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PRATARM!

-ia apra$yt% istorij%, kaip „Swedbankas“ band" neleistinai
pasipelnyti i$ savo klient& ir diskredituoti Lietuv%, i$gyvenau kaip
dvikov% su banku ir detektyv%. Ir nesu tikras, ar $is detektyvas jau
baig"si. J"g& balansas niekada nebuvo mano naudai, ta+iau nega-
l"jau leisti, kad bankas, nors ir i$ mano m"gstamos 'vedijos, elg-
t&si su m!s& valstybe ir jos pilie+iais kaip su antrar!$e $alimi.
Nors ir vadina Lietuv% „nam& rinka“.
Visos institucijos ir asmenys, apie kuriuos +ia ra$au, veikia ir

$iuo metu. Tai A. Butkevi+ius, B. Bradauskas, I. 'imonyt", V. Va-
siliauskas, Prezident!ros atstovai, „Swedbanko“ vadovai Lie-
tuvoje ir 'vedijoje ir kiti. Jie, neabejoju, turi savo po#i!r( ( tai,
kas vyko. Tod"l gali ne tik prie$tarauti +ia i$d"stytai mano (vyki&
versijai, bet – kai kurie i$ j& – imtis teisini& ir kitoki& veiksm&.
Jiems gali atrodyti, kad juos nepagr(stai kaltinu, kenkiu j& repu-
tacijai ir (vaizd#iui.
Tam, kad vaizdas b!t& objektyvesnis, toliau cituosiu ir ko-

mentuosiu susira$in"jim% su Lietuvos banko ir „Swedbanko“ va-
dovais. Po to, kas (vyko, tai daryti jau+iu tur(s ne tik moralin* tei-
s*, bet ir pareig%.
Galios ir pinig& samdyti bet kokio kalibro advokatus ir veikti

vie$ojoje erdv"je ne tik perkant reklam%, bet ir organizuojant
(vairias vie$&j& ry$i& akcijas, jie turi daugiau negu pakankamai.
Ir tai jau yra (rod* kitais atvejais. 'velniausia (manoma j& reak-
cija ( $i% apybrai#% bus jos priskyrimas geltonajai literat!rai arba
ignoravimas. Tai tradiciniai metodai, tik neai$ku, ar jais bus pasi-
tenkinta.
Kita $io besit*sian+io detektyvo at$aka gal"t& vesti ( Latvij%,

kur „Swedbankas“, taikydamas t% pa+i% PRIME kainodar%, apie
kuri% +ia ra$au, gal"jo pa#eisti Latvijos (statymus ir klient& teises
ten (vedus eur% 2014 met& prad#ioje. Ta+iau tai Latvijos pilie+i&
ir $ios valstyb"s institucij& reikalas. Galb!t ten buvo kitokie (sta-
tymai ar kitoks j& interpretavimas. Galb!t nebuvo kam imtis $ios
„Swedbanko“ PRIME bylos, nes ji neatrod" svarbi.
Tai, kad bankas $ved&, $ioje istorijoje ir komplikavo, ir pad"jo.

Su 'vedijos verslo (mon"mis, ypa+ bankais, m!s& valstyb"s insti-
tucijos ir kai kurie auk$ti politikai elgiasi labai atsargiai ir pa-
garbiai. Tod"l abejojau d"l j& paramos reikalaujant, kad „Swed-
bankas“ laikyt&si Lietuvos (statym& ir gerbt& savo klient& teises.
Kita vertus, #inojau, kad prireikus gal"siu kreiptis ( 'vedijoje

esan+io pagrindinio banko vadovus ir $ios $alies finans& prie#i!-
ros institucij%. Tik"jau, kad ten vadovaujamasi kitokiais verslo
etikos ir bank& prie#i!ros standartais. Ypa+ po kriz"s Baltijos
$alyse, prie kurios prisid"jo ir „Swedbankas“. Ta+iau ir $ios pa-
stangos gal"jo neduoti joki& rezultat&.
Neabejoju, kad „Swedbanko“ ir Lietuvos banko vadovai ver-

tins $( leidin( kaip mano siek( reklamuotis ir pasipinigauti, pasi-
naudojant +ia apra$yta banko istorija ir tuo metu u#imamomis
premjero patar"jo pareigomis. Pana$i& priekai$t& jau susilau-
kiau. Bet kadangi vien% knyg% apie Lietuvos finansus jau esu
i$leid*s, #inau, kiek laiko bei pastang& ji man kainavo ir kiek i$
jos u#dirbau. Tod"l $ie galimi kaltinimai, nors kai kam gal pasi-
rodys skamb!s ir (tikinami, man bus visi$kai tu$ti ir bereik$miai.
Ties% sakant, $ie u#ra$ai neb!t& publikuojami, jei ne dviej&

svarbi& valstyb"s institucij& vadov& reakcija ( +ia apra$ytus (vy-
kius. Kai 2014 met& lapkri+io prad#ioje perskai+iau, kaip jie vie-
$ai vertina tai, kas (vyko, negal"jau nereaguoti.
Vienu atveju, vie$ai pareik$ti V. Vasiliausko ir I. 'imonyt"s

komentarai apie „rezultatyvias“ Lietuvos banko diskusijas su
„Swedbanku“ atrod" tik nelogi$ka ir neeti$ka (vyki& interpreta-
cija. Ta+iau kitu atveju, susid!riau su akivaizd#iu falsifikavimu.
T% tikrai #inojau, nes dalyvavau Lietuvos Respublikos Seimo
komiteto pos"dyje, kurio med#iaga, mano manymu, buvo nusi-
kalstamai i$kraipyta.
Tod"l prival"jau reaguoti ir i$d"styti sav%j% (vyki& versij%,

remdamasis faktais, argumentais ir susira$in"jimo med#iaga. O
kiti istorijos dalyviai, jeigu to pageidauja, gali skelbti sav%sias
nuomones ir interpretacijas.
Negaliu toleruoti, kai turintys vald#i% ir gali% tuo piktnau-

d#iauja, priskirdami sau ne tik dalykin"s kompetencijos, bet ir
moralini& vertinim& monopolio teises. Ir gali vie$ai skelbti bet

k%, net akivaizd& mel%. Kai kas Lietuvoje tai vadina politika.
Man tai – antipolitika, neleistinas ir nusikalstamas ty+iojimasis
i$ politikos. Ir i$ pa+ios valstyb"s. Nes politika yra atsakingas
valstyb"s valdymas, o ne manipuliacijos, dvejopi standartai ir
naudojimasis galia siaur& savanaudi$k& ar institucini& interes&
labui.
Esu d"kingas tiems, kas pad"jo $ioje kovoje su „Swedbanku“

u# bank& klient& teises ir u# valstyb"s reputacijos i$saugojim%.
Lietuvos bank& klient& asociacijos vadovas R. Pauk$t", Lietuvos
verslo ir darbdavi& konfederacijos prezidentas D. Arlauskas ir
nemokamai konsultav* advokat& kontoros „Magnusson“ advo-
katai E. Rapolas, M. Liatukas buvo tie #mon"s, be kuri& pagal-
bos b!t& buv* sunku ko nors pasiekti.
'ioje kovoje buvo daug oponent& – ne tik „Swedbankas“, bet

ir (takingi jo r"m"jai. Nepritarian+i&j& buvo ir tarp premjero pa-
tar"j&. Kai kuriuos band#iau (tikinti, kad mano pozicija pagr(sta
ir net naudinga premjerui kaip #moni& interes& gyn"jui. Dalis j&
suprato ir palaik" mane – d"kui jiems. Ta+iau buvo ir toki&, ku-
rie laik"si visi$kai prie$ingos nuomon"s ir pasibais"j* steb"josi,
k% sau leid#ia daryti j& kolega.
Pats premjeras A. Butkevi+ius, nors svyruodamas ir abejoda-

mas, netrukd"man u#kirsti kelio „Swedbanko“ pal!kan& didini-
mui (vedant Lietuvoje eur%. Ma+iau, kaip buvo priimamas $is
svarbus Lietuvai sprendimas 2013 met& prad#ioje, kai dar nebu-
vo joki& garantij&, kad j( pavyks s"kmingai (gyvendinti, ir j( r"-
miau. Tod"l negal"jau susitaikyti matydamas, kaip kai kas neleis-
tinai, net akipl"$i$kai diskredituoja $( sprendim% ir vis% valstyb*.
D"koju „Veido“ savaitra$+iui, sutikusiam publikuoti $i% apy-

brai#%. Penkioms $alies leidykloms, ( kurias kreipiausi, ji pasiro-
d" arba nepatraukli, arba nepatogi.

