansavimo plečiama 
SVV subjektų veikla. Maksimali 
lėšų suma vienai įmonei - iki 1 
proc. nuo banko suformuoto 
portfelio. 

 

703,4 Kvietimas finansų inžinerijos priemonių 
valdytojams atrinkti paskelbtas 2009 m. kovo 5 
d., o galutinis paraiškų pateikimo terminas buvo 
2009 m. balandžio 3 d. 

Paraiškas pateikė 8 bankai. EIF atliko paraiškų 
vertinimą ir atrinko 4 finansinius tarpininkus: AB 
SEB banką, AB DnB NORD banką, AB Šiaulių 
banką ir AB Swedbank. Sutartys dėl pasidalintos 
rizikos kreditų teikimo buvo pasirašytos su trim 
Finansų inžinerijos priemonių valdytojais: AB 
SEB banku, AB Swedbank ir AB Šiaulių banku. 
AB DnB NORD bankas iki nustatyto termino 
sutarties pasirašyti nesugebėjo, todėl 
kreditavimui per šį banką anksčiau numatyti 
pinigai bus paskirstyti per kitas ES paramos 
priemones. 2010 m. kovo 8 d. AB SEB bankas ir 
AB Šiaulių bankas pradėjo išduoti paskolas SVV 
skatinti. AB SEB banko numatomų skirti paskolų 
suma sieks 518 mln. Lt (259 mln. Lt nuosavų 
lėšų), o AB Šiaulių banko – 138 mln. Lt (69 mln. 
Lt nuosavų lėšų). 

Rizikos kapitalo fondai 

Rizikos kapitalo schema skirta 
mažam rizikos kapitalo valdymo 
įmonių skaičiui, o pagal ją 
teikiamas finansavimas 
nuosavybės forma iki 70 proc. 
Rizikos kapitalo investicijos 
orientuotos į įmones, 
pasižyminčias dideliu augimo 
potencialu ir didele rizika. Fondo 
steigimo sutartis gali būti 
pasirašyta tik tada, kai privatūs 
investuotojai yra pasirengę 
prisijungti prie fondo, t.y. jam 
patikėti savo lėšas170 Kai bus 
pasirašytos sutartys su rizikos 
kapitalo valdymo įmonėmis, jos 
bus įpareigotos skirtas lėšas 

96,6 Kvietimas finansų inžinerijos priemonių 
valdytojams atrinkti paskelbtas 2009 m. vasario 
18 d., o galutinis paraiškų pateikimo terminas 
buvo 2009 m. kovo 19 d. 

Konkurso metu buvo gauta 18 paraiškų iš 
kapitalo valdymo įmonių. Atlikus paraiškų 
vertinimą, buvo atrinkti du finansiniai tarpininkai: 
UAB „BaltCap“ ir „LitCapital Asset 
Management“. Dėl nepatikrintų nacionalinių 
teisės aktų, reglamentuojančių rizikos kapitalo 
fondus, pasirinkti finansiniai tarpininkai užtruko 
analizuodami verslo angelų ir rizikos kapitalo 
fondų teisines struktūras. 2010 m. balandį UAB 
„BaltCap“ ir EIF pasirašė sutartį dėl rizikos 
kapitalo fondo steigimo. Į MVĮ planuojama 
investuoti 20 mln. eurų - 14 mln. eurų skirs EIF 
valdomas JEREMIE kontroliuojantysis fondas, 6 
mln. eurų investuos instituciniai investuotojai, 

                                                      
169 JEREMIE Lithuania. Annual Report 2009. 31 March 2010. P. 5.  
170 JEREMIE Lithuania. Annual Report 2009. 31 March 2010. P. 4. 
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Priemonė Priemonės 
apimtis, mln. Lt Finansų inžinerijos priemonės valdytojai 

investuoti į įmonių kapitalą per 4–
5 metus. Investicijų suma, kurią 
fondas investuos vienoje tikslinėje 
įmonėje, yra iki 3 000 000 eurų ir 
1 500 000 eurų per bet kurį 
dvylikos mėnesių laikotarpį. 
Fondų gyvavimo laikotarpis –10 
metų su galimybe pratęsti dar 2 
metams. 

tarp jų – „Swedbank investicijų valdymas“, „SEB 
Venture Capital“, „LHV Asset Management“ bei 
„DnB NORD Investicijų Valdymas“. 2010 m. 
gegužę sutartis pasirašyta ir su „LitCapital Asset 
Management“. 

Bendro investavimo fondas 
„verslo angelams“ 

Ši pilotinė schema skirta sukurti ir 
išplėtoti tinklą, paskatinti „verslo 
angelus“ dalintis bendro 
investavimo galimybėmis bei 
paraginti vietos verslininkus 
pripažinti rizikos kapitalą kaip 
finansavimo priemonę. 
Atrinkta rizikos kapitalo valdymo 
įmonė steigs bendrai investuojantį 
fondą ir kartu su „verslo angelais“ 
investuos į įmones. Investicija į 
įmonės kapitalą bus daroma ne 
daugiau kaip 45 proc. iš bendrai 
investuojančio fondo ir ne mažiau 
kaip 55 proc. iš privačių 
investicijų, iš kurių bent 5 proc. 
turi investuoti pats tarpininkas, o 
likusią dalį „verslo angelas“. 
Investicijos dydis į įmonę – iki 400 
tūkst. eurų. Investavimas į fondus 
ir investavimas į MVĮ galimas iki 
2015 m. gruodžio 31 dienos. 

27,6 Kvietimas finansų inžinerijos priemonių 
valdytojams atrinkti paskelbtas 2009 m. vasario 
18 d., o galutinis paraiškų pateikimo terminas 
buvo 2009 m. kovo 19 d. 

Iš viso buvo gautos 5 paraiškos. Atlikus paraiškų 
vertinimą, bendro investavimo fondo valdytoju 
buvo paskirtas UAB „Strata“ ir „Mes Invest“ 
konsorciumas. EIF sutartis su konsorciumu 
pasirašyta 2010 m. sausio 21 d. 

Portfelinės garantijos 

Ši schema skirta bankams, 
turintiems nemažą skolinimo MVĮ 
paskolų portfelį. Ja siekiama 
sukurti rizikos dalijimosi 
mechanizmą esamiems paskolų 
MVĮ portfeliams, bankams 
įsipareigojant padidinti MVĮ naujo 
skolinimo apimtis. 

172,4 Kvietimas finansų inžinerijos priemonių 
valdytojams atrinkti paskelbtas 2009 m. gegužės 
29 d., o galutinis paraiškų pateikimo terminas 
buvo 2009 m. birželio 30 d. Nepaisant 
pažangos, EIF susidūrė su rimtomis 
problemomis įgyvendinant portfelinių garantijų 
finansinį instrumentą.  Kilus diskusijoms tarp EIF 
ir DG Regio dėl išlaidų tinkamumo portfelinėms 
garantijoms, EIF sustabdė šio instrumento 
įgyvendinimą ir keitė portfelinių garantijų 
instrumentą siekdamas atsižvelgti į Europos 
Komisijos išaiškinimus. Atnaujintą pasiūlymą su 
peržiūrėtu produktu planuota pateikti 2010 m. 
pradžioje.171 

Pasiūlymą dėl dalyvavimo portfelinių garantijų 

                                                      
171 JEREMIE Lithuania. Annual Report 2009. 31 March 2010. P. 3.  
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Priemonė Priemonės 
apimtis, mln. Lt Finansų inžinerijos priemonės valdytojai 

teikimo priemonėje pateikė 1 finansinis 
tarpininkas – AB Šiaulių bankas. Buvo 
atliekamas paraiškos vertinimas, Šiaulių bankas 
paprašytas pateikti papildomą informaciją. 
Vėliau priemonė buvo nutraukta. 2010 m. 
rugsėjo 2 d. EIF paskelbė naują kvietimą 
finansiniams tarpininkams atrinkti.  

Iš viso 1000  

Šaltinis: Finansų ministerijos informacija ir Ūkio ministerijos informacija, 2009 m. JEREMIE kontroliuojančio fondo metinė ataskaita. 

 

2 Lentelė. Per INVEGOS KF įgyvendinamos Finansų inžinerijos priemonės ir jų valdytojai (informacija 
pateikiama 2010 m. spalio 29 d.) 

Priemonė Priemonės 
apimtis, mln. Lt Finansų inžinerijos priemonės valdytojai 

Mažų paskolų (kreditų) 
schema 

Pagal šią priemonę 
investuojama į bankų paskolų 
fondus, teikiančius mažas 
paskolas (iki 350 tūkst. Lt) labai 
mažoms, mažoms ir vidutinėms 
įmonėms investiciniams 
projektams vykdyti ar 
apyvartinėms lėšoms finansuoti 
už 6,8‐7,8 proc. dydžio 
palūkanas. Maži kreditai negali 
būti teikiami kreditų gavėjų 
turimiems kreditams ar 
finansiniams įsipareigojimams 
refinansuoti tame pačiame 
banke ar kitoje finansų įstaigoje. 

100 Kvietimas finansų inžinerijos priemonės 
valdytojams (bankams) atrinkti paskelbtas 2009 m. 
balandžio 10 d., galutinis paraiškų pateikimo 
terminas – 2009 m. balandžio 27 d. 

Konkursui paraiškas pateikė 6 Lietuvoje veikiantys 
komerciniai bankai. Įvertinus paraiškas ir 
atsižvelgus į vertinimo kriterijus (patirtį kredituojant 
smulkųjį verslą Lietuvoje, tinkamumą įgyvendinti 
projektą, kreditavimo įkainius ir valdymo 
sąnaudas), konkurso laimėtojais paskelbti 4 
bankai: AB Ūkio bankas, AB Šiaulių bankas, AB 
Medicinos bankas ir AB Parex bankas.  Šių bankų 
prašoma suma priemonei įgyvendinti buvo 131 
mln. lt. Su atranką laimėjusiais bankais 2009 m. 
gegužės 12 d. pasirašytos tikslinės paskolos 
sutartys. Atsižvelgiant į konkurso sąlygas, AB 
Šiaulių bankui mažiems kreditams SVV subjektams 
teikti skirta 35 mln. lt, AB Ūkio bankui – 26 mln. lt, 
AB Medicinos bankui ir AB Parex bankui – po 19,5 
mln. lt.172  

Atviras kreditų fondas 

Atviras kreditų fondo (AKF) 
tikslas – sudaryti atviros kredito 
linijos sutartis su atrinktais 
finansiniais tarpininkais, kurie, 
priėmę sprendimą suteikti 
nustatytus reikalavimus 
atitinkantį kreditą, kreipsis į 
INVEGĄ dėl AKF lėšų skyrimo 
SVV subjektams finansuoti.173 
Priemonės įgyvendinime gali 

100 2009 m. birželio 10 d. buvo paskelbtas konkursas 
bankams atrinkti, o galutinis paraiškų pateikimo 
terminas baigėsi 2009 m. birželio 22 d. Konkurso 
metu gauti 8 bankų pasiūlymai. Kadangi ne visi 
bankai išreiškė pageidavimą pasirašyti Atviros 
kredito linijos sutartis, 2009 m. liepos 22 d. 
pasirašytos Atviros kredito linijos sutartys su 6 
bankais: AB Šiaulių banku, AB Ūkio banku, UAB 
Medicinos banku, AB Parex banku, AB DnB NORD 
banku ir AB banku „Finasta“. 2009 m. rugsėjo 28 d. 
paskelbtas patikslintas kvietimas dalyvauti bankų 

                                                      
172 INVEGOS fondo metinė veiklos ataskaita. 2009 m. P. 5.  
173 INVEGOS fondo metinė veiklos ataskaita. 2009 m. P. 12. 
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Priemonė Priemonės 
apimtis, mln. Lt Finansų inžinerijos priemonės valdytojai 

dalyvauti visi bankai, atitinkantys 
nustatytus kriterijus, o įmonės 
turi galimybę pasirinkti, į kurį 
banką kreiptis dėl paskolos. 
Kreditai gali būti teikiami 
investicijoms ar apyvartinėms 
lėšoms finansuoti, jei po tokio 
finansavimo plečiama SVV 
subjekto veikla ar didinamas jo 
konkurencingumas. Maksimali 
lėšų suma iš AKF vienam 
kreditui – 1,5 mln. Lt plius bent 
25 proc. banko lėšų. Kredito 
terminas ne ilgesnis kaip 60 
mėnesių, su galimybe pratęsti 
dar 12 mėnesių. 

atrankoje finansų inžinerijos priemonei „Atviras 
kreditų fondas“ įgyvendinti (pasiūlymai teikiami iki 
2009 m. spalio 13 d.), siekiant pakeisti (pagerinti) 
kai kurias kreditų iš AKF lėšų teikimo sąlygas, t.y. 
sudaryti galimybę kreditus iš AKF lėšų teikti ir 
eurais, sumažinti iš AKF lėšų teikimų kreditų kainą 
SVV subjektams, sudaryti galimybę kreditą 
imančiam SVV subjektui  pasinaudoti iki 80 proc. 
INVEGOS teikiama garantija. Į atnaujintą kvietimą 
atsiliepė visi pirmame kvietime dalyvavę bankai, ir 
AB bankas Snoras. 2009 m. spalio mėn. pabaigoje 
buvo pasirašyti Atviros kredito linijos sutarčių 
pakeitimai su 5 bankais: AB Parex banku, AB Ūkio 
banku, UAB Medicinos banku, AB banku „Finasta“ 
ir AB Šiaulių banku. 2009 m. gruodžio 4 d. Atviros 
kredito linijos sutartis pasirašyta su AB bankas 
Snoras.174  

Iš viso 200  

Šaltinis: Finansų ministerijos ir Ūkio ministerijos informacija 

 
3 Lentelė. Per Verslumo skatinimo KF įgyvendinamos Finansų inžinerijos priemonės ir jų valdytojai 
(informacija pateikiama 2010 m. spalio 29 d.) 

