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Atlygio politika koronaviruso (COVID-19) pandemijos kontekste  
 

Gerb. pone / ponia, 

ECB ir toliau skiria daug dėmesio savo prižiūrimų finansų įstaigų atlygio politikai ir ypač bet kokiam 

galimam šios politikos poveikiui įstaigos gebėjimui išlaikyti patikimą kapitalo bazę. 

Po ECB priežiūros valdybos pirmininko 2020 m. liepos 28 d. laiško1 paskelbimo ECB atidžiai stebėjo, 
kokius sprendimus dėl atlygio politikos priima prižiūrimos įstaigos. ECB atkreipė dėmesį į keleto prižiūrimų 

įstaigų pritaikytas priemones, kuriomis jos pakoregavo savo atlygio politiką siekdamos apriboti kintamojo 

atlygio poveikį jų kapitalo bazei COVID-19 krizės sąlygomis.  

Nors nuo 2020 m. kovo mėn. makroekonominės sąlygos pagerėjo ir sumažėjo dėl COVID-19 pandemijos 

atsiradęs ekonominis neapibrėžtumas, šis neapibrėžtumas tebėra gana didelis ir tebedaro poveikį bankų 

gebėjimui prognozuoti savo vidutinio laikotarpio kapitalo poreikius. Todėl kredito įstaigos ir toliau 
pirmiausia turėtų stengtis išlaikyti pakankamai didelį kapitalo kiekį, kad būtų pajėgios padengti galimus 

nuostolius ir padėti realiajai ekonomikai teikdamos kreditą namų ūkiams, smulkiajam verslui ir įmonėms.  

Toliau išdėstyti ECB priežiūriniai lūkesčiai ir toliau turi būti įgyvendinami vadovaujantis proporcingumo 

principu, nes įstaigos yra labai skirtingos, pavyzdžiui, pagal savo atlygio praktiką, verslo modelius ir dydį. 

Atsižvelgdamas į tai, ECB dar kartą pažymi, jog tikisi, kad iki 2021 m. rugsėjo 30 d. kintamojo atlygio 

mokėjimas jūsų įstaigoje bus labai ribojamas, ypač reikšmingą riziką prisiimantiems darbuotojams, nes 
dėl šių mokėjimų gali sumažėti bendras jūsų įstaigos kapitalo kiekis arba pablogėti jo kokybė. Imdamasi 

atitinkamų priemonių jūsų įstaiga turėtų tinkamai atsižvelgti į tai, kad dėl galimų COVID-19 pandemijos 

 
1Laiškas dėl atlygio politikos koronaviruso (COVID-19) pandemijos kontekste (SSM-2020-0315) paskelbtas internete 

adresu 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2020/ssm.2020_letter_remuneration_po
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padarinių būtina išlaikyti arba atkurti patikimą kapitalo bazę. Todėl tikimės, kad jūsų įstaiga apsvarstys, 

kiek galėtų apriboti kintamąjį atlygį. 

Bet kokiu atveju, jeigu kintamojo atlygio apriboti neįmanoma, jūsų įstaiga turėtų apsvarstyti, ar nebūtų 
galima atidėti didesnės kintamojo atlygio dalies mokėjimo ilgesniam laikui arba mokėti kintamąjį atlygį 

finansinėmis priemonėmis2. 

Pirmiau paminėti priežiūriniai lūkesčiai neturėtų būti taikomi, jei dėl jų jūsų įstaigai kiltų bylinėjimosi arba 
teisinė rizika. Todėl tais atvejais, kai jūsų įstaiga privalo vykdyti juridinę prievolę mokėti kintamąjį atlygį, 

minėti priežiūriniai lūkesčiai neturėtų būti taikomi. 

Nederėtų nuvertinti ir kintamojo atlygio mokėjimo pasaulinės krizės metu poveikio reputacijai – ypač kai 
individualiai mokamos didelės sumos. Tokius atvejus reikėtų tinkamai apsvarstyti, nepamirštant ir 

svarbaus finansų įstaigų vaidmens švelninant krizės padarinius. 

Jūsų įstaiga taip pat neturėtų taikyti kompensacinių priemonių darbuotojams už kintamojo atlygio 
sumažinimą arba neišmokėjimą – tai būtų traktuojama kaip atitinkamų teisės aktų ir ECB priežiūrinių 

lūkesčių nuostatų apėjimas ir trukdytų įgyvendinti bendrus tikslus, kurių siekiama pirmiau paminėtomis 

priemonėmis. 

Įstaigos atlygio politikos ir praktikos tinkamumas bus vertinamas per 2021 m. priežiūrinio tikrinimo ir 

vertinimo procesą (angl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP).  

Be to, šių ECB priežiūrinių lūkesčių įgyvendinimas ir toliau bus vertinamas pagal pirmiau apibūdintas 
sąlygas jūsų įstaigos ir jos jungtinės priežiūros grupės dialogo metu. Todėl prašome reguliariai informuoti 

savo jungtinę priežiūros grupę apie visus sprendimus, susijusius su jūsų įstaigos taikoma atlygio politika. 

Išanalizavus konkrečios įstaigos atvejį, taip pat gali būti pritaikytos griežtesnės priežiūros priemonės. 

Šie priežiūriniai lūkesčiai yra susiję su dabartinėmis išskirtinėmis aplinkybėmis ir bus taikomi iki 2021 m. 

rugsėjo pabaigos. Jei tuo metu situacija nebebus labai nepalanki, ECB vėl pradės vertinti bankų atlygio 

politiką ir praktiką taikydamas įprastinį priežiūrinį ciklą. 
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2 Kaip apibrėžta KRD 94 straipsnio 1 dalies l punkte. 