„SWEDBANKO“ AKIBROK"TAS LIETUVAI

2014 m. spalio 7, antradienis
"vedijos televizija prane&a apie banko nuod'mes

Kai apie 10 val. ryto suskambo telefonas, ne(sivaizdavau, kad
taip prasid"s istorija, d"l kurios galiu prarasti visk%, k% turiu. Ir
ne tik darb%Vyriausyb"je. Nes daug kam gal"jo atrodyti, kad ne-
paisau joki& pareigini& (galiojim& rib& ir pa#eid#iu tarnybin*
etik%.
Be to, buvo gana didel" tikimyb", ir ji teb"ra, ypa+ po $ios

apybrai#os pasirodymo, kad sulauksiu ie$kinio i$ „Swedbanko“ –
vieno stambiausi& komercini& bank& Lietuvoje. Galb!t net ir i$
pagrindinio banko 'vedijoje. Pastarojo turtas sudaro apie
200 milijard& eur&*, o tai daugiau nei penkis kartus vir$ija Lie-
tuvos BVP**.
Skambino TV3 televizijos, kurios akcininkai taip pat yra $ve-

dai, #urnalistas ir pra$" pakomentuoti „Swedbanko“ ketinimus
nuo kit& met& didinti pal!kanas daliai b!sto paskolas pa"musi&
klient&.
Komercini& bank& veikla Lietuvoje domiuosi ir su jais dirbu

dvide$imt met&. Esu daug kart& kalb"j*s ir ra$*s apie j& proble-
mas bei poveik( Lietuvos ekonomikai iki kriz"s ir po jos. Ta+iau
$( kart%, nors tema pasirod" (domi, atsisakiau komentuoti. Apie
„Swedbanko“ planus kelti pal!kanas netur"jau jokios konkre-
+ios informacijos, o kalb"ti vien bendrais bruo#ais apie konkre-
t& bank% vengiu. Tai gali sukelti problem& ir bankui, ir kalban-
+iajam apie j(***.

Lai&kas teis's profesoriui

Ta+iau jau po keli& valand&mano nuomon" apie $( atvej( pasi-
keit" i$ pagrind&. Buvau pasireng*s j( komentuoti televizijoje ir
kitur. Mat i$ koleg"s gavau toki% elektronin* #inut*: Pasi!i"r#kite
vien$ %dom& pavyzd%, kaip gudrauja „Swedbankas“, keisdamas

*Tekste paprastumo d#lei visos pinig& sumos bus nurodomos nauj$ja Lietuvos
valiuta eurais.
**Bendrasis vidaus produktas.
***Prie' kelerius metus viena kredito unija man buvo parei'kusi teisin% ie'kin%
po vie'& komentar& apie j$, bet v#liau ie'kin% atsi#m#.



Premjero pataròjo uÏra‰ai 5

paskol$ i' lit& % eurus – pal"kan& norma did#ja vienu procentu re-
miantis tik paties banko pasitvirtinta pal"kan& skai(iavimo metodi-
ka… )ia tikriausiai bus taikoma masi'kai, o ne tik profesoriui.
Kartu man buvo persi&stas ir „Swedbanko“ lai$kas, adresuo-

tas banko klientui, pla+iai Lietuvoje #inomam teis"s profesoriui.
Tai mane suintrigavo. Kod"l teis"s profesorius bando ie$koti u#-
tarimo Vyriausyb"je? Nejaugi nesugeba pats i$spr*sti problemos
su banku? Nesuprato, k% pasira$" banko sutartyje?
Sume+iau, kad b!tent d"l to paties ryte skambino ir televizi-

jos #urnalistas. Skaitant „Swedbanko“ lai$k% savo klientui kuo
toliau, tuo dar"si (domiau. Gauta informacija buvo ir konkreti,
ir svarbi. Svarbi ne tik teis"s profesoriui ir dar keliems t!kstan-
+iams tokias paskol& sutartis pasira$iusiems „Swedbanko“ klien-
tams, bet ir visai Lietuvai.
Banko lai$ke buvo ra$oma, kad klientai, pa"m* i$ „Swed-

banko“ b!sto paskolas litais pagal PRIME kainodar%*, d"l to,
kad Lietuvoje bus (vestas euras, nuo kit& met& tur"s mok"ti di-
desnes pal!kanas. Vienam #mogui per sutarties laikotarp( papil-
domai gali tekti sumok"ti iki keliolikos t!kstan+i& eur&. Mano
pirma reakcija – tai ir nelogi$ka, ir neteis"ta. Taip ir atra$iau ko-
legei: … atrodo, kad (ia absurdas, jau nekalbant apie klient& tei-
si& ir finansinio atsakingumo princip& pa!eidim$.... Ir 'iaip
„Swedbankas“ pa!eid!ia Geros valios (%vedant eur$ Lietuvoje)
memorandum$, nes %vedant eur$ klientui didinama kaina. Ir 'ia
prasme jie daro nusi!engim$.
Atrod", kad tai papras+iausia banko klaida arba nesusiprati-

mas, kur( netrukus pavyks sutvarkyti. Ta+iau, kaip netrukus pa-
ai$k"jo, kiti $ios istorijos dalyviai tai vertino visi$kai kitaip.

Euro (vedimas – ne „Swedbanko“ sprendimas

Buvau tikras, kad „Swedbankas“ taip elgtis neturi teis"s, nors
galb!t sutartyse su klientais ir numat" toki% pal!kan& didinimo
galimyb*. Juk ne banko klientai nusprend" keisti paskolos valiu-
t% i$ lit& ( eurus. Ir ne „Swedbanko“ sprendimu $alyje (vedamas
euras.
Pri"mus $( sprendim%, auk$+iausi $alies politikai deklaravo, o

v"liau tai buvo (tvirtinta teis"s aktuose, kad kainos Lietuvos gy-
ventojams d"l euro (vedimo negali did"ti. Tod"l jei tokia „Swed-
banko“ sutartyje su klientais nuostata ir buvo, pri"mus Euro (ve-
dimo (statym% ji tur"jo tapti negaliojanti.
Be to, „Swedbankas“, kaip ir dar keli t!kstan+iai Lietuvos

(moni&, pasira$" Geros verslo praktikos (vedant eur% memoran-
dum%. Tod"l ir moraliai bankas (sipareigojo savo klientams nedi-
dinti kain&, o tai rei$kia – ir paskol& pal!kan&.
Buvau tikras, kad „Swedbankas“ pripa#ins klyd*s ir pakeis

pozicij% d"l akivaizd#iai neleistino pal!kan& didinimo savo
klientams. O jei ne, maniau, tai padaryti j( privers Lietuvos ban-
kas, kuris pri#i!ri vis% $alies finans& sistem%.

K# GINA LIETUVOS BANKAS?

Lietuvos banko klystkeliai

Perskait*s „Swedbanko“ lai$k% klientui, pirmiausia nu-
sprend#iau kreiptis ne ( man skambinus( televizijos #urnalist%,
bet ( Lietuvos banko valdybos pirminink%. Lietuvos bankas pri-
#i!ri visus komercinius bankus, taigi ir daugiausia klient& $alyje
turint( „Swedbank%“. Tod"l jo pareiga u#kirsti keli% neteis"tiems
$io banko ketinimams.
I$ ankstesnio bendravimo buvo akivaizdu, kad V. Vasiliausko

ir mano nuomon"s d"l daug ko skiriasi. Ypa+ nesutapo m!s&
po#i!riai ( Skandinavijos bank& vaidmen( sukeliant 2009–2010
met& kriz* Lietuvoje ir d"l to, koki% (tak% j& veiksmai tur"jo vie-
tini& kredito (staig& galimyb"ms i$gyventi.
Yra daug (rodym&, kad Lietuvos bankas nusikalstamai ap-

laid#iai pri#i!r"jo finans& sistem% 2005–2008 metais ir tai reik$-
mingai prisid"jo prie kriz"s Lietuvoje. 'iuo metu jis dirba kitaip,

ta+iau vieniems jis tapo negailestingu „finansiniu inkvizitoriu-
mi“, kitiems, atrodo, ir toliau liko atlaidus ir toleranti$kas. Man
jau keleri metai akivaizdu, kad Lietuvos bankui tr!ksta veiklos
princip& t*stinumo ir institucin"s atsakomyb"s.
Ta+iau $( kart% „Swedbanko“ susikurta problema man atrod"

palyginti menka, o jos sprendimas – visi$kai akivaizdus ir papras-
tas, tad neabejojau, kad ir Lietuvos bankas laikysis pana$ios po-
zicijos. Tuo labiau, kad jis yra atsakingas ne tik u# skland& ir
skaidr& euro (vedim% bank& sistemoje, bet nuo 2012 met& pra-
d#ios – ir u# bank& klient& teisi& apsaug%.
Klient& teises, sprend#iant i$ gautos informacijos apie b!sto

paskol& PRIME kainodar%, „Swedbankas“ taip pat galimai pa-
#eid". Nes tokia kainodara buvo labai sud"tinga ir beveik nesu-
prantama paskolos gav"jui, neturin+iam specialaus finansinio i$-
silavinimo. Tai netiesiogiai iliustravo ir faktas, kad problem& d"l
sutarties kilo ne bet kam, o teis"s profesoriui. Tod"l para$iau
elektronin( lai$k% Lietuvos banko valdybos pirmininkui klausda-
mas, ar jis #ino apie „Swedbanko“ veiksmus ir kaip juos vertina.