Priemonė Priemonės 
apimtis, mln. Lt Finansų inžinerijos priemonės valdytojai 

Labai mažų paskolų teikimo 
schema; Pradedančiųjų verslą 
mokymas, konsultavimas 
(subsidijos) 

Pagal šią priemonę įmonėms ar 
asmenims bus teikiamos labai 
mažos (iki 86 tūkst. Lt) vertės 
paskolos siekiant paskatinti 
asmenis pradėti, o įmones – 
toliau plėtoti savo verslą. 
Finansų inžinerijos priemonės 
valdytojas turės užtikrinti 
priemonės įgyvendinimą, 
derinant paskolų teikimą ir 
subsidijas su pradedančiųjų 
verslą mokymu ir konsultavimu. 

50 Konkursas finansiniams tarpininkams atrinkti buvo 
paskelbtas 2010 m. vasario 26 d., o viešojo pirkimo 
pabaiga – 2010 m. gegužės 28 d. 2010 m. liepos 
30 d. Verslumo skatinimo fondo valdytoja INVEGA 
konkurso būdu atrinko 57-ių kredito unijų 
konsorciumą, atstovaujamą Lietuvos centrinės 
kredito unijos (LCKU) ir  pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį. Paskolas planuojama 
pradėti teikti ne anksčiau nei 2010 m. rugsėjo mėn. 

Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija 

 
 

 

                                                      

174 INVEGOS fondo metinė veiklos ataskaita. 2009 m. P. 13.  
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4 Priedas. KF (ar finansų inžinerijos priemonės) valdytojų alternatyvų analizė 

 

1. Finansų įstaigos: komerciniai bankai ir valstybiniai bankai 

 

1.1. Komerciniai bankai turi juridinio asmens statusą, ir yra finansų įstaigos. Jų veikla licencijuojama 
pagal LR bankų įstatyme nustatytą tvarką. Bankai tiesiogiai ar per antrines įmones siūlo kreditavimo, 
investicijų valdymo, lėšų tvarkymo, verslo konsultacijų ir kitas paslaugas. Pavyzdžiui, antrinė SEB banko 
įmonė „SEB Venture Capital“ yra rizikos kapitalo bendrovė, investuojanti į perspektyvias įmones, turinčias 
didelį augimo potencialą, taip pat finansuojanti įmonių įsigijimus, bendrovių privatizacijas ir teikianti kitas 
paslaugas175. Taigi, galima daryti prielaidą, kad bankų kompetencija leistų tinkamai įgyvendinti finansų 
inžinerijos priemones. Tačiau komerciniai bankai su išlygomis tenkina tinkamumo kriterijų dėl gebėjimo 
užtikrinti finansinių tarpininkų informacijos konfidencialumą. Informacijos konfidencialumo problema galėtų 
būti išspręsta tik tuo atveju, jei KF valdytojas komercinis bankas įsteigtų atskirą padalinį administruojamoms 
finansų inžinerijos priemonėms įgyvendinti, bet tokio atskiro finansų padalinio veikla būtų bankui nebūdinga 
veikla. Kita vertus, finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimas (pvz., rizikos kapitalo investavimas) yra 
veikla, būdinga investiciniams bankams. Investiciniai bankai išvengtų ir informacijos konfidencialumo 
problemos. 

Komerciniai bankai turi darbo su SVV sektoriumi patirties – bankai teikia paskolas, investuoja rizikos 
kapitalą į SVV subjektus, taigi turi patirties vertinant šio rinkos segmento poreikius kuriant SVV poreikius 
atitinkančius finansinius produktus, taigi atitiktų vieną iš efektyvumo kriterijų. Pagrindinis komercinių bankų 
trūkumas – specifinės ES struktūrinių fondų lėšų administravimo patirties nebuvimas.  

Dėl griežtų EIF konfidencialumo reikalavimų gali kilti sunkumų atrinktam komerciniam bankui 
perduodant JEREMIE kontroliuojantįjį fondą ir visą su jo valdymu susijusią informaciją. Komercinis bankas 
KF valdytojo funkcijoms atlikti turėtų būti atrinktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatymu176, vykdant viešąjį paslaugų pirkimą, o tai gali kelti papildomų problemų. Visų pirma, viešojo pirkimo 
rezultatus sunku prognozuoti (ar ir kiek įstaigų dalyvautų konkurse, ar jų patikimumas, patirtis, gebėjimai 
atitiktų keliamus reikalavimus, ir t.t.), viešojo pirkimo organizavimas (pirkimo dokumentų rengimas, konkurso 
skelbimas, laimėtojo atranka) užimtų laiko, o pagal viešųjų pirkimų įstatymą sudarytos paslaugų sutarties 
keitimas (pavyzdžiui, pasikeitus rinkos situacijai ir atsiradus poreikiui peržiūrėti sutartyje numatytų finansų 
inžinerijos priemonių apimtį), būtų komplikuotas. Taigi, kontroliuojančiojo fondo valdytojo (komercinio banko 
ar kitos privačios finansų įstaigos) atranka viešojo pirkimo būdu gana problemiška. 

Reikia pastebėti, kad, atsižvelgiant į finansų inžinerijos priemonių administravimo specifiką, atvejo 
studijose nagrinėtos šalys Slovakija ir Vengrija KF valdytoją atrinko ne viešojo paslaugų pirkimo būdu177. LR 
Žemės ūkio ministerija, įgyvendindama žemės ūkio plėtrai skirtas finansų inžinerijos priemones, fondo 
valdytoją skiria Žemės ūkio ministro įsakymu neskelbiant konkurso – finansų inžinerijos priemonę 
administruoja paskirta finansų įstaiga, apibrėžta Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme178, kurios 
akcijos nuosavybės teise priklauso valstybei, o veiklos tikslas – pagerinti žemės ūkio subjektų prieinamumą 
prie finansinių išteklių Lietuvoje. 

Kredito unijų statusas (finansų įstaiga) ir vykdoma veikla iš esmės nesiskiria nuo komercinių bankų 
veiklos. Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU) priima indėlius, skolinasi, teikia paskolas, investuoja laisvas 
lėšas, atlieka pinigų pervedimo operacijas, leidžia mokėjimo priemones (mokėjimo korteles, kelionės čekius, 
vekselius) ir jas aptarnauja, atlieka operacijas užsienio valiuta ir teikia kitas finansines paslaugas. Taigi, 
LCKU turi finansų įstaigos kompetenciją. 

Reikia paminėti, kad LCKU, kaip finansinis tarpininkas, jau dalyvauja finansų inžinerijos priemonių 
administravime. 2010 m. liepos 30 d. Verslumo skatinimo fondo valdytoja INVEGA konkurso būdu atrinko 

                                                      
175 Šaltinis: www.seb.lt  
176 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996 m. rugpjūčio 13 d. Nr. I-1491 (aktuali redakcija). Žin., 1996, Nr. 84-2000 
177 Slovakijoje KF valdytoju paskirtas EIF kartu su specialios paskirties bendrove (SPV) SPV yra savarankiškas juridinis asmuo, 
priklausantis nacionalinei institucijai SZRB. Vengrijoje JEREMIE KF valdytoju paskirta nacionalinė institucija.  
178 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 3D-503 „Dėl Finansų inžinerijos priemonių 
administravimo taisyklių“. Žin., 2009, Nr. 84-3554 
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57-ių kredito unijų konsorciumą, atstovaujamą LCKU, ir pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl labai mažų 
paskolų teikimo bei pradedančiųjų verslą mokymo ir konsultavimo.  

 

1.2. Valstybiniai bankai galėtų turėti reikiamos kompetencijos, tačiau ji priklauso nuo konkretaus 
valstybinio banko specializacijos.  

Lietuvos bankas yra Lietuvos Respublikos centrinis bankas. Pagrindinis Lietuvos banko veiklos 
tikslas – palaikyti kainų stabilumą. Lietuvos bankas, įgyvendindamas šį pagrindinį tikslą, atlieka tokias 
funkcijas: vykdo Lietuvos Respublikos pinigų emisiją, formuoja ir vykdo pinigų politiką; valdo, naudoja 
Lietuvos banko užsienio atsargas ir jomis disponuoja; atlieka valstybės iždo agento funkcijas; išduoda bei 
atšaukia licencijas Lietuvos Respublikos kredito įstaigoms ir leidimus užsienio valstybių kredito įstaigų skyrių 
bei atstovybių steigimui, prižiūri jų veiklą ir nustato jų finansinės apskaitos principus ir atskaitomybės tvarką; 
kuria ir valdo tarpbankinę lėšų pervedimo sistemą ir nustato reikalavimus tarpbankinės lėšų pervedimo 
sistemos dalyviams; renka pinigų ir bankų, mokėjimo balanso, Lietuvos finansinės ir su ja susijusios 
statistikos duomenis, diegia šios statistikos surinkimo, atskaitomybės, jos skelbimo standartus, sudaro 
Lietuvos Respublikos mokėjimų balansą, vykdo kitas funkcijas179. Lietuvos Respublikos finansų įstaigų 
įstatymas Lietuvos bankui netaikomas – bankas veikia Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Be 
to, Lietuvos banko vykdomos funkcijos gana specifinės, mažai susijusios su tipinės finansų įstaigos 
veikla. Dėl šių priežasčių Lietuvos banko kompetencija yra gana ribota ir gali būti nepakankama 
kontroliuojančiojo fondo valdytojo funkcijoms atlikti. 

Lietuvos bankas atitiktų efektyvumo kriterijus. Bankas turi patirties administruojant ES paramos 
programų lėšas. Phare negrąžintina parama (iš viso 28,8 mln. litų) buvo skirta Lietuvos privačioms mažoms 
ir vidutinėms įmonėms finansuoti (SVV subjektų finansavimo sąlygoms gerinti) pagal 1992 ir 1994 metų 
finansinius memorandumus, 1993 ir 1995 metų Europos Komisijos, Lietuvos banko ir Lietuvos Respublikos 
finansavimo sutartis bei Europos Komisijos ir Lietuvos banko įgyvendinimo sutartis. Lietuvos bankas dešimt 
metų administravo Phare lėšas, perskolindamas jas komerciniams bankams, kurie savo ruožtu skolindavo 
labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms180. Kadangi Phare lėšos buvo skirtos SVV subjektų 
finansavimo sąlygoms gerinti, administruodamas jas bankas įgijo darbo su SVV sektoriumi patirties.  

Tačiau būtina paminėti, kad kliūtimi Lietuvos bankui toliau administruoti Phare lėšas tapo banko 
veiklos reglamentavimo ypatumai – perskolinti paramos ar kitas lėšas komerciniams bankams nėra Lietuvos 
banko funkcija, ir Phare lėšų administravimas buvo perduotas Ūkio ministerijai. Taigi, panašios kliūtys 
Lietuvos bankui iškiltų ir administruojant finansų inžinerijos priemones – ši veikla taip pat nėra Lietuvos 
banko funkcija, ir gali būti nesuderinama su bankui keliamais tikslais.   

AB Turto bankas yra akcinio kapitalo pagrindu veikianti valstybės įmonė, kuri verčiasi neveiksnių 
aktyvų ir kito turto valdymu, naudojimu bei disponavimu, ir prisiima su tuo susijusią riziką bei atsakomybę. 
Turto bankui suteikta ribotos bankinės veiklos licencija, todėl galima teigti, kad turto bankas tik iš dalies 
atitinka finansų įstaigos statusą, atitinkamai turi ir ribotą finansų įstaigos kompetenciją. Turto banko veiklos 
tikslas – organizuoti ir koordinuoti valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimą, realizuoti perimtus neveiksnius 
aktyvus ir išieškoti pagal sutartis perduotas administruoti paskolas, valstybės garantijas bei kitus turtinius 
įsipareigojimus.  

Turto bankui patikėtas Europos Sąjungos finansinės paramos, Europos ekonominės erdvės ir 
Norvegijos finansinių mechanizmų bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų iš Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžeto specialiųjų programų ir (arba) panaudotų pažeidžiant teisės aktus išieškojimas bei 
grąžinimas į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą. Tačiau neteisėtai panaudotų paramos lėšų 
išieškojimas nėra tapatus ES struktūrinių fondų lėšų administravimui, taigi Turto banko patirtis valdant ES 
struktūrinių fondų lėšas yra ribota. Svarbus trūkumas tas, jog bankas neturi finansinių produktų, skirtų SVV 
sektoriui, planavimo ir įgyvendinimo patirties. Taigi Turto banko veikla, o kartu ir kompetencija, gerokai 
skiriasi nuo kompetencijos, būtinos administruojant finansų inžinerijos priemones. Tiek Lietuvos bankas, tiek 
Turto bankas atitiktų antrąjį tinkamumo kriterijų - gebėti užtikrinti finansinių tarpininkų informacijos 
konfidencialumą. 

                                                      
179 Šaltinis: www.lb.lt  
180 Šaltinis: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 5 d. nutarimas Nr. 974 „Dėl Phare negrąžintinos paramos naudojimo“. 
Žin., 2005, Nr. 109-3982 
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2. Įgyvendinančiosios institucijos181. Vertinant, kokios institucijos galėtų perimti JEREMIE KF 
funkcijas, derėtų detaliau aptarti ir įgyvendinančiųjų institucijų (agentūrų) galimybes dalyvauti administruojant 
finansų inžinerijos priemones. Detaliau aptariamos agentūros, atitinkančios bent du efektyvumo kriterijus 
kontroliuojančiojo fondo valdytojo atrankai (žr. 5 pav.). 