V. Vasiliauskas informuotas

Neilgai trukus i$ Lietuvos banko vadovo at"jo atsakymas, kad
bankas yra informuotas apie „Swedbanko“ pal!kan& didinim% ir
$i% problem% nagrin"ja. V. Vasiliauskas ra$", kad sutartis su klien-
tais tikriausiai n"ra pa#eid#iama, ta+iau „Swedbankas“ es% netin-
kamai informuoja klientus apie pal!kan& poky+ius (vedus eur%.
Reaguodamas ( tok( akivaizd#iai pavir$utini$k% vertinim% pa-

prie$taravau, kad $i sutartis pa#eid#ia Euro (vedimo (statymo
nuostatas ir banko klient& teises, ir gavau atsakym%, kad spren-
d#iant $i% problem% (manomos kelios galimyb"s, (skaitant ir (sta-
tymo koregavim%.
Taigi atrod", kad $( kart% su Lietuvos banku vyksta normali ir

civilizuota diskusija. Tik"jausi, kad jo vadovai neskub"s vie$ai
reik$ti vienpusi$kos pozicijos ir atsi#velgs ( platesn( $ios proble-
mos kontekst%, o ne vien tik ( nereik$mingas „Swedbanko“ ko-
munikavimo su klientais detales.
Ta+iau jau kit% dien% pajutau, kad $is V. Vasiliausko bendravi-

mas ir galim& veiksm& svarstymas su manimi, ko gero, yra apsi-
mestinis, siekiant atv"sinti mano (kar$t( ir sulaikyti nuo vie$&
komentar& ir kit& veiksm&. Tai Lietuvos banko vadovui pavyko,
nes t% vakar% TV3 #ini& laidos reporta#e „Swedbanko“ plan& di-
dinti pal!kanas nekomentavau. Susilaikiau tik"damasis, kad
problem% su Lietuvos banko pagalba pavyks i$spr*sti ramiai ir
greitai. Deja, klydau.

Spalio 8, tre(iadienis
Kieno pus'je Lietuvos bankas?

Jau kit% ryt% keliuose internetiniuose portaluose pasirod"
straipsni& apie „Swedbanko“ ketinimus didinti pal!kanas su
pasipiktinusi& banko klient& komentarais ir specialist& vertini-
mais. Tekst& pavadinimai buvo i$kalbingi: „Paskolos tur"toj%
i$g%sdino lai$kas i$ banko“**, „Swedbankas“ lipa ant spran-
do“*** ir pan. Straipsniuose buvo pateikta i$trauk& i$ „Swed-
banko“ lai$k& klientams, banko atstov& ai$kinim&, kod"l taip el-
giamasi, Lietuvos bank& klient& asociacijos vadovo R. Pauk$t"s
ir kit& bank& rink% stebin+i& specialist& kriti$k& pastab&. Pa-
sirod" ir vie$& Lietuvos banko vadovo komentar&. Jie labiausiai
ir nustebino.
„Verslo #ini&“ portale buvo paskelbtas straipsnis informaty-

via antra$te: „Vasiliauskas apie „Swedbank%“: dar reikia moky-
tis komunikavimo“****.
Ji gana tiksliai atspind"jo Lietuvos banko valdybos pirmininko

#od#ius, kurie buvo cituojami pa+iame tekste:Mes nagrin#jame '%
atvej% – bankas nor#jo pasididinti litais i'duot& paskol& dal%, tod#l
taik# labai palanki$ kainodar$ tokioms paskoloms. Dabar toki&
paskol& pal"kanos did#ja. Su teisiniais aspektais tikriausiai viskas
yra gerai, ta(iau mano galva buvo neteisinga 'io produkto komu-
nikacija. Mums dar reikia mokytis komunikavimo su klientais.

*Prime (angl.) – auk'(iausios r"'ies, geriausias. PRIME b"sto paskol& kaino-
dara – „Swedbanko“ sumanytos trinar#s pal"kanos, susidedan(ios i'
VILIBOR, 'alies ekonomikos rodiklio (*ER) ir banko mar!os. Smulkiau apie

'i$ kainodar$, kuri tikrai nedera su !od!io Prime reik'me – straipsnyje „Ar Lie-
tuvos bankas yra „Swedbank“ padalinys?“, lrytas.lt, 2014 10 15.
**delfi.lt, 2014 10 08; ***ve.lt, 2014 10 10; ****vz.lt, 2014 10 08.
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Vie$ai pareik$ta Lietuvos banko, svarbiausios valstyb"je fi-
nans& sistemos prie#i!ros institucijos, vadovo pozicija – rimtas
dalykas. Ja jau gali remtis „Swedbankas“, ( j% atsi#velgia finan-
s& rinkos dalyviai, politikai ir visi kiti, stebintys euro (vedimo
proces% Lietuvoje. Man pasidar" ai$ku, kad ir $iuo atveju, kaip
ir daugeliu kit&, Lietuvos banko ir mano nuomon"s tikriausiai
i$siskyr" ir pagalbos i$ jo kovoje su „Swedbanku“ galiu nesu-
laukti.
Nepaisant to, vis tiek band#iau toliau bendrauti su V. Vasi-

liausku. Paklausiau, ar Lietuvos bankas jau turi susidar*s ofi-
ciali% pozicij% d"l toki& „Swedbanko“ veiksm&. Atsakymas, kaip
visada, at"jo gana greitai. Ir, kaip ir ligi $iol, nevienareik$mi$-
kas*.
Atsakyme V. Vasiliauskas ra$", kad Lietuvos bankas vis dar

nagrin"ja $( atvej(, ta+iau banko pozicija tokia: paskol& s%lyg&
keitimas (vedant eur% turi b!ti vykdomas grie#tai vadovaujantis
sutarties nuostatomis. Ir dar kart% pamin"ta, kad „Swedbankas“
netinkamai informuoja klientus apie pal!kan& didinim% ir tur"-
t& $( informavimo darb% gerinti. Taip pat pamin"jo, kas buvo jau
ir vie$ai skelbta, kad PRIME kainodar% „Swedbankas“ taik" ir
kitose Baltijos valstyb"se. O Lietuvoje j% neva 2010 metais buvo
patvirtinusi Valstybin" vartotoj& teisi& apsaugos tarnyba. Taigi,
girdi, kainodara ir pati sutartis teis"ta, tod"l viskas gerai. O ka-
dangi kitose Baltijos $alyse d"l $ios kainodaros (vedant eur% ne-
kilo joki& problem&, kod"l reikia j& ie$koti Lietuvoje?
Atsakiau, kad, mano manymu, Euro (vedimo (statymo ir mo-

ralin"s Memorandumo nuostatos yra vir$esn"s u# sutartines, kad
„Swedbankas“ vargu ar tinkamai atskleid" $ios rizikingos ir su-
d"tingos kainodaros ypatumus ir jos neigiam% finansin* (tak%
klientams Lietuvoje (vedus eur%.
Apibendrindamas savo pozicij%, para$iau: Vienaip ar kitaip,

manau, bankas taik# yding$ kainodar$ (PRIME), manipuliavo
galimai savanaudi'kais tikslais 'alies rizikos komponentu, o ka-
dangi euro %vedimas n#ra klient& pasirinkimas, ir dar j& interesai
papildomai apsaugoti Euro %vedimo %statymu (bent taip atrodo),
jokia nauja mar!a netur#t& b"ti taikoma ar didinama. Ir dar visa
tai vyksta euro %vedimo kontekste! Ne!inau, kokios pozicijos laiky-
sis Ministras Pirmininkas ir Finans& ministras, mano lieka tokia.
Taigi mano pozicija buvo suformuluota. Kol kas liko neai$ku,

kieno interesus gins Lietuvos bankas – Lietuvos pilie+i& ar 've-
dijos banko.

„Swedbanko“ eksperimentai „nam) rinkoje“

Kitos dienos ryt% V. Vasiliauskas gana ilgam laikui ketino i$-
vykti ( svarbius renginius JAV ir Vokietijoje. Palink"jau jam
geros kelion"s ir prad"jau galvoti, k% daryti toliau. Supratau, kad
Lietuvos banko pagalbos siekiant priversti „Swedbank%“ pa-
keisti savo pozicij% ir atsisakyti didinti pal!kanas, ko gero, nesu-
lauksiu. O $is, matydamas toki% vie$ai rei$kiam% prie#i!ros insti-
tucijos pozicij%, i$ esm"s palaikan+i% j(, o ne banko klientus, ir ig-
noruojan+i% euro (vedimo proceso skaidrum% ir valstyb"s repu-
tacij%, dar tvir+iau laikysis savo.
Tuo labiau kad jam, atrodo, nekilo problem& Latvijoje. Kod"l

tur"t& b!ti kitaip Lietuvoje? Juk ir Latvija, ir Lietuva, kaip tei-
giama „Swedbanko“ grup"s svetain"je, yra jo „nam& rinka“**.
Nejaugi gali b!ti kitaip, negu nuspr*s $ios rinkos $eimininkas
„Swedbankas“?
Kita vertus, jei „Swedbankas“ pripa#int&, kad pa#eid" m!s&

Euro (vedimo (statym% ir nusileist& Lietuvoje, jam gal"t& i$kilti
rimt& teisini& problem& ir Latvijoje, kur euras buvo (vestas 2014
met& sausio 1 dien%. O tai savo ruo#tu galb!t sukelt& problem&
ir pa+ioje 'vedijoje, nes tai jau b!t& visos „Swedbank“ grup"s

reikalas, ( kur( tikriausiai reaguot& ir 'vedijos finans& prie#i!ros
inspekcija, ir $ios $alies #iniasklaida***.
Estijoje, kaip paai$k"jo, $ios problemos „Swedbankas“ netu-

r"jo, nes ten euras buvo (vestas dar 2011 metais, kada pal!kan&
PRIME kainodara vietos valiuta dar nebuvo taikoma. Matyt,
„Swedbankas“ man", kad neturi kitos i$eities kaip toliau laikytis
savo pozicijos d"l PRIME sutar+i& Lietuvoje, nors ir pripa#inda-
mas Lietuvos banko priekai$tus d"l prasto komunikavimo.
Prastas komunikavimas, be abejo, kur kas menkesn" proble-

ma, palyginus su galimais (statym& pa#eidimais, kuriais „Swed-
bank%“ kaltinau a$. Nors mano galimyb"s (tikinti „Swedbank%“
pakeisti pozicij% be Lietuvos banko paramos ir suma#"jo, trauk-
tis neketinau.
Buvau (sitikin*s, kad „Swedbankas“ pats suk"l" $i% problem%

savo „nam& rinkoje“ Lietuvoje ir Latvijoje, tod"l pats j% turi ir
i$spr*sti. Ir ne klient& ar valstyb"s reputacijos s%skaita, kaip
siek" daryti dabar. Tod"l buvau pasiry#*s imtis visko, kas (mano-
ma, kad bankas pakeist& savo yding% nusistatym%.

Spalio 9, ketvirtadienis
% PRIME aren* (+engia I. "imonyt'

,iniasklaidoje toliau vyko diskusijos $ia tema, tod"l tuo susi-
dom"jo ir „Lietuvos ryto“ televizija. Mane pakviet" dalyvauti
laidoje „Lietuva tiesiogiai“. ) laid% taip pat buvo pakviesta V. Va-
siliausko pavaduotoja, buvusi Finans& ministr" I. 'imonyt" ir
Vartotoj& teisi& apsaugos tarnybos vadovas F. Petrauskas.
Suprat*s, kad vien u#kulisin"mis diskusijomis ir susira$in"ji-

mais nieko nepasieksiu, sutikau vie$ai i$d"styti savo nuomon* ir
argumentus. Gal tai pad"s (tikinti „Swedbank%“ pakeisti savo
pozicij%?
Su I. 'imonyte epizodi$kai bendraujame nuo 2007 met& ru-

dens, kai dar tik pleveno finans& kriz"s pasaulyje ir Lietuvoje
nuojauta. Tuometin" Finans& ministerijos sekretor" jau tada
kalb"jo gana atvirai ir pripa#ino gr"smes Lietuvos ekonomikai.
Jos su kaupu pasitvirtino 2009–2010 metais, jai tapus finans&
ministre.
Tod"l 2010 met& ruden( leisdamas knyg% „Lietuvos kriz"s

anatomija“ papra$iau jos para$yti atsiliepim%. Ji atsiunt" i$sa-
m& komentar% ir u# tai esu jai d"kingas****. I. 'imonyt" ir da-
bar, dirbdama Lietuvos banke, nevengia atvir& ir $maik$+i& ko-
mentar& ir skelbia jaunatvi$ko stiliaus tekstus finans& temomis.
Tod"l buvo (domu, k% ji galvoja ir kaip pakomentuos $( „Swed-
banko“ akibrok$t% savo klientams ir pa+iam Lietuvos bankui.
Prie$ televizijos laid%, kaip visada, jos dalyviai grimuojami ir

da#niausiai bent trumpai pabendrauja su laidos ved"ju ir tarpu-
savyje. ) studij% atvykau kiek anks+iau nei I. 'imonyt" ir jai at"-
jus band#iau sveikintis. Man pasirod", kad ji veng" mano #vilgs-
nio, nebuvo linkusi bendrauti, atrod" (sitempusi.
D"l to nenustebau, nes per kelerius metus, pra"jusius po kny-

gos i$leidimo, Lietuvos finans& sistemoje (vyko nema#ai ra-
dikali& poky+i&. Jau vien k% rei$kia apie milijard% eur& valstyb"s
biud#etui kainavusi „Snoro“ nacionalizavimo ir u#darymo
2011 metais istorija, kurioje tiesiogiai dalyvavo ir tuometin" fi-
nans& ministr" I. 'imonyt"*****.
Taigi m!s& po#i!riai ( finans& sistemos prie#i!r% ir priimtus

skausmingus valstybei sprendimus, matyt, skyr"si. Ta+iau apie
„Swedbanko“ kainodaros problem% su ja iki $iol nebuvo tek*
bendrauti.
Be to, #inojau, kad Lietuvos banke ji atsakinga ne tik u# ban-

k& prie#i!r%, bet ir u# bank& klient& teisi& apsaug%. Man tai at-
rod" gana keista ir buvau tikras, kad ji patiria akivaizd& interes&
konflikt%. 'ios sritys savo esme ir tikslais yra prie$ingos viena

*Ne veltui, prie' u!imdamas 'ias pareigas, V. Vasiliauskas kelerius metus dirbo
vienoje garsiausi& ir %takingiausi& 'alyje advokat& kontor& LAWIN, su kuria,
kaip paai'k#jo v#liau, 'ioje „Swedbank“ byloje teks susidurti ir man. Advokatai,
kaip !inoma, moka bendrauti, manevruoti oponento pozicijos at!vilgiu ir !ong-
liruoti argumentais. *ie geb#jimai – vieni svarbiausi& j& darbe.
**www.swedbank.com.
***„Swedbanko“ vardas *vedijos !iniasklaidoje ne kart$ buvo minimas
2009 metais, kriz#s Baltijos 'alyse %kar'tyje, prie kurios suk#limo jis pats reik'-
mingai prisid#jo. „Swedbankas“ susid"r# su rimtomis finansin#mis problemo-
mis, o jo akcij& kaina 2009 met& kovo m#nes%, lyginant su 2007 metais, buvo

nukritusi net 90 proc. Tod#l be *vedijos valstyb#s finansin#s pagalbos paketo 'is
bankas vargu ar b"t& i'gyven+s. Nepaisant to, Lietuvoje ir Latvijoje jis ir toliau
vykd# rizikingus kainodaros eksperimentus.
****Pla(iau apie knyg$ „Lietuvos kriz#s anatomija“ ir atsiliepimus apie j$ –
www.jakeliunas.lt.
*****D#l i'mok&, pervest& u!daryto banko „Snoras“ ind#lininkams, pagal
atnaujintus apskaitos reikalavimus perskai(iuotas 2011 met& konsoliduotas
Lietuvos valstyb#s biud!eto deficitas padid#jo nuo 5,5 proc. iki 9 proc. BVP,
t. y., daugiau kaip milijardu eur&.
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kitai, tod"l vienas pareig!nas vargu ar gali tinkamai jas abi ku-
ruoti. Ta+iau tuo metu $ios sud"tingos temos nepl"tojome. Ke-
tinome diskutuoti apie gerokai paprastesn* „Swedbanko“
PRIME kainodaros sukelt% problem%.

D'kui u+ pagalb*, Ingrida

Laidos metu I. 'imonyt" $iek tiek atsipalaidavo. Ji, kaip ir
ankstesniais atvejais, kalb"jo gana atvirai ir netgi pripa#ino, kad
„Swedbankas“ d"l tokios kainodaros prisidar" nereikaling&
problem&. Ji taip pat pasak" du konkre+ius dalykus, kurie buvo
nenaudingi „Swedbankui“ ir pad"jo man tolesn"je kovoje su juo.
Pirma, I. 'imonyt" vie$ai pripa#ino, kad bankas toki% kaino-

dar% suk!r" siekdamas i$spr*sti savo finansines problemas
(subalansuoti valiut& pozicijas)*. Taip u# bank& ir j& paslaug&
prie#i!r% atsakinga pareig!n" vie$ai paneig" visur deklaruojam%
„Swedbanko“ r!pinim%si klient& interesais si!lant jiems palan-
kias pal!kanas. Ir antra, pamin"jo, kad PRIME kainodaros ele-
mentas ($alies ekonomikos rodiklis), kur( „Swedbankas“ naudo-
jo kaip atskir% pal!kan& komponent% ir kur( ketino didinti $aly-
je (vedus eur%, yra banko mar#os sud"tin" dalis. O mar#% didin-
ti Euro (vedimo (statymas draud#ia!
Tai gerokai sustiprino mano argumentus prie$ „Swedbank%“.