2.1. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) yra garantijų institucija, įsteigta LR Vyriausybės 
2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 887 "Dėl smulkaus ir vidutinio verslo plėtros". Jos pagrindinė veikla – 
finansinių paramos priemonių SVV subjektams įgyvendinimas: garantijų teikimas kredito įstaigoms už SVV 
subjektams suteikiamas paskolas, labai mažų paskolų SVV subjektams teikimas ar jų teikimo 
administravimas, rizikos kapitalo į SVV subjektus investavimas, dalinio paskolų palūkanų dengimo SVV 
subjektams administravimas. INVEGAI taip pat suteikta teisė vykdyti kitą, tiesiogiai su pagrindinėmis 
veiklomis susijusią, veiklą.  

Reikia paminėti, kad INVEGA yra finansų įstaiga, veiklą vykdo remdamasi LR Finansų įstaigų įstatymo 
nuostatomis182. Be to, 2007 m. spalio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 1139183 ji vykdo 
ir įgyvendinančiosios institucijos funkcijas, įgyvendinant 2007–2013 m. Ekonomikos skatinimo veiksmų 
programą.  

Taigi, INVEGA atitinka visus šioje ataskaitos dalyje pasiūlytus kontroliuojančiojo fondo valdytojo 
atrankos kriterijus. Šiuo metu ji tokias funkcijas ir vykdo. Bendrovė valdo INVEGOS fondą ir Verslumo 
skatinimo fondą (finansuojami 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis), taip pat Garantijų fondą 
kaip atskirą finansų inžinerijos priemonę. Garantijų fondo lėšos skiriamos garantijų teikimui, INVEGOS 
fondas šiuo metu įgyvendina dvi finansų inžinerijos priemones – „Mažų kreditų teikimas – 2 etapas“ ir 
„Atviras kreditų fondas“. Iš Verslumo skatinimo fondo lėšų bus teikiamos paskolos ir (ar) subsidijos labai 
mažoms, mažoms įmonėms, fiziniams asmenims, pradedantiems verslą ir socialinėms įmonėms, 
plėtojančioms verslą. Reikia konstatuoti, kad INVEGA veiklos apimtys nuolat didėja. 2009 m., palyginti su 
veiklos pradžioje išduotomis garantijomis, suteikta penkis kartus daugiau garantijų, devynis kartus išaugo 
garantuotų paskolų suma, padidėjo LR Vyriausybės nustatytas įstaigos įsipareigojimų limitas (nuo 20 mln. lt 
iki 650 mln. lt), administruojamų paslaugų spektras išsiplėtė iki dešimties veiklų. Be tradicinių garantijų, 
teikiamų garantuojant už SVV subjektų paskolas, 2009 m. INVEGA pradėjo teikti ir naujo pobūdžio garantijas 
– garantijas kredito įstaigoms už daugiabučių namų modernizavimo projektus, garantijas didelėms įmonėms 
ir įmonėms, kurios laikinai susidūrė su finansiniais sunkumais, taip pat buvo sukurtos teisinės prielaidos 
pradėti teikti valstybės specialiąsias garantijas dėl eksporto kredito draudimo bei garantijas 
pradedantiesiems verslą184, INVEGA teikia ir dalinio paskolų palūkanų kompensavimo paslaugas. Tai rodo 
INVEGA gebėjimą suvaldyti išaugusias paslaugų apimtis, diegti naujus instrumentus, gebėjimą vertinti SVV 
subjektų poreikius, vykdyti finansinių tarpininkų atranką ir kontraktavimą. Bendrovėje sukurta 
administruojamų finansų inžinerijos priemonių valdymo sistema, reikalinga IT bazė, įstaiga turi reikiamų 
žmogiškųjų išteklių. Lyginant EIF ir INVEGA paslaugų įkainius matyti, jog INVEGA finansų inžinerijos 
priemonių administravimo kaštai daug mažesni, o tai papildomas argumentas JEREMIE KF valdymą 
perduoti INVEGAI. Nors, kaip jau minėta, skiriasi per INVEGA ir JEREMIE KF įgyvendinamų instrumentų 
pobūdis, tikėtina, jog nacionalinės institucijos administravimo mokestis būtų mažesnis nei EIF. 

2.2. Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) yra Lietuvos Respublikos ūkio 
ministerijos įsteigta pelno nesiekianti institucija, administruojanti ES paramos ir bendrojo finansavimo lėšas. 
Agentūros veiklos tikslai – dalyvauti įgyvendinant nacionalines strategijas, programas ir kitas iniciatyvas, 
skirtas Lietuvos ūkiui plėtoti ir jo tarptautiniam konkurencingumui didinti, pagal kompetenciją administruoti 
nacionalines ir ES paramos lėšas, skirtas Lietuvos verslo, turizmo ir energetikos sektoriams plėtoti, teikti 
fiziniams ir juridiniams asmenims kokybiškas paslaugas ir informaciją, susijusią su nacionalinių ir ES 
paramos lėšų panaudojimu projektams įgyvendinti. Agentūra vykdo jai pavestas funkcijas pagal Lietuvos 

                                                      
181 Tai institucijos, paskirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų 
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir 
veiksmų programas“ (Žin., 2007, Nr. 114-4637) dalyvauti 2007–2013 m. veiksmų programų administravime. Įgyvendinančioji institucija, 
vadovaudamasi Reglamento Nr. 1083/2006 59 straipsnio 2 dalimi, vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atlieka vadovaujančiosios 
institucijos pavestas užduotis ir ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už bendrai finansuojamus 
iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, įgaliotas atlikti funkcijas. 
182 INVEGOS įstatų 3 punktas. 
183 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimas Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, 
įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ (Žin., 
2007, Nr. 114-4637) 
184 INVEGA veiklos ataskaita už 2009 m.  
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2004–2006 m. BPD užbaigimo Gaires ir PHARE 2002 m. Ekonominės ir socialinės sanglaudos projektą 
„Parama verslo plėtrai“, užtikrina tolesnę BPD 1.2, 3.1, 3.2 ir 3.4. priemonių bei PHARE 2002 paramos 
verslui projektų poprojektinę priežiūrą, taip pat užtikrina efektyvų 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos 
pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2.1, 2.2 ir 2.4 prioritetus ir Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programos 3.1 ir 3.3 prioritetus projektų administravimą ir įgyvendinimo priežiūrą, siekia veiksmingai 
administruoti valstybės paramą pagal Ūkio ministerijos patvirtintas programas. Taigi, agentūra yra sukaupusi 
didelę patirtį administruojant struktūrinių fondų lėšas, tačiau jos patirtis dirbant su SVV sektoriumi apsiriboja 
subsidijų administravimu, ji neteikia jokių LR Finansų įstaigų įstatymo 3 straipsnyje įšvarintų finansinių 
paslaugų. Nors šiuo metu LVPA tokių paslaugų neteikia tačiau, tikėtina, kad naujame ES struktūrinės 
paramos programavimo laikotarpyje LVPA savo teikiamas paslaugas gali praplėsti. Tikėtina, kad 2014–2020 
m. bus skatinama mažinti paramos teikimo verslo plėtrai subsidijų apimtis, plačiau taikyti finansų inžineriją, 
derinti subsidijas su lengvatinėmis paskolomis ir pan. Todėl gali kilti poreikis apsvarstyti LVPA galimybes 
tapti finansų įstaiga, pradėti teikti finansines paslaugas (pavyzdžiui, lėšų skolinimą lengvatinėmis sąlygomis).  

2.3. Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis pelno 
nesiekiantis juridinis asmuo (viešoji įstaiga). Agentūrą 2002 m. įsteigė Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos. Kurį laiką agentūra veikė kaip 
fondas, vėliau buvo reorganizuota į viešąją įstaigą.   

Agentūra administruoja šias paramos programas: 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programą (priemonės prioritetus 1.1, 1.2, 1.3, 1.4), Europos pabėgėlių fondo programą ir Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo programą. Iki 2007–2013 m. programavimo periodo ESFA 
administravo projektus pagal Lietuvos 2004–2006 m. BPD antrojo prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ (5 
priemones), 2002–2006 m. - PHARE ESS 2001 ir Phare ESS 2002 programas, 2004 m. pradėjo 
administruoti Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL projektus. Iš agentūros veiklos pobūdžio matyti, jog ESFA 
turi patirties administruojant ES struktūrinės paramos lėšas, taip pat, įgyvendindama verslumo skatinimo 
priemones, yra įgijusi darbo su SVV sektoriumi patirties, todėl galėjo būti potencialiu kandidatu svarstant 
Verslumo skatinimo fondo valdytojo parinkimo klausimą. Visgi, kaip ir LVPA atveju, esminis agentūros 
trūkumas tas, kad ji nėra finansų įstaiga, taigi, neatitinka siūlomo tinkamumo kriterijaus ir neturi 
kompetencijos teikti finansines paslaugas.   

3. Nauja institucija (valstybės įsteigtas rizikos kapitalo fondas). Vertinant šią galimybę būtina atkreipti 
dėmesį, kad naujai įsteigta valstybinė institucija neturėtų reikiamos kompetencijos. Kita vertus, kompetenciją 
galėtų atstoti darbuotojų patirtis, tai rodo ir Vengrijos atvejo studija – šalis JEREMIE iniciatyvai įgyvendinti 
įsteigė naują instituciją Vengrijos Rizikos kapitalo fondą ir jam priskyrė KF funkcijas, o kompetencijos 
trūkumas buvo sėkmingai išspręstas samdant atitinkamą patirtį turinčius darbuotojus. Panašią alternatyvą – 
steigti naują valstybės instituciją finansų inžinerijos priemonėms įgyvendinti pasirinko keturi Jungtinės 
Karalystės regionai, du Ispanijos regionai, du Italijos, du Prancūzijos, keturi Lenkijos regionai.185 

Svarstant tokią galimybę nereikėtų pamiršti, kad bet kokios naujos valstybinės institucijos steigimas 
didina biurokratijos apimtis ir dažniausiai sąlygoja papildomas valstybės biudžeto išlaidas. Be to, naujai 
įsteigtas rizikos kapitalo fondas neturėtų institucinės patirties ir reikiamos kompetencijos. Kaip jau minėta, 
institucijos patirtį galėtų atstoti darbuotojų kompetencija, tačiau reikiamus darbuotojus (pvz., labai gerai 
išmanančius rizikos kapitalo investavimą) tektų pritraukti iš finansų sektoriaus. Rinkoje tokių darbuotojų 
paslaugos kainuoja brangiai, ir dėl šios priežasties naujos institucijos veiklos kaštai dar labiau išaugtų.  
Naujos institucijos steigimas finansų inžinerijos priemonių administravimui būtų pateisinamas tik tuo atveju, 
jei rinkoje nebūtų nė vienos pasiūlytus kriterijus atitinkančios institucijos. Kaip matyti iš atliktos analizės, 
kriterijus atitinkančių institucijų, galinčių perimti JEREMIE Kontroliuojančiojo fondo valdytojo funkcijas, 
Lietuvoje yra, taigi sprendimas steigti naują instituciją nebūtų nei pateisinamas, nei racionalus.  

 

 

                                                      
185 JEREMIE Progress Report on Evaluation and Implementation Activities in 27 EU Memner States. 1 January 2006 to 1 July 2009. P. 
32–43.  
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5 Priedas. SVV subjektų apklausos rezultatai 
 

Tyrimo anketa buvo išsiųsta elektroniniu paštu 3150 respondentų, iš kurių 133 anketą užpildė. Toliau 
yra pateikiamas apklausos patikimumo vertinimas. 

Tyrimo paklaidą su minėtąja imtimi galima apskaičiuoti remiantis V.I. Paniotto formule n = 1/ (∆2 + 
1/N), kur: n – respondentų skaičius, ∆ – paklaida, N – visumos narių skaičius. Remiantis Lietuvos statistikos 
departamento duomenimis, 2009 metų sausio 1 d. Lietuvoje buvo 65232 veikiančių SVV įmonių. Taigi tyrimo 
visumos narių skaičius N = 65232.  Gauname, kad, kai respondentų skaičius n = 133,  su 0,95 tikimybe 
tyrimo paklaida ∆ yra apie 10%. Nors tokia paklaida yra visuotinai priimtina statistiniuose tyrimuose ir parodo, 
kad paklausa yra pakankamai patikima, vis tik SVV subjektų apklausos atsakymų patikimumas buvo dar 
tikrinamas, skaičiuojant Cronbach's alpha koeficientą. 

Cronbach's alpha koeficientas parodo apklausos turinio, klausimų homogeniškumą, taip pat, ar 
klausimai pakankamai atspindi tiriamą dydį. Koeficientas buvo skaičiuojamas aštuoniems klausimams/ 
klausimų grupėms, kurių atsakymai yra tarpusavyje palyginami (vienodi). Sudėtiniai klausimai, kuriuose 
respondentų buvo prašoma įvertinti kelis Finansų inžinerijos instrumentus, finansavimo būdus ir pan., buvo 
traktuojami kaip atskiri klausimai. Pavyzdžiui, apklausoje buvo siekiama nustatyti problemų, su kuriomis SVV 
įmonė (individuali veikla) susidūrė 2009 metais, aktualumą.  Apskaičiuojant Cronbach's alpha koeficientą 
šiam klausimui, buvo lyginamas atsakymų pasiskirstymas, vertinant kiekvieną iš nurodytų problemų (žr.  
lentelę žemiau). 