Bet paties Lietuvos banko, kuriam I. 'imonyt" atstovavo, pozi-
cija liko nepasikeitusi. V"l buvo kartojamas pavir$utini$kas ver-
tinimas, es% „Swedbankas“ prastai komunikuoja, tod"l tur"t& in-
dividualiai tartis su klientais ir spr*sti jiems kylan+ias problemas
d"l pal!kan& didinimo. Apie prie$taravim% Euro (vedimo (staty-
mui, viso $io proceso Lietuvoje diskreditavim% ar banko klient&
teisi& pa#eidimus Lietuvos banko atstov" diskusijos veng", nors
band#iau ( tai atkreipti jos d"mes(.
F. Petrauskas, patyr*s ir gudrus biurokratas, kurio vadovauja-

mai institucijai I. 'imonyt" band" primesti atsakomyb* d"l
„Swedbanko“ PRIME kainodaros patvirtinimo dar 2010 metais,
gudriai manevravo. Jis nei neig", nei pripa#ino t% atsakomyb*.
Bet kadangi did#i%j% dal( funkcij&, susijusi& su finansini& paslau-
g& vartotoj& teisi& prie#i!ra nuo 2012 met& prad#ios per"m"
Lietuvos bankas, mano priekai$tai buvo skiriami b!tent $iai ins-
titucijai. Tuo labiau kad PRIME kainodar% litais „Swedbankas“
taik" net iki 2013 met& vidurio, vadinasi ir tada, kai Lietuvos
bankas jau buvo per"m*s finansini& paslaug& prie#i!r%.
Po laidos tapo visi$kai akivaizdu, kad reik"s gerokai daugiau

pastang& siekiant (veikti „Swedbanko“ pasiprie$inim%. Nes j(,
nors ir su kai kuriomis i$lygomis, palaiko ne tik V. Vasiliauskas,
bet ir populiarioji I. 'imonyt". Problemos vie$inimo vienoje tele-
vizijos laidoje tikrai nepakaks. Tad k% daryti toliau?

B. BRADAUSKAS I"VER$IA KAIL%

Spalio 10, penktadienis
Seimo komitetas – bank) kontrol's bastionas?

Kadangi parlamentin* finans& sistemos ir Lietuvos banko
prie#i!r% vykdo Lietuvos Respublikos Seimas, mano mintys
nukrypo ( jo Biud#eto ir finans& komitet%, kuris atsakingas u# $i%
srit(. Su buvusiu komiteto pirmininku K. Glavecku esame pa#(s-
tami bene nuo 2009 met&. Jis taip pat nepating"jo para$yti atsi-
liepim% apie jau min"t% mano knyg%.
Atrod", kad i$ esm"s K. Glaveckas teigiamai vertina mano

(#valgas ir nuomon* apie kriz"s Lietuvoje prie#astis ir pamokas.
Matyt, neatsitiktinai 2010 met& pavasar( jis pakviet" mane pada-
ryti prane$im% jo inicijuotame ir $io komiteto atliktame Lietuvos
banko veiklos 2005–2008 metais tyrime. I$vados Lietuvos bankui
ir tuometinei jo valdybai buvo labai nepalankios, ta+iau pla+iau

jos nebuvo panaudotos. Matyt, d"l ka#koki& politini& prie#as+i&,
apie kurias buvo kalbama u#uominomis.
Su dabartiniu komiteto vadovu B. Bradausku, nors pagal

pareigas ir der"t&, bendravome nedaug. Jo dalykin* finans& sri-
ties kompetencij% vertinu skepti$kai, tod"l daug bendradarbiavi-
mo galimybi& ne(#velgiau. Kiek teko susidurti, jau+iau, kad jam
labiau r!pi siauros politin"s konjunkt!ros ir asmeninio verslo
reikalai**.
Ta+iau vienu klausimu B. Bradauskas atrod" nuoseklus ir vi-

suomet nedvejodamas reik$davo savo nuomon*. Jis ai$kiai pasi-
sak" u# valstybinio komercinio banko (steigim% Lietuvoje. Be to,
kaip man atrod", kriti$kai vertino Lietuvos banko veikl% kai ku-
riais klausimais, ypa+ jo nepakankam% d"mes( komercini& ban-
k& paslaug& (kaini& didinimui.
Tod"l tik"jausi, kad Seimo Biud#eto ir finans& komiteto pir-

mininkas palaikys mano pozicij%. Juk „Swedbanko“ u#ma+ios di-
dinti paskol& pal!kanas yra akivaizd#iai nepalankios $alies gy-
ventojams – B. Bradausko rink"jams.
Parengiau med#iag% apie „Swedbanko“ PRIME kainodar% ir

nusiun+iau j% komiteto pirmininkui ir kai kuriems jo kolegoms.
Tik"jausi, kad jie pad"s, o galb!t net perims iniciatyv% kovojant
su „Swedbanko“ savivale. Ta+iau i$ pastar&j& dvej& met& darbo
su politikais patirties #inojau, kad gali b!ti visaip. Tod"l lygia-
gre+iai svars+iau ir kitas veiksm& galimybes. Kaip paai$k"jo ne-
trukus, ne be reikalo.

Spalio 13, pirmadienis
Ar reik's dar vieno vie&o raginimo?

Nuo „Swedbanko“ istorijos prad#ios pra"jo beveik savait".
Komercinis bankas nerod" joki& #enkl&, kad gali pakeisti savo
pozicij%. Ir kod"l tur"t& tai daryti, jei j( palaiko galingasis Lietu-
vos bankas? Ir leid#ia, kaip alkanam vilkui, doroti po piev% pa-
sklidusias aveles***.
Buvau sukaup*s daug informacijos apie b!sto paskolas, j&

kainodar% ir apskritai apie komercini& bank& ir j& prie#i!ros ins-
titucij& sukurtas problemas ir j& vertinimus kitose $alyse. Visa tai
nusprend#iau apibendrinti ir parengti straipsn(. Nebuvau tikras,
ar Biud#eto ir finans& komiteto pirmininkas B. Bradauskas
atkreips d"mes( ( jam nusi&st% informacij% ir ar ji jam pasirodys
svarbi. Straipsnyje ketinau kriti$kai vertinti ir Lietuvos banko
pozicij% d"l „Swedbanko“ veiksm&.
Ta+iau vyliausi, kad to neprireiks (jei komitetas nuspr*st& re-

komenduoti Lietuvos bankui grie#tai (vertinti „Swedbanko“ pa-
l!kan& didinimo akibrok$t%, arba pats priimt& atitinkam% spren-
dim%, neleid#iant( bankui taip elgtis), nes d"l u#imam& pareig&
tai gal"t& b!ti palaikyta formali& kompetencijos rib& per#engi-
mu. Be to, tai gal"t& b!ti vertinama kaip mano bandymas diskre-
dituoti ne tik svarb& $alies finans& rinkos dalyv( „Swedbank%“,
bet ir Lietuvos bank% – nepriklausom% ir autoriteting% valstyb"s
institucij%, vien% i$ Eurosistemos sud"tini& dali& (Lietuvos ban-
kas ja tapo 2015 m. sausio 1 d., Lietuvai (sivedus eur%).

Spalio 14, antradienis
Komitetas svarstys banko elges(!

Kit% dien% gavau prane$im%, kad Seimo komitetas svarstys
„Swedbanko“ ketinimus didinti pal!kanas. Tai buvo pirmas rim-
tas laim"jimas, nes jau pats svarstymo komitete faktas yra nema-
loni d"m" ant oran#inio „Swedbanko“ prek"s #enklo.
) pos"d( buvau pakviestas ir a$. Tur"jau dar rim+iau parengti ar-

gumentus ir trumpai, bet ai$kiai juos i$d"styti. 'i diena tam ir buvo
skirta. Parengiau ir atitinkamo Euro (vedimo (statymo straipsnio
formuluot"s projekt%, jei kartais jo prireikt& komiteto nariams,
abejojantiems teisiniais „Swedbanko“ veiksm& vertinimais.

*„Swedbankas“, nor#damas pagerinti savo rodiklius ir suma!inti rizik$, siek#,
kad jo finansini& %sipareigojim& (ind#li&) ir turto (paskol& banko klientams)
valiuta b"t& ta pati.
**2013 metais B. Bradauskas Seimo komitete band# gudrauti, siekdamas i'sau-
goti savo draudimo %monei mokestines privilegijas, kuriomis toji daugiau kaip
de'imt met& naudojosi d#l akivaizd!ios ir nelogi'kos mokestin#s spragos, palik-
tos Pelno mokes(io %statyme. Sunkiai, bet pavyko t$ mokestin+ sprag$ u!verti ir

nuo 'iol tie pinigai byra nebe % B. Bradausko, bet % valstyb#s biud!eto s$skait$.
***„Swedbankas“, jei tik nori, gali leisti klientui nemokamai gr$!inti paskol$,
j$ pa#mus i' kito komercinio banko. Ta(iau naujos b"sto paskolos sutarties
sudarymas trunka ilgai ir daug kainuoja. Reikia v#l %vertinti turt$, j% %keisti, su-
mok#ti notarui, atlyginti bankui u! sutarties parengim$. Daugeliui !moni& tai –
gana nelengvas ir brangus procesas. Tod#l toks „Swedbanko“ pasi"lymas dau-
geliui klient& i' esm#s b"t& nepriimtinas.
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Paskambinau vienam i$ „Swedbanko“ valdybos nari&, su ku-
riuo $ia tema $iek tiek bendravome ir ankstesn"mis dienomis.
Pasi!liau jam dar kart% apsvarstyti banko pozicij%, nes ji dabar
tapo ir Seimo komiteto darbotvark"s klausimu. Pamin"jau, kad
jei bankas nepakeis pozicijos, Seimui gali b!ti si!loma speciali
Euro (vedimo (statymo straipsnio redakcija. Tai b!t& dar vienas
rimtas sm!gis „Swedbanko“ reputacijai ir (vaizd#iui. Neabejo-
jau, kad bankui nepatinka jo veiksm& svarstymas Seime, bet pats
to prisipra$". Jei neleistinai didindamas pal!kanas pa#eid#ia
klient& interesus, diskredituoja euro (vedimo proces% ir taip
bando save i$skirti i$ vis& kit& verslo (moni&, kas nors turi tok(
bank% sustabdyti. A$ vienas to padaryti nepaj"gsiu, tod"l ir krei-
piausi ( Seimo komitet%.
Buvau kupinas vil+i&, kad jei pats bankas neatsisakys ydin-

gos sutar+i& su klientais nuostatos, j( tai padaryti privers atsa-
kingas u# $i% srit( Seimo Biud#eto ir finans& komitetas su vals-
tybinio komercinio banko id"jos propaguotoju B. Bradausku
prie$akyje.
Maniau, kad jis tikrai pasinaudos proga gauti politini& divi-

dend& i$ $ios bylos. Ir buvau pasireng*s jam pad"ti juos u#-
dirbti. Nors joki& simpatij& $iam #mogui nejau+iau, (sivaizda-
vau, kaip jis lyg buldogas puola „Swedbank%“ ir priver+ia j(
trauktis.

Spalio 15, tre(iadienis
Bankas trauksis pabruk,s uodeg*?

Atvyk*s ( Seim%, prie komiteto pos"d#io sal"s pama+iau
besib!riuojan+ius kelis #mones, vien% i$ kuri& jau pa#inojau.
Tai buvo „Swedbanko“ atstovai su savo nauj%ja vadove D. Gri-
giene. Faktas, kad ( pos"d( atvyko net keturi $io banko atsto-
vai, nors man buvo min"ta, kad jie nebus kvie+iami, $iek tiek
nustebino. Ta+iau ne a$ organizavau $( pos"d(, tod"l nieko
(tartino nepagalvojau. Svarstoma banko problema, tad gal
normalu, kad ir jo atstovai kvie+iami pristatyti savo pozicij% ir
argumentus.
Pos"d#io dal(, skirt% „Swedbanko“ b!sto paskol& kainodarai,

kuri k"l" problem& banko klientams ir, kaip pasirod", poli-
tikams, prad"jo, kaip ir pridera, komiteto pirmininkas. Pos"dyje
nedalyvavo profesoriai K. Glaveckas ir P. Gylys. Su pastaruoju
taip pat esame bendrav* ne vien% kart%. Jis irgi kriti$kai vertino
tiek Lietuvos banko, tiek stambi&j& komercini& bank& veikl%.
Pamaniau – gaila, nes jie buvo bene vieninteliai suprantantys
ekonomik% ir finansus komiteto nariai.
Pirmajai #odis buvo suteiktas „Swedbanko“ vadovei D. Gri-

gienei. Ji i$d"st" jau #inomus ir gird"tus banko argumentus.
Dabartin"s b!sto pal!kanos banko klientams #emos, net ir
padidintos jos nevir$ys vidutini& rinkoje. Bankas link*s pa-
daryti nuolaid& ir i$d"styti pal!kan& did"jim% per dvejus me-
tus. Klientai didelio pasipiktinimo nerei$kia, nes apie visk%
buvo informuoti sutartyse. „Swedbankui“ nekilo joki& proble-
m& pernai Latvijoje, kur jie pasi!l" tok( pat sprendim%, kok(
dabar si!lo ir Lietuvoje. ,od#iu, bankas elgiasi atsakingai, atsi-
#velgia ( klient& pageidavimus, si!lo jiems (vairius variantus ir
tikrai i$spr*s visas problemas. Taip, „Swedbankas“ pripa#(sta,
kad bendrauti su klientais reik"jo kitaip, individualiai, o ne
ra$yti visiems vienodus lai$kus, kuriuos kai kas ne taip suprato.
Bet jau pasikalb"jo bene su dviem t!kstan+iais klient& ir trys
ketvirtadaliai i$ j& pasirenka banko jiems si!lom% PRIME kai-
nodaros variant%.
Toliau kalb"jo I. 'imonyt". Ji, kaip ir televizijos laidoje, ne-

veng" $maik$+i& posaki&, es% „Swedbankas“ su tokia (mantria
kainodara (sidilgino sau ( vien% jautri% viet% ir pana$iai. Toliau ji
pamin"jo gana svarb& dalyk%. Lietuvos banko teisinink& nuomo-
ne, „Swedbankas“ tiesiogiai nepa#eid" Euro (vedimo (statymo.
)domu, pagalvojau, ar bankas pa#eid" $( (statym% bendr%ja

prasme – (statymo nuostatas, ar tai, kas kartais vadinama „(sta-
tymo dvasia“? I. 'imonyt" v"l pakartojo, kad pagrindin" proble-
ma – netik*s banko bendravimas su banko klientais ir kad j( rei-
kia gerinti. Lietuvos banko manymu, „Swedbankui“ reik"t& leis-
ti toliau individualiai tartis su PRIME sutar+i& klientais.
Paskutinis #od( gavau a$. Per kelias minutes i$d"s+iau savo

pozicij% ir argumentus. Kalb"jau apie b!sto paskol& ypatumas ir
rizik%. Apie toki& paskol& kainodar% JAV, Vokietijoje ir kitose
$alyse. Pabr"#iau, kad „Swedbanko“ PRIME kainodara – labai
sud"tinga ir rizikinga gyventojams. Kad „Swedbankas“ galimai
pa#eid#ia ne tik Euro (vedimo (statym%, bet ir vartotoj& teises
reglamentuojan+ius teis"s aktus. Ir kad, be joki& abejoni&, pa-
#eid#ia Geros verslo praktikos (vedant eur% memorandum%,
nors pats j( pasira$" ir taip diskredituoja euro (vedimo proces% ir
vis% valstyb*.
Pa#ym"jau, kad „Swedbankui“ nieko nekainuot& viena$ali$-

kai atsisakyti sutarties punkto, kuriuo remdamasis jis ketina
didinti pal!kanas. Pabr"#iau, kad Lietuvos bankas neatlieka
savo prievol"s sudrausminti netinkamai besielgiant( bank%. Ir
gale perskai+iau Euro (vedimo (statymo atitinkamo straipsnio
redakcijos formuluot*, kuri, esant reikalui, skubos tvarka gal"t&
b!ti patvirtinta Seime.
Po kalb& (vyko trumpa diskusija. Komiteto nariai $iek tiek pa-

klausin"jo „Swedbanko“ atstov&. I. Degutien" atkreip" d"mes( (
Euro (vedimo (statymo nuostat& vir$enyb* sutarties at#vilgiu,
ta+iau netrukus ji i$"jo i$ pos"d#io.
Pos"dyje dalyvavo prezident"s patar"ja finans& klausimais,

ta+iau ji vis% laik% tyl"jo. )domu, pagalvojau, kokia pa+ios prezi-
dent"s nuomon" apie tok( „Swedbanko“ elges( Lietuvoje?

B. Bradauskas tampa „Swedbanko“ glob'ju

At"jo metas apibendrinti $ias diskusijas ir pateikti pad"ties
vertinim%. B. Bradauskas be dideli& dvejoni& balse parei$k", es%
„saliamoni$kas“ (jo #odis) sprendimas $ioje situacijoje yra leisti
„Swedbankui“ toliau tartis su klientais. I. 'imonyt" prid!r", kad
tai bankas tur"t& padaryti per tris savaites.
'tai taip socialdemokratas B. Bradauskas i$ valstybinio ko-

mercinio banko id"jos glob"jo, Lietuvos banko ir stambi& ko-
mercini& bank& kritiko netik"tai virto „Swedbanko“ u#tar"ju.
Man tai buvo visi$kai netik"ta $io #mogaus metamorfoz". Jos iki
$iol negaliu suprasti. Galb!t vyko kokie nors u#kulisiniai susita-
rimai ir konsultacijos, apie kurias kada nors para$ys kiti $ios isto-
rijos dalyviai ir liudininkai?
Po $io „saliamoni$ko“ komiteto pirmininko parei$kimo bent

du komiteto nariai band" jam prie$tarauti. Vienas parei$k", kad
laikosi kitokios nuomon"s, kitas – kad reik"t& pareikalauti bent
kokios nors „Swedbanko“ atsakomyb"s d"l toki& veiksm&. Bet
kadangi jokio balsavimo ar nuomoni& apklausos d"l bendro pri-
tarimo tokiai komiteto pirmininko pozicijai nebuvo, akivaizdus
laim"tojas po $io pos"d#io buvo „Swedbankas“.
I$"jau i$ sal"s akivaizd#iai suglum*s ir net ka#kod"l padaviau

rank% vienam i$ „Swedbanko“ valdybos nari&. Lyg ir sveikin-
damas j( su tokia netik"ta „pergale“, lyg ir atsisveikindamas iki
kito karto. Ne(sivaizdavau, k% po tokio nelaukto pralaim"jimo
darysiu toliau.