Gautos apskaičiuotos Cronbach‘s alpha koeficiento reikšmės buvo interpretuojamos pagal G. George 
ir Mallery, P. pasiūlytą skalę, pagal kurią, jei koeficientas yra > 0,9, tuomet gautų atsakymų patikimumas yra 
puikus, jei > 0,8 atsakymų patikimumas geras, jei > 0,7 atsakymų patikimumas priimtinas, jei > 0,6 – 
ginčytinas, jei > 0,5 – menkas ir jei < 0,5 – nepriimtinas. Žemiau pateikiamas apklausos atsakymų 
patikimumo vertinimas, remiantis Cronbach's alpha koeficientu: 

 

Klausimas (-ai) Cronbach's alpha 
koeficientas  

Atsakymų 
patikimumas 

Įmonės (individualios veiklos) finansinių rodiklių pokyčiai 2009 metais, 
lyginant su 2008 metais (žr. apklausos 2.1 klausimą); poreikis gauti nurodytus 
išorinio finansavimo būdus 2009, lyginant su 2008 metais (žr. apklausos 2.3 
klausimą); 

0,701 Priimtinas 

Vertinimas problemų aktualumo, su kuriomis įmonės (individualios veiklos 
vykdytojai) susidūrė 2009 metais (žr. apklausos, 2.2 klausimą); 0,634 Ginčytinas 

Bandymai gauti nurodytus išorinio finansavimo būdus 2009 metais (žr. 
apklausos, 2.4 klausimą); 0,640 Ginčytinas 

Bandymai pasinaudoti paramos SVV subjektams priemonėmis 2009 – 
2010 metų laikotarpiu (žr. apklausos 2.5 klausimą); 0,734 Priimtinas 

Vertinimas planuojamo poreikio gauti kiekvieną iš nurodytų išorinio 
finansavimo būdų 2010 – 2012 metais (žr. apklausos 3.1 klausimą); 0,725 Priimtinas 

Vertinimas tikimybės gauti kiekvieną iš nurodytų išorinio finansavimo būdų 
2010 - 2012 metais (žr. apklausos 3.2 klausimą); 

0,847 Geras 

Vertinimas žinomumo skirtingų paramos SVV subjektams priemonių (žr. 
apklausos 4.1 klausimą); 0,835 Geras 

Vertinimas teiginių, susijusių su skirtingomis paramos SVV subjektams 
formomis (žr. apklausos 4.2, 4.3, 4.4., 4.5, 4.6 klausimus); 

0,817 Geras 
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I DALIS.  Respondentų pasiskirstymas 

 

1.1 Respondentų pasiskirstymas pagal įmonės juridinį statusą: 

 

 Akcinė bendrovė 
(AB) 

Uždaroji akcinė 
bendrovė (UAB) 

Individuali 
įmonė (IĮ) 

Netaikoma – 
vykdau 

individualią 
veiklą 

Kita 

% nuo bendro respondentų 
skaičiaus 

2.26% 81.95% 12.03% 1.50% 2.26% 

 

1.2 Respondentų pasiskirstymas pagal užimamas pareigas įmonėje:   

 

 Vadovas Finansininkas Vadybininkas Kita 

% nuo bendro respondentų 
skaičiaus 74.05% 12.21% 9.16% 4.58% 

 

1.3 Respondentų pasiskirstymas pagal įmonės dydį: 

 

 Mikro įmonės Mažos įmonės Vidutinės įmonės 

% nuo bendro respondentų 
skaičiaus 41.22% 37.41% 21.37% 

 

1.4 Respondentų pasiskirstymas pagal įmonės veiklą: 

 

 Gamyba Statyba 
Didmeninė ir 

mažmeninė prekyba Paslaugos 

% nuo bendro respondentų 
skaičiaus 

24.81% 15.04% 21.81% 38.34 

 

1.5 Respondentų pasiskirstymas pagal įmonės veiklos trukmę: 

 

 < 3 metai 3 – 5 metai 5 – 10 metų > 10 metų 

% nuo bendro respondentų 
skaičiaus 16.54% 37.59% 20.30% 45.86% 

 

 

 

 



Lietuvos teisinės ir finansinės sistemos tinkamumo SVV plėtrai skirtų finansinės 
inžinerijos priemonių, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų, steigimui ir 

įgyvendinimui vertinimas 

Galutinė vertinimo ataskaita 

256 psl. iš 277 

  

 

II DALIS. SVV finansavimo poreikis 2009 metais. 

 

2.1 Įmonių (individualios veiklos) finansiniai rodikliai 2009 metais, lyginant su 2008 metais:  

 Metinės pajamos Darbo sąnaudos 
Produkcijos 
sąnaudos 

Pelnas prieš 
mokesčius Arba nuostolis 

Didėjo 20.61% 26.23% 28.45% 14.41% 53.12% 

Nekito 5.34% 18.85% 23.28% 7.21% 18.75% 

Mažėjo 72.52% 51.64% 41.38% 72.97% 18.75% 

Nežinau 1.53% 3.28% 6.90% 5.41% 9.38% 

 

2.2 Problemos pagal aktualumą, su kuriomis įmonės susidūrė 2009 metais: 

 

Paklausos sumažėjimas 

 Labai aktualu Aktualu Nelabai 
aktualu 

Neaktualu Nežinau 

Bendras vertinimas 58.52% 29.93% 11.11% 3.70% 0.74% 

Vertinimas 
pagal ūkio 
šakas 

Mažmeninė/ didmeninė prekyba 65.52% 24.14% 10.34% 0.00% 0.00% 

Gamyba 66.67% 18.18% 9.09% 6.09% 0.00% 

Statyba 70.00% 25.00% 0.00% 0.00% 5.00% 

Paslaugos 45.28% 32.08% 16.98% 5.66% 0.00% 

Vertinimas 
pagal 
įmonės 
dydį 

Mikro įmonės 51.85% 31.48% 11.11% 5.56% 0.00% 

Mažos įmonės 60.78% 25.49% 13.73% 0.00% 0.00% 

Vidutinės įmonės 67.86% 17.86% 7.14% 3.57% 3.75% 

Vertinimas 
pagal 
įmonės 
veiklos 
trukmę 

< 3 metai 36.36% 36.36% 18.18% 9.09% 0.00% 

3–10 metų 51.92% 36.54% 11.54% 0.00% 0.00% 

> 10 metų 72.13% 13.11% 8.20% 4.92% 1.64% 

 

Konkurencija 

 Labai aktualu Aktualu Nelabai 
aktualu Neaktualu Nežinau 

Bendras vertinimas 30.37% 41.48% 20.00% 7.41% 0.74% 

Vertinimas 
pagal ūkio 
šakas 

Mažmeninė/ didmeninė prekyba 44.83% 37.93% 13.79% 3.45% 0.00% 

Gamyba 30.30% 48.48% 15.15% 6.06% 0.00% 
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Statyba 20.00% 65.00% 0.00% 10.00% 5.00% 

Paslaugos 26.42% 30.19% 33.96% 9.43% 0.00% 

Vertinimas 
pagal 
įmonės 
dydį 

Mikro įmonės 31.48% 46.30% 12.96% 9.26% 0.00% 

Mažos įmonės 29.41% 31.37% 35.29% 3.92% 0.00% 

Vidutinės įmonės 32.14% 50.00% 7.14% 7.14% 3.57% 

Vertinimas 
pagal 
įmonės 
veiklos 
trukmę 

< 3 metai 31.82% 31.82% 27.27% 9.09% 0.00% 

3–10 metų 23.08% 48.08% 26.92% 1.92% 0.00% 

> 10 metų 36.07% 39.34% 11.48% 11.48% 1.64% 

 

Galimybės gauti išorinį finansavimą 

  Labai aktualu Aktualu Nelabai 
aktualu Neaktualu Nežinau 

Bendras vertinimas 34.07% 31.85% 20.00% 12.59% 1.48% 

Vertinimas 
pagal ūkio 
šakas 

Mažmeninė/ didmeninė prekyba 37.93% 27.59% 17.24% 17.24% 0.00% 

Gamyba 39.39% 45.45% 12.12% 3.03% 0.00% 

Statyba 30.00% 25.00% 25.00% 15.00% 5.00% 

Paslaugos 30.19% 28.30% 24.53% 15.09% 1.89% 

Vertinimas 
pagal 
įmonės 
dydį 

Mikro įmonės 29.63% 27.78% 14.81% 25.93% 1.85% 

Mažos įmonės 35.29% 33.33% 27.45% 3.92% 0.00% 

Vidutinės įmonės 39.29% 35.71% 17.86% 3.57% 3.57% 

Vertinimas 
pagal 
įmonės 
veiklos 
trukmę 

< 3 metai 31.82% 31.82% 18.18% 18.18% 0.00% 

3–10 metų 36.54% 32.69% 19.23% 9.62% 1.92% 

> 10 metų 32.79% 31.15% 21.31% 13.11% 1.64% 

 

Nepalankiai pakeistos išorinio finansavimo sąlygos (sunkumai, padengiant kredito įmokas, palūkanas) 

  Labai aktualu Aktualu Nelabai 
aktualu 

Neaktualu Nežinau 

Bendras vertinimas 34.81% 25.93% 18.52% 17.78% 2.96% 

Vertinimas 
pagal ūkio 
šakas 

Mažmeninė/ didmeninė prekyba 20.69% 31.03% 24.14% 20.69% 3.45% 

Gamyba 33.33% 36.36% 15.15% 12.12% 3.03% 

Statyba 35.00% 20.00% 20.00% 20.00% 5.00% 

Paslaugos 43.40% 18.87% 16.98% 18.87% 1.89% 
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Vertinimas 
pagal 
įmonės 
dydį 

Mikro įmonės 16.67% 38.89% 12.96% 29.63% 1.85% 

Mažos įmonės 50.98% 17.65% 19.61% 7.84% 3.92% 

Vidutinės įmonės 39.29% 14.29% 28.57% 14.29% 3.57% 

Vertinimas 
pagal 
įmonės 
veiklos 
trukmę 

< 3 metai 9.09% 50.00% 22.73% 13.64% 4.55% 

3–10 metų 46.15% 26.92% 13.46% 13.46% 0.00% 

> 10 metų 34.43% 16.39% 21.31% 22.95% 4.92% 

 

Didėjančios produkcijos/ darbo sąnaudos 

 Labai aktualu Aktualu Nelabai 
aktualu Neaktualu Nežinau 

Bendras vertinimas 18.52% 34.07% 35.56% 11.11% 0.74% 

Vertinimas 
pagal ūkio 
šakas 

Mažmeninė/ didmeninė prekyba 20.69% 41.38% 34.48% 3.45% 0.00% 

Gamyba 24.24% 30.30% 33.33% 12.12% 0.00% 

Statyba 0.00% 40.00% 50.00% 5.00% 5.00% 

Paslaugos 20.75% 30.19% 32.08% 16.98% 0.00% 

Vertinimas 
pagal 
įmonės 
dydį 

Mikro įmonės 12.96% 37.04% 35.19% 14.81% 0.00% 

Mažos įmonės 25.49% 37.25% 31.37% 5.88% 0.00% 

Vidutinės įmonės 17.86% 21.43% 46.43% 10.71% 3.57% 

Vertinimas 
pagal 
įmonės 
veiklos 
trukmę 

< 3 metai 9.09% 36.36% 36.36% 18.18% 0.00% 

3 –10 metų 23.08% 34.62% 34.62% 7.69% 0.00% 

> 10 metų 18.03% 32.79% 36.07% 11.48% 1.64% 

 

Padidėję mokestiniai tarifai 

  Labai aktualu Aktualu Nelabai 
aktualu 

Neaktualu Nežinau 

Bendras vertinimas 55.56% 30.37% 12.59% 0.74% 0.74% 

Vertinimas 
pagal ūkio 
šakas 

Mažmeninė/ didmeninė prekyba 65.52% 17.24% 17.24% 0.00% 0.00% 

Gamyba 48.48% 39.39% 12.12% 0.00% 0.00% 

Statyba 40.00% 40.00% 10.00% 5.00% 5.00% 

Paslaugos 60.38% 28.30% 11.32% 0.00% 0.00% 

Vertinimas 
pagal 
įmonės 

Mikro įmonės 57.41% 27.78% 12.96% 1.85% 0.00% 

Mažos įmonės 60.78% 29.41% 9.80% 0.00% 0.00% 
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dydį 
Vidutinės įmonės 42.86% 39.29% 14.29% 0.00% 3.57% 

Vertinimas 
pagal 
įmonės 
veiklos 
trukmę 

< 3 metai 63.64% 22.73% 13.64% 0.00% 0.00% 

3 –10 metų 51.92% 34.62% 13.64% 0.00% 0.00% 

> 10 metų 55.74% 29.51% 11.48% 1.64% 1.64% 

 

Kompetetingų darbuotojų stoka 

  Labai aktualu Aktualu Nelabai 
aktualu Neaktualu Nežinau 

Bendras vertinimas 9.63% 33.33% 35.56% 20.00% 1.48% 

Vertinimas 
pagal ūkio 
šakas 

Mažmeninė/ didmeninė prekyba 10.34% 34.48% 27.59% 27.59% 0.00% 

Gamyba 9.09% 39.39% 42.42% 9.09% 0.00% 

Statyba 0.00% 20.00% 55.00% 20.00% 5.00% 

Paslaugos 13.21% 33.96% 28.30% 22.64% 1.89% 

Vertinimas 
pagal 
įmonės 
dydį 

Mikro įmonės 9.26% 40.74% 27.78% 22.22% 0.00% 

Mažos įmonės 11.76% 19.61% 43.14% 25.53% 1.96% 

Vidutinės įmonės 7.14% 42.86% 39.29% 7.14% 3.57% 

Vertinimas 
pagal 
įmonės 
veiklos 
trukmę 

< 3 metai 9.09% 50.00% 22.73% 18.18% 0.00% 

3–10 metų 9.62% 34.62% 40.38% 13.46% 1.92% 

> 10 metų 9.84% 26.23% 36.07% 26.23% 1.64% 

 

Kitos respondentų paminėtos problemos ir jų aktualumas: 

Korupcija  [Aktualu] 

Bloga mokestinė politika, nepagrįsti mokesčių dydžiai, avansinis pelno mokestis, labai daug ir dideli 
biurokratiniai trukdžiai ir dokumentų kiekis  [Labai aktualu] 

Stoka apyvartinių lėšų  [Aktualu] 

Nenuspėjami įstatymų pakeitimai, mokesčių sistemos nestabilumas, mokesčių lengvatų nesuteikimas  [Labai aktualu] 

PVM mokesčio mokėjimas negavus pinigu. Taip yra su visais Europos Sąjungos finansuojamais 
projektais  

[Labai aktualu] 

Nemokūs užsakovai  [Aktualu] 

Sunkumai su darbuotojais, prisiderinant prie rinkos poreikių - įstatymai nelankstūs darbdavio atžvilgiu  [Aktualu] 

Banko paskolų gavimas, paprašius konkrečios sumos projekto vykdymui, būtinai duoda~20-40% [Aktualu] 



Lietuvos teisinės ir finansinės sistemos tinkamumo SVV plėtrai skirtų finansinės 
inžinerijos priemonių, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų, steigimui ir 

įgyvendinimui vertinimas 

Galutinė vertinimo ataskaita 

260 psl. iš 277 

  

 

mažesnę  

Įstatymų nepastovumas  [Aktualu] 

Nesąžininga konkurencija, nesąžiningi viešieji pirkimai [Labai aktualu] 

Nuomos mokesčiai ne visada adekvatus rinkos situacijai  [Aktualu] 

Pirkėjų /Tiekėjų tarpusavio atsiskaitymai, užsakymų fragmentiškumas [Aktualu] 

nelankstus darbo kodeksas, daug biurokratijos priimant atleidžiant darbuotojus [Labai aktualu] 

Gilėjanti globalizacija; greitai besikeičiančios technologijos; greitai trumpėjantis produkto gyvavimo 
ciklas; sunkiai vykstantys klasterizacijos kūrimosi procesai dėl įmonių grupių bendro marketingo, 
bendrų pardavimų, bendros gamybos ir ėjimo į kitas užsienio rinkas su didesniu siūlomų produktų 
krepšeliu. 

[Aktualu] 

 

2.3 Poreikio pokyčiai kiekvienam iš žemiau nurodytų finansavimo būdų 2009 metais lyginant su 2008 metais: 

 Lizingas 
Kreditas 

apyvartinėms 
lėšoms papildyti 

Investicinis 
(ilgalaikis) 
kreditas 

Subsidija 
(negrąžintina 

dotacija) 

Kitas išorinis 
finansavimas 

Padidėjo 9.02% 44.36% 22.56% 39.10% 5.26% 

Nepakito 49.62% 34.59% 44.36% 33.83% 12.78% 

Sumažėjo 23.31% 9.77% 18.05% 5.26% 4.51% 

Nežinau 18.05% 11.28% 15.04% 21.80% 77.44% 

 

2.4 Išorinio finansavimo būdai, kuriuos įmonės bandė gauti 2009 metais: 

 Lizingas 
Kreditas 

apyvartinėms 
lėšoms papildyti 

Investicinis 
(ilgalaikis) 
kreditas 

Subsidija 
(negrąžintina 

dotacija) 

Kitas išorinis 
finansavimas 

Bandėte 15.27% 41.98% 15.27% 18.32% 7.63% 

Nebandėte dėl 
galimo atmetimo 6.87% 10.69% 13.74% 19.08% 3.05% 

Nebandėte, nes 
nebuvo poreikio 

64.89% 32.82% 54.20% 39.69% 44.27% 

Nebandėte dėl kitų 
priežasčių 2.29% 6.11% 3.05% 6.87% 4.58% 

Nežinau 10.69% 8.40% 13.74% 16.03% 40.46% 
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2.5 Paramos SVV subjektams priemonės, kuriomis įmonės bandė pasinaudoti 2009 – 2010 metų laikotarpiu: 

 
Lengvatinė 
investicinė 

paskola 

Lengvatinė 
apyvartinė 

paskola 

Garantija 
investicinei 

paskolai 

Garantija 
apyvartinei 

paskolai 

Subsidija 
(negrąžintina 

dotacija) 

Kitomis paramos 
SVV subjektams 

priemonėmis 

Bandėme 9.92% 22.14% 12.21% 16.79% 16.79% 3.05% 

Nebandėme 83.21% 70.23% 77.86% 75.57% 74.81% 79.39% 

Nežinau 6.87% 7.63% 9.92% 7.63% 8.40% 17.56% 

 

III DALIS. SVV finansavimo poreikis 2010 – 2012 metais. 

 

3.1 Prašome įvertinti planuojamą poreikį gauti kiekvieną iš žemiau nurodytų išorinio finansavimo būdų 2010 – 2012 
metais:   

 

Lizingas 

 Labai didelis 
poreikis 

Didelis 
poreikis 

Nedidelis 
poreikis 

Nebus jokio 
poreikio 

Nežinau 

Bendras vertinimas 3.82% 10.69% 41.22% 35.11% 9.16% 

Vertinimas 
pagal ūkio 
šakas 

Mažmeninė/ didmeninė prekyba 6.90% 10.34% 41.38% 31.03% 10.34% 

Gamyba 3.12% 9.38% 43.75% 34.38% 9.38% 

Statyba 0.00% 5.00% 40.00% 45.00% 10.00% 

Paslaugos 4.00% 14.00% 40.00% 34.00% 8.00% 

Vertinimas 
pagal 
įmonės 
dydį 

Mikro įmonės 1.85% 9.26% 37.04% 46.30% 5.56% 

Mažos įmonės 2.08% 14.58% 47.92% 22.92% 12.50% 

Vidutinės įmonės 11.11% 7.41% 40.74% 29.63% 11.11% 

Vertinimas 
pagal 
įmonės 
veiklos 
trukmę 

< 3 metai 4.55% 13.64% 40.91% 36.36% 4.55% 

3–10 metų 2.04% 16.33% 46.94% 30.61% 4.08% 

> 10 metų 5.00% 5.00% 36.67% 38.33% 15.00% 

 

Kreditas apyvartinėms lėšoms papildyti 

  

Labai 
didelis 

poreikis 
Didelis 
poreikis 

Nedidelis 
poreikis 

Nebus jokio 
poreikio Nežinau 

Bendras vertinimas 16.79% 20.61% 37.40% 16.03% 9.16% 

Vertinimas 
pagal ūkio 
šakas 

Mažmeninė/ didmeninė prekyba 31.03% 17.24% 24.14% 17.24% 10.34% 

Gamyba 18.75% 25.00% 34.38% 12.50% 9.38% 
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Statyba 15.00% 20.00% 45.00% 10.00% 10.00% 

Paslaugos 8.00% 20.00% 44.00% 20.00% 8.00% 

Vertinimas 
pagal 
įmonės 
dydį 

Mikro įmonės 22.22% 12.96% 33.33% 22.22% 9.26% 

Mažos įmonės 14.58% 29.17% 39.58% 10.42% 6.15% 

Vidutinės įmonės 11.11% 18.52% 44.44% 11.11% 14.81% 

Vertinimas 
pagal 
įmonės 
veiklos 
trukmę 

< 3 metai 22.73% 13.64% 36.36% 9.09% 18.18% 

3–10 metų 14.29% 30.61% 38.78% 12.24% 4.08% 

> 10 metų 16.67% 15.00% 36.67% 21.67% 10.00% 

 

Investicinis (ilgalaikis) kreditas 

  
Labai 
didelis 

poreikis 

Didelis 
poreikis 

Nedidelis 
poreikis 

Nebus jokio 
poreikio Nežinau 

Bendras vertinimas 10.69% 12.98% 29.01% 30.53% 16.79% 

Vertinimas 
pagal ūkio 
šakas 

Mažmeninė/ didmeninė prekyba 6.90% 3.45% 31.03% 31.03% 27.59% 

Gamyba 9.38% 18.75% 34.38% 18.75% 18.75% 

Statyba 20.00% 5.00% 30.00% 35.00% 10.00% 

Paslaugos 10.00% 18.00% 24.00% 36.00% 12.00% 

Vertinimas 
pagal 
įmonės 
dydį 

Mikro įmonės 7.41% 11.11% 24.07% 40.74% 16.67% 

Mažos įmonės 12.50% 18.75% 31.25% 20.83% 16.67% 

Vidutinės įmonės 14.81% 7.41% 37.04% 22.22% 18.52% 

Vertinimas 
pagal 
įmonės 
veiklos 
trukmę 

< 3 metai 36.36% 9.09% 22.73% 13.64% 18.18% 

3–10 metų 18.37% 26.53% 26.53% 22.45% 6.12% 

> 10 metų 21.67% 15.00% 16.67% 23.33% 23.33% 

 

Subsidija (ES struktūrinės paramos/ nacionalinės paramos teikiama negrąžintina dotacija, įtraukiant ir paskolų palūkanų subsidijavimą) 

  

Labai 
didelis 

poreikis 

Didelis 
poreikis 

Nedidelis 
poreikis 

Nebus jokio 
poreikio Nežinau 

Bendras vertinimas 22.90% 18.32% 21.37% 21.37% 16.03% 

Vertinimas 
pagal ūkio 
šakas 

Mažmeninė/ didmeninė prekyba 24.14% 6.90% 17.24% 27.59% 24.14% 

Gamyba 34.38% 9.38% 25.00% 12.50% 18.75% 

Statyba 15.00% 25.00% 25.00% 20.00% 15.00% 
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Paslaugos 18.00% 28.00% 20.00% 24.00% 10.00% 

Vertinimas 
pagal 
įmonės 
dydį 

Mikro įmonės 22.22% 22.22% 22.22% 22.22% 11.11% 

Mažos įmonės 22.92% 16.67% 25.00% 16.67% 18.75% 

Vidutinės įmonės 22.22% 14.81% 14.81% 25.93% 22.22% 

Vertinimas 
pagal 
įmonės 
veiklos 
trukmę 

< 3 metai 36.36% 9.09% 22.73% 13.64% 18.18% 

3–10 metų 18.37% 26.53% 26.53% 22.45% 6.12% 

> 10 metų 21.67% 15.00% 16.67% 23.33% 23.33% 

 

Kitas išorinis finansavimas 

Akcininkų įnašai  [x 8 respondentai] [nepakito] 

Rizikos kapitalo fondai, ar verslo angelai [padidėjo] 

Faktoringas [padidėjo] 

Darbo biržos mokamos subsidijos už darbuotojus [padidėjo] 

 

3.2 Įmonių vertinimas gauti kiekvieną iš žemiau nurodytų išorinio finansavimo būdų 2010 – 2012 metais:   

Lizingas 

 

Manau 
tikrai 

negautu-
mėme šio 

finansavimo 

Manau 
negautumėme 

šio 
finansavimo 

Manau 
gautumėme 

šį 
finansavimą 

Manau tikrai 
gautume šį 
finansavimą 

Nežinau 

Bendras vertinimas 6.82% 21.21% 41.67% 11.36% 18.94% 

Vertinimas 
pagal ūkio 
šakas 

Mažmeninė/ didmeninė prekyba 10.34% 10.34% 34.48% 20.69% 24.14% 

Gamyba 3.12% 28.12% 37.50% 12.50% 18.75% 

Statyba 4.76% 23.81% 52.38% 0.00% 19.05% 

Paslaugos 8.00% 22.00% 44.00% 10.00% 16.00% 

Vertinimas 
pagal 
įmonės 
dydį 

Mikro įmonės 9.09% 20.00% 40.00% 12.73% 18.18% 

Mažos įmonės 4.17% 29.17% 47.92% 4.17% 14.58% 

Vidutinės įmonės 3.70% 11.11% 37.04% 22.22% 25.93% 

Vertinimas 
pagal 
įmonės 
veiklos 
trukmę 

< 3 metai 4.55% 13.64% 40.91% 9.09% 31.82% 

3–10 metų 4.00% 24.00% 50.00% 10.00% 12.00% 

> 10 metų 10.00% 21.67% 35.00% 13.33% 20.00% 
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Kreditas apyvartinėms lėšoms papildyti 

 

 

Manau 
tikrai 

negautu-
mėme šio 

finansavimo 

Manau 
negautumėme 

šio 
finansavimo 

Manau 
gautumėme 

šį 
finansavimą 

Manau tikrai 
gautume šį 
finansavimą 

Nežinau 

Bendras vertinimas 13.64% 31.06% 30.30% 8.33% 16.67% 

Vertinimas 
pagal ūkio 
šakas 

Mažmeninė/ didmeninė prekyba 13.79% 13.79% 41.38% 20.69% 10.34% 

Gamyba 9.38% 37.50% 34.38% 6.25% 12.50% 

Statyba 14.29% 33.33% 28.57% 0.00% 23.81% 

Paslaugos 16.00% 36.00% 22.00% 6.00% 20.00% 

Vertinimas 
pagal 
įmonės 
dydį 

Mikro įmonės 12.73% 32.73% 29.09% 9.09% 16.36% 

Mažos 

įmonės 
16.67% 35.42% 31.25% 2.08% 14.58% 

Vidutinės įmonės 11.11% 18.52% 33.33% 18.52% 18.52% 

Vertinimas 
pagal 
įmonės 
veiklos 
trukmę 

< 3 metai 4.55% 36.36% 31.82% 4.55% 22.73% 

3–10 metų  16.00% 34.00% 32.00% 6.00% 12.00% 

> 10 metų 15.00% 26.67% 28.33% 11.67% 18.33% 

 