M-&is pralaim'tas, bet ar pralaim'tas karas?

I$"j*s i$ Seimo r!m& l"tai #ingsniavau Gedimino prospektu,
jau+iausi nusivyl*s. Svars+iau, k% daryti toliau. Netrukus prisi-
miniau, kad esu pareng*s straipsn(. Dabar jau tikrai j( paskelb-
siu. ,inojau, kad tai gali sukelti dar vien%, netgi didesn( skandal%
nei $i besirutuliuojanti „Swedbanko“ PRIME istorija, nes
straipsnyje kaltinu ne tik komercin( bank%, bet ir svarbi% valsty-
b"s institucij%.
Iki pat paskutin"s $ios istorijos dienos daug kart& gird"jau,

kad man nepavyks priversti „Swedbanko“ pakeisti pozicij% ir lai-
kytis Lietuvos (statym&. Es% $ved& bankas yra pernelyg (takingas,
j( remia ir palaiko ne tik Lietuvos bankas, bet ir auk$+iausi $alies
politikai. Tod"l ne(manoma, kad jis atsisakyt& papildom& paja-
m&. Kai kas man", kad bankas turi teis* taip elgtis, nes, girdi, vis-
kas numatyta sutartyse.
Ta+iau mane motyvavo (sitikinimas savo teisumu, be to,

buvau tikras, kad tai nesunkiai i$sprend#iama problema. -ia juk
ne koks nors finans& kriz"s tyrimas ar bank& sistemos pertvarka.
Tai vieno netinkamo pal!kan& komponento problema. Deja, iki
$iol joki& rezultat& j% spr*sdamas nebuvau pasiek*s.
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Tai, ko imsiuosi, ketinau apgalvoti v"liau. T% dien% beliko su-
sitarti d"l straipsnio publikavimo ir pasirengti galimai reakcijai (
j(. Straipsnio pavadinimas buvo provokuojantis, ta+iau visi$kai
atspind"jo tai, kaip a$ vertinau situacij%: „Ar Lietuvos bankas
yra „Swedbank“ padalinys?“* Supratau, kad publikuodamas to-
k( tekst% rimtai rizikuoju.

V. VASILIAUSKAS PYKSTA, KOALICIJA PLE$IASI

Spalio 16, ketvirtadienis
Lietuvos banko vadovas pyksta

Kit% ryt% at"jau ( darb% ne#inodamas, ar tai nebus mano pa-
skutin" darbo diena $iose pareigose. Ta+iau einant Vyriausyb"s
r!m& koridoriais nebuvo joki& #enkl&, kad tuoj b!siu atleistas.
)"jau ( kabinet%, (sijungiau kompiuter( ir tarp elektronini& lai$k&
radau Lietuvos banko vadovo V. Vasiliausko atsak% ( jo instituci-
j% kaltinant( straipsn(.
Buvo keista, kad jis dar man ra$o. A$ juo d"tas po tokio kal-

tinimo Lietuvos bankui pirmiausia skambin+iau premjerui ir rei-
kalau+iau tok( tekst% publikavus( patar"j% atleisti i$ pareig&.
Arba samdy+iau advokat% ir reng+iau civilin( ie$kin( d"l institu-
cijos dalykin"s reputacijos pa#eidimo.
Ta+iau straipsnyje suformuluotiems kaltinimams pagr(sti

turiu tiek med#iagos ir argument&, kad teisinis kelias buvusiam
LAWIN kontoros advokatui V. Vasiliauskui, matyt, pasirod"
neperspektyvus. Kaip paai$k"jo v"liau, V. Vasiliauskas tikrai kal-
b"jo su premjeru d"l mano atleidimo.
Lai$ke Lietuvos banko vadovas ra$", kad paprastai jis „Lie-

tuvos ryto“ neskaito, nes laiko j( gelton%ja spauda. Ta+iau, pasi-
rodo, ka#kas Lietuvos banke j( vis d"lto skaito ir apie skaitinius
informuoja savo vadov%. Taigi vie$osios erdv"s steb"jimas vyks-
ta. Suprantama, Lietuvos banke dirba daug #moni&, $ios (staigos
biud#etas yra (sp!dingas, tad darbuotojai gali skirti laiko ir skai-
tyti „gelton%j%“ spaud%.
Man buvo priekai$taujama, kad vertinimai, jog Lietuvos

bankas taiko dvejopus standartus, yra be pagrindo ir kad
straipsnio frazeologija nepriimtina. Taip pat sulaukiau prie-
kai$to, kad straipsnyje panaudojau Lietuvos banko vadovo as-
meni$kai man skirt% informacij%. Ir pa#ym"ta, kad tur"jau ga-
limyb* dalyvauti Seimo Biud#eto ir finans& komiteto pos"dyje
svarstant $( klausim%. Klausim%, kur( svarstyti pats ir pasi!liau.
Ir kurio svarstymas baig"si visi$ku fiasko „Swedbanko“ klien-
tams ir, kaip v"liau paai$k"jo, pa+iam komitetui. Manau, ir
Lietuvos bankui. Tik po kurio laiko prad"jo ry$k"ti, kad tokia
komiteto pirmininko pozicija per pos"d( gal"jo b!ti i$ anksto
sure#isuota. Sp"ju, ne be Lietuvos banko pagalbos. (Apie cha-
meleoni$k% B. Bradausko elges( ir dar vien% jo kailio i$vertim%
papasakosiu v"liau.)
Pasiteirav*s V. Vasiliausko, k% tokio i$ privataus m!s& susira-

$in"jimo panaudojau straipsnyje, gavau atsakym%, kad tai buvo
jo nuoroda ( Euro (vedimo (statym%. )statym%, kuris svarstytas
Vyriausyb"je, priimtas Seime ir yra vie$ai paskelbtas. Tai bent
unikali ir sunkiai prieinama informacija! Na, ir dar jis abstrak+iai
pamin"jo ka#kokius savo paai$kinimus ir samprotavimus, kuriais
neva pasinaudojau. Kokius ir kaip – nedetalizavo.
B!t& buv* (domu su#inoti. Kaip ir tai, kaip toliau seksis ben-

drauti su Lietuvos banku ir kitais politikais, tarp j& ir su prem-
jeru.

Ir ko .ia pykti?

Paai$kinau V. Vasiliauskui, kad straipsn( publikavau d"l dvie-
j& prie#as+i&. Pirma – Lietuvos banko vadovai vie$ojoje erdv"je
kaip pagrindin* problem% min"jo tik prast% „Swedbanko“ ben-
dravim% su klientais. Nors susira$in"jant su manimi buvo minimi
ir kitokie $io banko veiksm& vertinimai ir galimi sprendimai jo
at#vilgiu, (skaitant ir jau min"to (statymo keitim%, jei to prireiks.
Akivaizdu, kad visa tai buvo daroma taktiniais sumetimais, kad
neskub"+iau su savo i$vadomis ir komentarais.
Tokiais vie$ais parei$kimais Lietuvos bankas suprimityvino

ir sumenkino „Swedbanko“ nusi#engimo ir pa+ios problemos
mast%. Taip pat pademonstravo dvejop& standart& taikym% fi-
nans& sistemoje. Ne(sivaizduoju, kad k% nors pana$aus Lie-
tuvos bankas b!t& leid*s daryti kuriai nors jo pri#i!rimai kre-
dito unijai.
Antra straipsnio publikavimo prie#astis – Seimo komiteto

pirmininkas sudar" galimybes „Swedbankui“ tartis su klientais,
pri#i!rint Lietuvos bankui, kaip turguje – kur paprasti klientai
supranta ir gali kur kas ma#iau nei stambus bankas su gausybe
teisinink& ir vadybinink&. Ir pavadino tai „saliamoni$ku“
sprendimu.
Mano (sitikinimu, tai buvo neleistinas sprendimas, nes banko

klient& tokioje situacijoje i$ esm"s negina niekas – nei Lietuvos
bankas, nei parlamentin* jo ir „Swedbanko“ prie#i!r% privalan-
tis vykdyti Seimo Biud#eto ir finans& komitetas. Banko klientai
palikti likimo, o tiksliau, $ios rinkos $eimininko „Swedbanko“
valiai. Neatsitiktinai straipsnio pabaigoje klausiu – ar ir Lietuva
netapo „Swedbanko“ padaliniu?
Niekas negina ir valstyb"s reputacijos vis& kit& pilie+i& ir

verslo atstov& akyse, nes taikant dvejopus standartus diskredi-
tuojamas euro (vedimo procesas, u# kur( atsakingos valstyb"s
institucijos – tarp kit&, Seimas ir Lietuvos bankas.
Tai, kas galima $ved& bankui, naudojan+iam pal!kan& kom-

ponent% EURO 'ER, tikrai neb!t& leista lietuvi$kai duonos
kepyklai, kuri sugalvot& prie$ (vedant eur% (prastus lietuvi$kus
miltus pavadinti „euromiltais“ ir nuo sausio 1-osios i$ ilgalaik"-
mis sutartimis susaistyt& pirk"j& prad"t& reikalauti u# duonos
kepal% mok"ti dvigubai brangiau.
Argi normalioje valstyb"je galima toleruoti tokius dalykus?