Investicinis (ilgalaikis) kreditas 

 

Manau 
tikrai 

negautu-
mėme šio 

finansavimo 

Manau 
negautumėme 

šio 
finansavimo 

Manau 
gautumėme 

šį 
finansavimą 

Manau tikrai 
gautume šį 
finansavimą 

Nežinau 

Bendras vertinimas 15.91% 31.82% 24.24% 8.33% 19.70% 

Vertinimas 
pagal ūkio 
šakas 

Mažmeninė/ didmeninė prekyba 17.24% 10.34% 31.03% 17.24% 24.14% 

Gamyba 12.50% 34.38% 25.00% 9.38% 18.75% 

Statyba 14.29% 38.10% 23.81% 0.00% 23.81% 

Paslaugos 18.00% 40.00% 20.00% 6.00% 16.00% 

Vertinimas 
pagal 
įmonės 
dydį 

Mikro įmonės 23.64% 27.27% 21.82% 9.09% 18.18% 

Mažos įmonės 12.50% 41.67% 27.08% 2.08% 16.67% 

Vidutinės įmonės 7.41% 22.22% 25.93% 18.52% 25.93% 

Vertinimas 
pagal 
įmonės 
veiklos 

< 3 metai 13.64% 31.82% 27.27% 4.55% 22.73% 

3–10 metų 14.00% 40.00% 28.00% 6.00% 12.00% 
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trukmę 
> 10 metų 18.33% 25.00% 20.00% 11.67% 25.00% 

 

Subsidija (ES struktūrinės paramos/ nacionalinės paramos teikiama negrąžintina dotacija, įtraukiant ir paskolų palūkanų subsidijavimą) 

  

Manau 
tikrai 

negautu-
mėme šio 

finansavimo 

Manau 
negautumėme 

šio 
finansavimo 

Manau 
gautumėme 

šį 
finansavimą 

Manau tikrai 
gautume šį 
finansavimą 

Nežinau 

Bendras vertinimas 21.21% 28.03% 14.39% 6.82% 29.55% 

Vertinimas 
pagal ūkio 
šakas 

Mažmeninė/ didmeninė prekyba 24.14% 13.79% 10.34% 6.90% 44.83% 

Gamyba 18.75% 31.25% 18.75% 9.38% 21.88% 

Statyba 19.05% 42.86% 9.52% 4.76% 23.81% 

Paslaugos 22.00% 28.00% 16.00% 6.00% 28.00% 

Vertinimas 
pagal 
įmonės 
dydį 

Mikro įmonės 29.09% 25.45% 12.73% 9.09% 23.64% 

Mažos įmonės 14.58% 37.50% 18.75% 4.17% 25.00% 

Vidutinės įmonės 18.52% 14.81% 11.11% 7.41% 48.15% 

Vertinimas 
pagal 
įmonės 
veiklos 
trukmę 

< 3 metai 13.64% 27.27% 13.64% 13.64% 31.82% 

3–10 metų 24.00% 28.00% 20.00% 6.00% 22.00% 

> 10 metų 21.67% 28.33% 10.00% 5.00% 35.00% 

 

IV DALIS. SVV finansavimo galimybių pagerinimas, teikiant valstybės pagalbos priemones 

 

4.1 Paramos SVV subjektams priemonių žinomumas: 

 Lengvatinės 
paskolos 

Dalinis paskolų 
palūkanų 

kompensavimas 

Garantijos 
paskoloms 

Rizikos kapitalo 
fondai, bendrai 
investuojantysis 
fondas (verslo 

angelai) 

Verslumo 
skatinimo fondas 

Nieko nežinau 33.08% 38.46% 37.69% 73.64% 75.97% 

Esu šiek tiek susipažinęs 48.46% 35.38% 42.31% 20.16% 21.71% 

Esu gerai susipažinęs 13.85% 19.23% 13.85% 4.65% 1.55% 

Esu labai gerai susipažinęs 4.62% 6.92% 6.15% 1.55% 0.78% 
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4.2 Teiginių, susijusių su paramos SVV subjektams teikimu lengvatinių paskolų forma, vertinimas [klausiama buvo tik tų 
respondentų, kurie 4.1 klausime nurodo, kad yra bent šiek tiek susipažinę su paramos SVV subjektams teikimu 
lengvatinių paskolų forma]: 

 Visiškai 
nesutinku Nesutinku Sutinku Visiškai 

sutinku Nežinau 

Maksimalus kredito dydis atitinka mano 
įmonės (individualios veiklos) poreikius 3.45% 4.60% 45.98% 13.79% 32.18% 

Man aiškūs paramos teikimo paskolų forma 
(mažų kreditų teikimo, Atviro kreditų fondo) 
kriterijai 

2.30% 9.20% 47.13% 8.05% 33.33% 

Parama lengvatinės paskolos forma padėtų 
mano įmonei (individualiai veiklai) išspręsti 
ekonominės krizės laikotarpiu kilusias 
problemas 

2.30% 1.15% 51.72% 25.29% 19.54% 

Mano įmonė (individuali veikla) būtų linkusi 
pasinaudoti tokio pobūdžio parama 3.45% 2.30% 48.28% 29.89% 16.09% 

 

4.3 Teiginių, susijusių su paramos SVV subjektams teikimu dalinio paskolų palūkanų kompensavimo forma, vertinimas 
[klausiama buvo tik tų respondentų, kurie 4.1 klausime nurodo, kad yra bent šiek tiek susipažinę su paramos SVV 
subjektams teikimu dalinio paskolų palūkanų kompensavimo forma]: 

 
Visiškai 

nesutinku Nesutinku Sutinku 
Visiškai 
sutinku Nežinau 

Man aiškūs paramos teikimo dalinio paskolų 
palūkanų kompensavimo forma kriterijai 0.00% 11.25% 62.50% 10.00% 16.25% 

Dalinis paskolų palūkanų kompensavimas 
padėtų mano įmonei (individualiai veiklai) 
išspręsti ekonominės krizės laikotarpiu 
kilusias problemas 

1.25% 5.00% 51.25% 28.75% 13.75% 

Mano įmonė (individuali veikla) būtų linkusi 
pasinaudoti tokio pobūdžio pagalba 

1.25% 0.00% 53.75% 37.50% 7.50% 

4.4 Teiginių, susijusių su paramos SVV subjektams teikimu garantijų paskoloms forma, vertinimas [klausiama buvo tik tų 
respondentų, kurie 4.1 klausime nurodo, kad yra bent šiek tiek susipažinę su paramos SVV subjektams teikimu garantijų 
paskoloms forma]: 

 
Visiškai 

nesutinku Nesutinku Sutinku 
Visiškai 
sutinku Nežinau 

Man aiškūs valstybės pagalbos teikimo 
garantijų paskoloms forma kriterijai 

6.06% 6.09% 34.09% 5.30% 45.45% 

Parama garantijos paskolai forma padėtų 
išspręsti mano įmonei (individualiai veiklai) 
ekonominės krizės laikotarpiu kilusias 
problemas 

1.52% 3.03% 40.91% 18.94% 35.61% 

Mano įmonė (vykdoma individuali veikla) 
būtų linkusi pasinaudoti tokio pobūdžio 
pagalba 

2.27% 0.00% 45.45% 21.21% 31.06% 
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4.5 Teiginių, susijusių su paramos SVV subjektams teikimo schema per rizikos kapitalo fondus, bendrai investuojantįjį 
fondą (verslo angelai), vertinimas [klausiama buvo tik tų respondentų, kurie 4.1 klausime nurodo, kad yra bent šiek tiek 
susipažinę su paramos SVV subjektams teikimu per rizikos kapitalo fondus, bendrai investuojantįjį fondą]: 

 Visiškai 
nesutinku Nesutinku Sutinku Visiškai 

sutinku Nežinau 

Man aiški paramos teikimo SVV subjektams 
per rizikos kapitalo fondus, bendrai 
investuojantį fondą (verslo angelus) schema 

0.00% 5.88% 38.24% 11.76% 44.12% 

Paramos teikimas SVV subjektams per 
rizikos kapitalo fondus, bendrai investuojantį 
fondą (verslo angelus) yra tinkama priemonė 
ekonominės krizės laikotarpiu 

2.94% 8.82% 35.29% 11.76% 41.18% 

 

4.6 Teiginių, susijusių su paramos SVV subjektams teikimu per Verslumo skatinimo fondą, vertinimas [klausiama buvo tik 
tų respondentų, kurie 4.1 klausime nurodo, kad yra bent šiek tiek susipažinę su paramos SVV subjektams teikimu per 
Verslumo skatinimo fondą]: 

 
Visiškai 

nesutinku Nesutinku Sutinku 
Visiškai 
sutinku Nežinau 

Man aiškūs Verslumo skatinimo fondo 
kreditų teikimo kriterijai 6.45% 9.68% 54.84% 3.23% 25.81% 

Paramos teikimas per Verslumo skatinimo 
fondą yra tinkama priemonė ekonominės 
krizės laikotarpiu 

3.23% 0.00% 61.29% 12.90% 22.58% 

 

4.7 Paramos SVV subjektams forma efektyvumo vertinimas (netiesioginę paramą, lyginant su tiesiogine parama): 

 

 

 

Netiesioginė parama (grąžintina 
parama) yra efektyvesnė 

 

 

Tiesioginė parama (negrąžintina 
subsidija) yra efektyvesnė 

% nuo bendro respondentų skaičiaus 56.59% 43.41% 

   

4.8 SVV subjektų polinkis naudotis naujoviškomis priemonėmis, pagerinančiomis SVV subjektų išorinio finansavimo 
gavimo galimybes:  

 

 

 

Būčiau linkęs pasinaudoti, 
naujoviškomis priemonėmis 

 

 

Nebūčiau linkęs pasinaudoti, 
naujoviškomis priemonėmis 

 

% nuo bendro respondentų skaičiaus 89.15% 10.85% 

 

4.9 Apibendrinti respondentų siūlymai paramos SVV subjektams priemonių tobulinimui: 

Reikia daugiau informacijos apie teikiamas priemones; daugiau viešumo [x 20 respondentų] 

Supaprastinti paramos teikimo sąlygas, procedūras; mažiau biurokratijos [x 16 respondentų] 
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Turėtų būti mažinami mokesičiai [x3 respondentai] 

Trumpinti paraiškų svarstymo laiką [x 2 respondentai] 

Daugiau priemonių numatyti itin smulkioms įmonėms 

Galėtų būti daugiau negrąžintinos paramos  [x 3 respondentai] 

Analizuoti patirti, remti pakartotinai sėkmingus projektus 

Labiau atsižvelgti į verslo poreikius 

Sumažinti pagalbos intensyvumą 

Praplėsti ES paramos priemonių sąrašą priemonėmis sveikatingumo, reabilitacijos paslaugu sferos verslo subjektams 

Kompensuoti palūkanas ir didinti maksimalių kreditų dydžius 

Labiausiai kreipti dėmesį į eksportuojančias gamybines įmones 

1. Sureguliuoti SVV įmonių santykius su bankais dėl nesąžiningų sutarčių sudarymo SVV įmonių atžvilgiu. Pav.: 
- 100 % pinigines operacijas vykdyti tik per paskolą davusį banką; 
- be paskolą davusio banko siuntimo nesinaudoti kito banko teikiamu, Vyriausybės remiamu lengvatiniu kreditu. Bankas tokį 
sutikimą duoda, bet už tai nubaudžia prašantįjį padidindamas palūkanas (pvz., 1,75% )  
2. Supaprastinti / sumažinti įvairių mažareikšmių formų ir ataskaitų kiekį BANKAMS dėl paskolos gavimo ir jos turėjimo 
laikotarpiu. 

Manau, kad parama - tai žuvies davimas, bet ne mokinimas pagauti žuvį, todėl manau, kad ne pinigus reikia dalinti, o per valstybės 
investicinius projektus vystyti ekonomiką 

Paprastumo, didesnės rizikos prisiėmimo 

Apriboti bankų savivalę skiriant paramą, atiduoti daugiau funkcijų INVEGAI arba kitai valstybinei institucijai 

Greta paramos priemonių teikti ir mokymus, ne tik apie kitus galimas paramos priemones, bet ir sėkmingą verslą, naujas galimybes 

Vertinti verslą pagal perspektyva, o ne dairytis atgal kas kokius nuostolius patyrė 2008 metais ir žiūrėti kokį dar turtą neįkeistą 
verslo akcininkai turi. 

Sprendimą dėl finansavimo atiduoti INVEGAI ar kitoms valstybinėms institucijoms, nes bankai viska nori drausti tris kartus ir jų 
darbuotojams paprasčiau neišduoti paskolų, kad nereiktu trauktis iš savo darbo vietos. 

Mažinti korupcinių ryšių įtakas 

Reikalingas eksporto draudimas 

Siūlytume padidinti intensyvumo lygį iki 75-80% priemonėms: INOKLASTER LT ir INOKLASTER LT+. 

Pratęsti priemonę LYDERIS LT (technologijų atsinaujinimui). 

Nežinau [x 37 respondentai] 
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6 Priedas. SVV problemos ekonominio nuosmukio laikotarpiu ir priemonės jų 
sprendimui užsienio šalyse 
 

Šalis SVV problemos ekonominio nuosmukio 
laikotarpiu 

Priemonės SVV problemų sprendimui 

Prancūzija Prasidėjus ekonominiam nuosmukiui, 
Prancūzijoje bankai smarkiai padidino 
skolinimo maržas rizikingoms paskoloms, 
tuo pačiu apskritai sumažindami paskolų 
apimtis. Atitinkamai 2008 metų paskutinį 
ketvirtį 37% apklaustų respondentų teigė, 
kad sugriežtėjo kreditavimo standartai. Be 
to, 21% visų apklaustų respondentų ir 17% 
SVV įmonių tikėjosi dar griežtesnių 
kreditavimo sąlygų 2009 metams. Tačiau 
reikėtų pastebėti, kad ekonominio 
nuosmukio laikotarpiu Prancūzijoje ne tik 
smuko kreditavimo pasiūla, bet taip pat ir 
paklausa. 2008 metų ketvirtą ketvirtį įmonių 
paklausa kreditams smarkiai sumažėjo – tą 
teigė 78% visų respondentų ir 90% 
apklaustų SVV subjektų. Be to, 73% 
apklaustų respondentų tikėjosi 
mažėsiančios paklausos kreditavimo 
instrumentams 2009 metais186.  

Be mokestinių priemonių, tam, kad padėtų SVV 
įmonėms ekonominio nuosmukio laikotarpiu 
Prancūzijos Vyriausybė SVV subjektams paskyrė 22 
mlrd. eurų, iš kurių 17 mlrd. turėjo būti nukreipti per 
bankus ir likę 5 mlrd. per Soutient l'innovation et la 
croissance des PME (toliau – OSEO) – valstybinę 
instituciją, atsakingą už inovacijas ir SVV vystymąsi. 
Jau per pirmąjį 2009 metų pusmetį OSEO sulaukė 
paramos prašymų iš beveik 5500 SVV subjektų ir 
garantavo paskolų už 450 mln. eurų187. 

Vokietija Vokietijoje ekonominio nuosmukio pradžioje 
– paskutinį 2008 metų ketvirtį, tik 7% visų 
apklaustų respondentų ir 19% apklaustų 
SVV subjektų teigė, kad sumažėjo paklausa 
kreditavimo gavimui. Toks paklausos 
sumažėjimas galėtų būti aiškinamas 
sumažėjusiu poreikiu finansuoti investicijas 
bei įmonių susijungimus/ susiliejimus. Tuo 
tarpu kreditavimo pasiūla sumažėjo daug 
smarkiau nei paklausa – daugiau nei pusė 
apklaustų įmonių teigė, kad sugriežtėjo 
kreditavimo sąlygos. 

Tarp priemonių, kurių ėmėsi Vokietijos federalinė 
Vyriausybė, siekdama išspręsti kreditavimo 
paklausos/ pasiūlos nesubalansuotumą, reikia 
paminėti Ekonomikos gaivinimo planą, paskelbtą 
2009 metų sausį. Planui buvo skirti 115 mlrd. eurų, 
kurie turėjo būti panaudoti kreditavimo bei paskolų 
garantijų programų įgyvendinimui. 15 mlrd. eurų 
plano lėšų buvo skirti SVV subjektų paramai. SVV 
subjektų paramos paketas įtraukė specialias 
priemones besikuriančioms įmonėms, taip pat kreditų 
gavimą palengvinančius instrumentus. Pavyzdžiui, 
pagal Kreditų ir garantijų programą įmonės gali gauti 
investicines paskolas palankesnėmis nei rinkos 
sąlygomis, jei jų metinė apyvarta neviršija 500 mln. 
eurų. Be to, buvo planuojama skirti papildomus 450 
mln. eurų SVV subjektų tyrimų ir plėtros projektų 
rėmimui. Svarbu pažymėti, kad Vokietijos Vyriausybė 
taip pat pagerino bei pratęsė „Hermes“ eksporto 
kreditavimo garantijų schemas. 

Jungtinė 
Karalystė 

EBPO vykdyta apklausa 2009 metų 
pradžioje parodė, kad naujų užsakymų 
skaičius Jungtinėje Karalystėje, prasidėjus 
krizei, pasiekė didžiausią kritimą nuo 1991 

Viena iš priemonių, įgyvendintų Jungtinėje 
Karalystėje, siekiant pagerinti įmonių skolinimosi 
sąlygas, yra Įmonių finansavimo garantijų schema, 
kuriai buvo skirta 1,5 mlrd. eurų. Schemos lėšas buvo 

                                                      
186 Bankų skolinimo apklausos Europoje (angl. The Euro area Bank lending survey (BLS)). Europos Centrinis bankas. 2010, 2009, 
2008.  

 
187 Globalinės krizės poveikis SVV subjektams ir enteprenerystei; finansavimas ir politikos atsakas. EBPO. Enteprenerystės, SVV 
subjektų ir vietinės plėtros centras, 2010, p. 23 – 67. 
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metų. Daugiau nei pusė apklaustų SVV 
įmonių teigė, kad gaunami nauji užsakymai 
sumažėjo. Sumažėjus prekių bei paslaugų 
paklausai, atitinkamai sumažėjo ir paklausa 
kreditavimo priemonėms. Iš kitos pusės, 
kreditavimo priemonių pasiūla taip pat 
sumažėjo dėl kapitalo kaštų pabrangimo ir 
sumažėjusio prieinamumo. Ekonominio 
nuosmukio pradžioje Jungtinės Karalystės 
kreditoriai teigė, kad skolinimas turėtų 
brangti, turėtų mažėti paskolų išdavimas. 

numatyta panaudoti bankų paskolų garantijoms bei 
esančių paskolų pergarantavimui, kurių vertė galėjo 
būti nuo 1,1 tūkst. iki 1,1 mln. eurų. Tokia parama 
buvo teikiama įmonėms, kurių metinė apyvarta buvo 
iki 28,3 mln. eurų, nes nustatyta, kad būtent tokioms 
įmonėms labiausiai reikėjo valstybinės paramos. Be 
to, Jungtinėje Karalystėje buvo įgyvendinta 
Apyvartinio kapitalo schema, kuri palengvino 
apyvartinio kapitalo finansavimą įmonėms, kurių 
metinė apyvarta neviršijo 623,5 mln. eurų.  

Svarbu paminėti, kad nemažai iniciatyvų, susijusių su 
parama SVV subjektams Jungtinėje Karalystėje buvo 
įgyvendinta ir regioniniu lygiu. Pavyzdžiui, Anglijoje 
buvo įsteigtas  Regioninis paskolų pereinamasis 
fondas, kurio lėšos buvo naudojamos, teikiant 
paramą tiems SVV subjektams, kurie susidūrė su 
likvidumo problemomis, prasidėjus ekonominei krizei. 
SVV subjektams regioniniu lygiu taip pat buvo 
pritaikytos įvairios mokestinės lengvatos (pavyzdžiui, 
Škotijoje ar Šiaurės Airijoje).  

Italija Ekonominio nuosmukio pradžioje Italijoje 
iškart sumažėjo skolinimasis tiek namų 
ūkių, tiek įmonių, o ypatingai SVV subjektų. 
Iš vienos pusės, tai galėtų būti siejama su 
sumažėjusia paklausa kreditavimo 
priemonėms dėl padidėjusių skolinimosi 
kaštų ar smukusios prekių, paslaugų 
paklausos. Tačiau iš kitos pusės, prasidėjus 
ekonominiam nuosmukiui ženkliai 
padaugėjo tokių įmonių, kurios negavo 
prašomos paskolos, kas parodo  
sugriežtėjusius kredito rizikos vertinimus ir 
sumažėjusią kreditavimo instrumentų 
pasiūlą. Remiantis bankų skolinimo 
apklausos duomenimis, 2008 metų 
paskutinį ketvirtį 100% apklaustų 
respondentų teigė, kad pablogėjo kreditų 
teikimo pasiūla. 

Tam kad būtų bent dalinai išspręstos ekonominio 
nuosmukio problemos, susijusios su įmonių 
finansavimu Italijoje buvo įgyvendintos įvairios 
priemonės. Viena jų tai Garantijų fondo (Fondo di 
Garanzia's) biudžeto padidinimas nuo 500 tūkst. eurų 
iki 1,5 mln. eurų, siekiant pagelbėti įmonėms išvengti 
bankrotų. 70% fondo lėšų numatyta skirti 
individualioms SVV subjektų paskolų garantijoms, tuo 
tarpu likę 30% turėtų būti panaudoti Paskolų garantijų 
konsorciumams. Be to, Italijoje buvo paskelbtas 
antikrizinis eksporto rėmimo planas, kuriam 2009 
metais buvo skirta 185 mln. eurų. Minėtąjį planą 
Italijoje įgyvendina Užsienio prekybos institutas, 
eksportuojančioms įmonėms teikdamas įvairias 
mokesčių lengvatas. Ekonominio nuosmukio 
laikotarpiu Italijoje buvo imtasi ir kitokių mokestinių 
priemonių – supaprastinta PVM mokėjimo sistema ir 
pan188.  

Nyderlandai Remiantis ekonominio nuosmukio pradžioje 
vykdytomis bankų apklausomis, viena iš 
penkių SVV įmonių Nyderlanduose teigė, 
kad joms trūksta papildomo finansavimo. 

Papildomo finansavimo trūkumą buvo siekiama 
padengti, didinant valstybės garantuojamų paskolų 
sumą nuo 1 mln. eurų iki 1,5 mln. eurų, taip pat buvo 
padidintas garantuojamos paskolos dydis 
pradedančioms įmonėms (nuo 100 tūkst. iki 200 
tūkst. eurų). Be to, apie 80 mln. eurų buvo atidėti 
planuojamoms įgyvendinti garantijų schemoms. 
Prasidėjus ekonominiam nuosmukiui, Nyderlanduose 
buvo labiau išplėtotas ir eksporto draudimo 
instrumentas. Juo remiami dideli sandoriai ir ypač 
Rytų Europos šalyse. 

Čekija Remiantis Čekijos kredito įstaigų vykdyta 
apklausa daugiau nei du trečdaliai įmonių, 
susidūrė su sunkumais, mėginant gauti 
išorinį finansavimą ekonominio nuosmukio 
pradžioje. 22% apklaustų respondentų 
teigė, kad išorinio finansavimo prieinamumo 

Bandydama spręsti susidariusias finansavimo gavimo 
problemas, Čekijos Pramonės ir prekybos ministerija 
skyrė 37,2 mln. eurų paskolų garantijų schemai, kuri 
buvo įgyvendinta per komercinius bankus. Vėliau 
pradėta įgyvendinti garantijų paskoloms schema buvo 
praplėsta, iš viso jai skiriant apie 61,4 mln. eurų. Be 

                                                      
188 Globalinės krizės poveikis SVV subjektams ir enteprenerystei; finansavimas ir politikos atsakas. EBPO. Enteprenerystės, SVV 
subjektų ir vietinės plėtros centras, 2010, p. 23 – 67 
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pablogėjimą nulėmė ne tik sugriežtėjusios 
kreditavimo sąlygos, bet taip pat pabrangęs 
skolinimasis. Ekonominio nuosmukio 
laikotarpiu Čekijoje bankai beveik nutraukė 
finansavimą įmonių susijungimų ir 
susiliejimų, tapo sudėtinga gauti trumpalaikį 
finansavimą, kuris paprastai naudojamas 
apyvartinių lėšų papildymui. Be to, ir 
investicinių paskolų teikimas buvo gerokai 
sumažintas. 

to, Čekijos Vyriausybė padidino paskolų prieinamumą 
eksportuojančioms įmonėms, padidindama kapitalą 
Čekijos eksporto bankui papildomais 37,2 mln. eurų. 
Ekonominio nuosmukio laikotarpiu Čekijoje taip pat 
daug dėmesio skirta besikuriančioms įmonėms. 
Pramonės ir prekybos ministerija įgyvendino specialią 
vystymosi programą, per kurią paskolos teikiamos 
verslininkams bei įvairiems vystymosi projektams 

Ispanija Pagal kreditų įstaigų vykdytos apklausos 
duomenis 2008 metų paskutinį ketvirtį kaip 
ir kitose Europos šalyse Ispanijoje ypač 
pablogėjo SVV įmonių galimybės gauti 
finansavimą. 80% apklaustų respondentų 
teigė turėję problemų, bandydami gauti 
paskolą. Be to, 59% gavusių paskolą 
respondentų teigė, kad gavo mažesnį 
kreditą, nei prašė. Daugiau nei dviem 
trečdaliams gavusių paskolą respondentų, 
buvo pasiūlytos sugriežtintos kreditavimo 
sąlygos189. 

Kaip atsakas į susidariusią situaciją kreditavimo 
rinkoje, Ispanijoje buvo įgyvendinta SVV įmonių 
finansavimo programa, per kurią buvo padidintas 
apyvartinio kapitalo finansavimas. Taip pat buvo 
įdiegti garantijų paskoloms instrumentai, labiausiai 
skirti inovatyvių investicijų bei projektų finansavimui, 
taip pat finansavimo prieinamumo pagerinimui mikro 
įmonėms bei besikuriančioms įmonėms, kurių veikla 
pasižymi didele rizika, bet kartu ir dideliu augimo 
potencialu. 

 

Kazachstanas Remiantis Pasaulio banko atliktomis Verslo 
aplinkos ir įmonių veiklos apklausomis 
(angl.  The Business Environment and 
Enterprise Performance Survey – BEEPS) 
ekonominio nuosmukio laikotarpiu išorinio 
finansavimo gavimas Kazachstane tapo 
viena svarbiausių problemų, trukdančių 
SVV įmonių augimui. 

 

Kazachstano Vyriausybė, prasidėjus ekonominiam 
nuosmukiui, atidėjo 4 mlrd. JAV dolerių, iš kurių 117 
mln. yra skirta SVV subjektų paramai. Fondą valdo 
valstybinė įmonė Samruk-Kazyna, kuri skirsto lėšas 
per 12 komercinių bankų. Lėšos yra naudojamos 
SVV įmonių apyvartinių, investicinių paskolų teikimui, 
taip pat refinansavimui anksčiau išduotų paskolų. 
Paskolos skiriamos iki septynerių metų laikotarpiui, 
maksimali paskolos suma turi neviršyti 5 mln. JAV 
dol. vienai įmonei. Kazachstano Vyriausybė be 
minėtųjų priemonių, kurios pagerina įmonių išorinio 
finansavimo gavimą, taip pat sumažino kai kuriuos 
mokesčius, panaikino mėnesinius išankstinius 
mokesčių mokėjimus190. 

 
Apibendrintas ekonominio nuosmukio poveikio įvertinimas SVV įmonėms bei kreditavimo 

instrumentų paklausai ir taip pat atitinkamų paramos priemonių sąvadas užsienio šalyse yra pateikiamas 
lentelėje žemiau. 
 
 

                                                      
189 Bankų skolinimo apklausos Europoje (angl. The Euro area Bank lending survey (BLS)). Europos Centrinis bankas. 2010, 2009, 
2008.  

 
190 Gloria O. P. „Finansinė krizė, verslo finansavimas ir SVV subjektai: Centrinės Azijos atvejo studija“. ADB institutas, 2010, p. 30. 
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Šaltinis: EBPO 

 

Ekonominio nuosmukio poveikis SVV įmonėms ir kreditavimo instrumentų paklausai ir atitinkamos valstybių paramos priemonės SVV subjektams 

 Ekonominio nuosmukio poveikis 
SVV įmonėms 

SVV subjektų kreditavimo paklausa 
ekonominio nuosmukio laikotarpiu 

Priemonės skatinančios pardavimus, grynųjų pinigų cirkuliaciją 
bei apyvartinį kapitalą Bankų 

paskolų 
prieinamumo 

gerinimas 

 

Investicijų 
skatinimas 

Kapitalo 
bazės 

stiprinimas, 
rizikos 

kapitalo 
investicijų 
didinimas 

 Paklausa 
Mokėjimų 
vėlavimai Bankrotai Iš viso 

Trumpuoju 
laikotarpiu 

Ilguoju 
laikotarpiu 

Apyvartinio 
kapitalo 
trūkumo 

sumažinimas 

Mokestinės 
naštos 

sumažinimas, 
palengvinimas 

Eksporto 
skatinimas 

Pirkimų 
mokėjimų 
procedūrų 

palengvinimas 

Belgija ↓↓↓ ↑↑ ↑ ↓  ↓  ٧   ٧   

Čekija   =      ٧  ٧   

Suomija ↓↓ ↑↑ ↑        ٧  ٧ 

Prancūzija  ↑ ↑ ↓↓↓   ٧ ٧ ٧  ٧ ٧  

Vokietija ↓  = ↓  ↓↓   ٧ ٧  ٧  

Graikija ↓↓↓ ↑ =        ٧   

Vengrija   ↑  ↑ ↓     ٧ ٧ ٧ 

Italija ↓ ↑ ↑↑ ↓   v ٧ ٧  ٧ ٧  

Nyderlandai ↓ ↑ ↓↓    ٧ ٧ ٧ ٧ ٧   

JK ↓↓ ↑ ↑ ↓↓ ↑ ↓↓↓    ٧  ٧ ٧ 

Rusija ↑ ↑         v   

↑↑ - ženklus padidėjimas; ↑ - padidėjimas; =  - jokių pokyčių; ↓ - sumažėjimas  ↓↓- ženklus  sumažėjimas  ↓↓↓- labai ženklus sumažėjimas; ٧    - parodo, kad priemonė yra/buvo įgyvendinama; 
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7 priedas. Pagrindiniai Lietuvos ekonominės raidos rodikliai 2007–2010 m. 

Metai 2007 

2007 

2008 

2008 

2009 

2009 2010 

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. I ketv. 

BVP   

Bendrasis vidaus produktas to 
meto kainomis, mln. Lt 

98.669 20.469 24.339 26.626 27.236 111.190 24.636 28.698 29.478 28.377 92.016 20.882 23.871 23.799 23.464 20.863 

BVP, palyginti su ankstesniu 
laikotarpiu, % 

9,8 -9,1 12,2 9,2 -2,0 2,8 -11,0 10,3 6,2 -6,2 -14,8 -21,1 2,5 13,1 -3,8 -12,7 

BVP, palyginti su praėjusių 
metų atitinkamu laikotarpiu, % 

9,8 8,5 10,3 11,1 9,2 2,8 6,9 5,1 2,1 -2,2 -14,8 -13,3 -19,5 -14,2 -12,1 -2,8 

BVP, tenkantis vienam 
gyventojui, to meto kainomis, 
mln. Lt 

29.230 6.064 7.210 7.888 8.069 33.111 7.336 8.546 8.778 8.450 27.555 6.253 7.148 7.127 7.026 6.267 

Einamosios sąskaitos 
balansas, palyginti su BVP, % 

-14,5 -14,4 -17,5 -12,9 -13,5 -11,9 -18,8 -15,5 -9,9 -4,4 3,8 -0,3 0,9 4,2 10,1 n.d. 

Investicijos   

Materialinės investicijos to 
meto kainomis, mln. Lt 

20.312 3.554 4.627 5.209 6.923 21.633 3.933 5.172 5.570 6.958 12.605 2.423 2.902 3.224 4.056 1.409 

Materialinės investicijos, 
palyginti su praėjusių metu 
atitinkamu laikotarpiu, % 

22,8 45,0 26,3 22,3 11,2 0,3 1,5 4,2 0,7 -2,1 -36,8 -36,8 -39,0 -35,2 -35,3 -37,7 

Žemės ūkis, pramonė, 
statyba ir vidaus prekyba 

  

Žemės ūkio produkcija to meto 
gamintojų kainomis, mln. Lt 

6.912 671 1.269 4.184 788 7.340 763 1.435 4.676 467 5.818 551 1.068 3.807 392 571 

Žemės ūkio produkcija, 
palyginti su praėjusių metų 
atitinkamu laikotarpiu, % 

16,7 0,6 10,8 29,4 -3,7 5,2 -0,8 2,8 12,5 -26,1 1,8 -4,7 -5,6 7,8 -6,1 -5,1 

Šalies teritorijoje atlikta 
statybos darbų savo jėgomis 
to meto kainomis, mln. Lt 

11.010 1.699 2.711 3.217 3.383 12.487 2.336 3.336 3.653 3.162 5.776 1.283 1.558 1.621 1.315 661 
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Metai 2007 

2007 

2008 

2008 

2009 

2009 2010 

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. I ketv. 

Atlikta statybos darbų, 
palyginti su ankstesniu 
laikotarpiu, % 

22,4 -36,6 51,1 14,6 2,1 3,6 -32,6 39,5 8,4 -10,9 -48,7 -57,5 26,7 5,8 -16,3 -49,1 

Atlikta statybos darbų, 
palyginti su praėjusių metų 
atitinkamu laikotarpiu, % 

22,4 44,7 29,1 17,4 12,1 3,6 19,3 10,0 4,1 -9,2 -48,7 -42,8 -48,0 -49,3 -52,3 -42,9 

Pramonės produkcija be PVM 
ir akcizo to meto kainomis, 
mln. Lt 

50.907 11.504 12.600 13.229 13.574 62.859 15.069 16.911 16.954 13.925 46.554 11.874 11.185 11.462 12.033 12.359 

Pramonės produkcija, palyginti 
su ankstesniu laikotarpiu, % 

2,4 -1,0 5,4 2,3 -1,9 5,5 3,7 5,7 -3,6 -6,1 -14,6 -9,9 -2,5 2,9 1,5 -4,6 

Pramonės produkcija, palyginti 
su praėjusių metų atitinkamu 
laikotarpiu, % 

2,4 -3,9 0,7 8,2 4,7 5,5 9,7 9,9 3,6 -0,8 -14,6 -13,8 -20,5 -15,1 -8,2 -2,8 

Mažmeninės prekybos įmonių* 
apyvarta be PVM to meto 
kainomis, mln. Lt 

23.929 5.030 5.809 6.291 6.798 27.588 6.295 6.993 7.239 7.060 22.118 5.330 5.706 5.656 5.426 4.694 

Mažmeninės prekybos įmonių* 
apyvarta, palyginti su 
ankstesniu laikotarpiu, % 

13,7 -11,7 12,4 7,1 4,4 4,1 -11,0 6,5 3,1 0,6 -21,6 -26,9 6,6 0,2 -5,4 -15,0 

Mažmeninės prekybos įmonių* 
apyvarta, palyginti su praėjusių 
metų atitinkamu laikotarpiu, % 

13,7 15,1 16,2 13,1 11,0 4,1 11,9 6,0 2,0 -1,7 -21,6 -19,2 -19,1 -21,4 -26,2 -14,1 

Užsienio prekyba   

Prekių eksportas, mln. Lt 43.192 9.655 10.942 11.562 11.033 55.511 12.559 14.913 15.561 12.478 40.725 9.496 9.551 10.615 11.063 10.529 

Prekių eksportas, palyginti su 
ankstesniu laikotarpiu, % 

11,1 0,0 13,3 5,7 -4,6 28,5 13,8 18,7 4,3 -19,8 -26,6 -23,9 0,6 11,1 4,2 -4,8 

Prekių importas, mln. Lt 61.504 13.716 15.868 15.967 15.953 73.006 17.986 19.586 19.587 15.847 45.138 10.483 10.783 11.872 12.000 11.943 

Prekių importas, palyginti su 
ankstesniu laikotarpiu, % 

15,4 -2,9 15,7 0,6 -0,1 18,7 12,7 8,9 0,0 -19,1 -38,2 -33,8 2,9 10,1 1,1 -0,5 

Ūkio subjektai   
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Metai 2007 

2007 

2008 

2008 

2009 

2009 2010 

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. I ketv. 

Įregistruotų ūkio subjektų 
skaičius metų/ ketvirčio 
pradžioje 

170.063 170.063 171.063 172.338 173.454 174.465 174.465 175.564 176.852 177.726 178.330 178.330 178.683 179.621 180.652 181.574 

Veikiančių ūkio subjektų 
skaičius metų/ ketvirčio 
pradžioje 

76.516 76.516 n.d. n.d. n.d. 81.376 81.376 n.d. n.d. n.d. 84.574 84.574 n.d. n.d. n.d. 83.201 

Iš jų – mažų ir vidutinių įmonių 
skaičius metų/ ketvirčio 
pradžioje 

59.712 59.712 n.d. n.d. n.d. 63.187 63.187 n.d. n.d. n.d. 65.232 65.232 n.d. n.d. n.d. 63.447 

Vykdomos bankroto 
procedūros 

1.133 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.420 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.658 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Iš jų – pradėtos bankroto 
procedūros 

606 151 164 113 178 957 215 222 228 292 1.842 465 525 408 444 n.d. 

Pardavimo pajamos, mln. Lt 181.450 37.495 44.624 48.050 51.280 211.108 48.240 55.638 56.559 50.671 148.405 35.614 36.861 37.863 38.067 n.d. 

Pardavimo savikaina, mln. Lt 143.069 29.585 34.834 37.874 40.777 170.843 38.549 44.219 45.895 42.180 120.487 28.868 29.584 30.663 31.371 n.d. 

Bendrasis pelnas, nuostolis (-), 
mln. Lt 

38.381 7.911 9.791 10.176 10.504 40.265 9.691 11.420 10.664 8.491 27.918 6.745 7.277 7.200 6.696 n.d. 

Nuostolingų įmonių dalis, % n.d. 33,4 26,4 28,2 34,8 n.d. 41,3 37,3 40,0 49,4 n.d. 55,4 49,8 48,5 56,3 n.d. 

Pelningų įmonių dalis, % n.d. 66,6 73,6 71,8 65,2 n.d. 58,7 62,7 60,0 50,6 n.d. 44,6 50,2 51,5 43,7 n.d. 

Bendrasis pelningumas, % n.d. 21,1 21,9 21,2 20,5 n.d. 20,1 20,5 18,9 16,8 n.d. 18,9 19,7 19,0 17,6 n.d. 

Pelningumas, % n.d. 6,7 8,7 9,2 9,9 n.d. 5,3 7,3 4,7 -2,2 n.d. -0,4 1,4 2,3 -8,2 n.d. 

Bendrojo mokumo (likvidumo) 
koeficientas 

n.d. 1,3 1,2 1,2 1,3 n.d. 1,2 1,1 1,1 1,2 n.d. 1,3 1,4 1,4 1,5 n.d. 

Kritinio likvidumo koeficientas n.d. 0,9 0,9 0,9 1,0 n.d. 0,9 0,9 0,9 0,9 n.d. 0,9 0,9 1,0 1,2 n.d. 
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Metai 2007 

2007 

2008 

2008 

2009 

2009 2010 

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. I ketv. 

Įsiskolinimo koeficientas n.d. 0,4 0,5 0,5 0,4 n.d. 0,5 0,5 0,5 0,5 n.d. 0,4 0,4 0,4 0,4 n.d. 

Manevringumo koeficientas n.d. 0,7 0,7 0,7 0,7 n.d. 0,7 0,7 0,7 0,7 n.d. 0,6 0,6 0,6 0,6 n.d. 

* -išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą 

 

Šaltiniai – (1) Statistikos departamentas. Lietuvos ekonominė ir socialinė raida (2010/4). 2010; (2) VĮ Registrų centras. 2010 m. birželio 16 d. interneto prieiga: 
http://www.registrucentras.lt/jar/stat/isireg.php; http://www.registrucentras.lt/jar/stat/neisreg.php; (3) Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos. 2010 m. birželio 16 d. interneto 
prieiga: www.bankrotodep.lt/Doc/2009_01_12.doc.
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