Vie&inamas susira&in'jimas su bankais

Tod"l nusprend#iau atpasakoti ir cituoti susira$in"jim% su
Lietuvos banku ir „Swedbanku“. Kad neb!t& joki& abejoni&, kas
ir kaip vyko. Tai darau s%moningai, nes i$ Lietuvos banko vado-
v& vie$& parei$kim& ir bendravimo su jais supratau, kad j& tiks-
las buvo ne diskutuoti ir kartu ie$koti optimalaus sprendimo, o
manipuliuoti manimi.
Sprendimus Lietuvos bankas beveik visada priima vienas, (si-

tikin*s, kad vienintelis visk% #ino ir supranta. Lietuvos banko
vadovas, matyt, save laiko moral"s ir etikos etalonu ir auk$-
+iausiu teis"ju. Jis sprend#ia, kas priklauso pasauliui „su morali-
ne dimensija“, o kas ne. O bank%, kuriam vadovauja, laiko vie-
nintele ir neklystan+ia finansin"s kompetencijos citadele $alyje.
K% gi, a$ manau kitaip.
Deja, u# ankstesn( Lietuvos banko neveiklum% ir pastar&j&

met& sprendimus mil#ini$kas s%skaitas moka visi mokes+i&
mok"tojai. Keli t!kstan+iai #moni& ir verslo (moni&, kurie buvo
dviej& jau u#daryt& bank& kreditoriai, patyr" $imtamilijoninius
nuostolius. Ir jokios atsakomyb"s u# tai Lietuvos bankas n"
ne#ada prisiimti.
Susira$in"jimas su „Swedbanku“ taip pat bus atskleistas, nes

$io banko vadovai, siekdami naudos #moni& s%skaita ir paminda-
mi valstyb"s reputacij%, taip pat $iurk$+iai pa#eid" bendravimo ir
verslo etikos normas. Apie visa tai turi teis* #inoti ne tik banko
klientai, bet ir visa visuomen".
Tod"l informacijos atskleidimas $iuo atveju yra visuomen"s

interesas. Be abejo, tiek Lietuvos bankas, tiek „Swedbankas“ $(
interes% supranta visi$kai kitaip ir tikriausiai sieks tai pademons-
truoti.

Kod'l dreba „Swedbanko“ ekonomisto rankos?

T% pa+i% dien%, jau sulauk*s Lietuvos banko vadovo „komp-
liment&“ d"l vakaryk$+io straipsnio, dalyvavau „,ini& radijo“
laidoje, kurioje buvo diskutuojama apie „Swedbanko“ elges(. '(
kart% laidos dalyviai buvo „Swedbanko“ ekonomistas N. Ma-
+iulis ir Seimo Biud#eto ir finans& komiteto pirmininko pava-
duotojas K. Glaveckas, ka#kod"l nedalyvav*s komiteto pos"dyje
Seime.

*lrytas.lt, 2014 10 15.
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„Swedbanko“ ekonomistas, kaip man pasirod", $iek tiek vir-
pan+iu balsu ir dreban+iomis rankomis band" man oponuoti.
Galb!t jis jau buvo skait*s vakaryk$t( mano straipsn( apie jo
atstovaujamo komercinio banko ir Lietuvos banko santykius.
Jeigu taip, vargu ar tai jam suteik" pasitik"jimo savo j"gomis.
Ta+iau jis prival"jo ginti „Swedbanko“ garb* ir atstovauti jo po-
zicijai.
N. Ma+iulis palygino ma#esnes „Swedbanko“ b!sto paskol&

pal!kanas litais su nuolaida, kuri suteikiama (sigyjant kok( nors
daikt%, kad ir $aldytuv%. Na, o po kurio laiko, pasak jo, nat!ralu,
kad ateina metas mok"ti vis% kain%. Taigi, (vedus eur%, b!sto
paskol% pa"musiems #mon"ms teks susimok"ti vis% kain%.
Matyt, ekonomistas ne#inojo arba u#mir$o, kad JAV finans&

kriz" kilo, nes b!sto paskol& sutartyse buvo numatyta, kad kele-
rius metus klientai gali mok"ti ma#esnes pal!kanas. Tai yra, su
„nuolaida“. O po kurio laiko, ir tai taip pat buvo nurodyta
sutartyse, pal!kanos buvo pakeltos iki „rinkos“ lygio („nuolai-
da“ baig"si), ir tada prasid"jo masinis toki& paskol& gav"j& ne-
mokumas ir kitos finansin"s b"dos. Visa tai kartu su kitomis
prie#astimis ir suk"l" finans& kriz* – smuko nekilnojamojo tur-
to kainos, i$augo nedarbas, prasid"jo masiniai statybos (moni&
bankrotai.
2009–2010 metais pana$!s dalykai d"josi ir Lietuvoje. 'tai

k% gali reik$ti pal!kanos „su nuolaida“. Kadangi nei „Swed-
bankas“, nei j( pri#i!rintis Lietuvos bankas i$ kriz"s tinkamai
nepasimok", klaidos kartojamos ir dabar. Ir tai vyksta ne tik
komercini& bank& sistemoje, bet ir greit&j& kredit& rinkoje,
kur reklamuojami si!lymai „pirma paskola – nemokamai“ ir
pana$iai. Tai visi$kai tas pat. Rimtas ekonomistas tur"t& tai su-
prasti.
„Swedbanko“ ekonomistas taip pat tur"jo suprasti, kad jeigu

euras Lietuvoje neb!t& (vestas 2015 metais, PRIME kainodar%
litais pasirink* banko klientai gal"jo susidurti su problemomis
dar kart%*.
Nuo naujos kriz"s nesame apdrausti ir dabar, net tur"dami

eur%. Prisiminkime Graikij%, kuri ( euro zon% (stojo dar 2001 me-
tais, ta+iau jau keleri metai nei$siver#ia i$ kriz"s gniau#t&.
K. Glaveckas laidos metu i$ esm"s palaik" mano pozicij% ir

pripa#ino i$d"stytus argumentus. Labai gaila, kad jis nedalyvavo
vakaryk$+iame Seimo komiteto pos"dyje. Gal ir ten b!t& mane
palaik*s ir neleid*s B. Bradauskui nuolaid#iauti „Swedbankui“
ir Lietuvos bankui.
Na o laidos pabaigoje pasi!liau „Swedbanko“ pal!kan& di-

dinimu nepatenkintiems klientams skundus si&sti ( Lietuvos
bank% ir asmeni$kai ( Seim% B. Bradauskui, vakaryk$+io „salia-
moni$ko“ sprendimo autoriui. Tik"jausi, kad jis gaus ne vien%
tok( lai$k%.

Spalio 17, penktadienis
Palaikymo komanda

Po straipsnio apie Lietuvos banko nuolaid#iavim% $ved& ko-
merciniam bankui publikavimo sulaukiau ir kitokios reakcijos
nei i$ Lietuvos banko vadovo. Dauguma #moni& palaik" mane
ir d#iaug"si, kad kas nors i$dr(so para$yti tai, k% jie patys gal-
voja.
Tiesa, kai kurie kiti premjero patar"jai, ypa+ dirbantys su vie-

$aisiais ry$iais, visi$kai suglumo, nes nesuprato, kaip galiu skelb-
ti tokius dalykus. Ta+iau man*s tai netrikd". Apie komercinius
bankus kalb"jau ir ra$iau ne kart%, taip pat ir dirbdamas prem-
jero patar"ju. Tiesa, apie Lietuvos bank%, eidamas $ias pareigas,
tokiu tonu ra$iau pirm%kart, ta+iau #inojau, k% darau. Jei niekas
kitas negina banko klient& ir valstyb"s reputacijos, to tenka
imtis man.
Perskait* straipsn( ( mane kreip"si trij& visuomenini& finan-

sini& paslaug& vartotoj& teisi& gynimo organizacij& atstovai. Jie
pateik" ir kit& bank& piktnaud#iavimo savo klient& at#vilgiu
pavyzd#i&. Pasirodo, „Swedbankas“ ne vienintelis naudojasi sky-
l"ta finansini& paslaug& teikimo prie#i!ra Lietuvoje. Kaip jau
min"ta, b!tent Lietuvos bankui patik"ta ne tik pri#i!r"ti vis%
finans& sektori&, bet ir u#tikrinti $i& sud"ting& paslaug& vartoto-
j& teisi& apsaug%.

Su vienos organizacijos – Lietuvos bank& klient& asociacijos –
vadovu R. Pauk$te buvome $iek tiek pa#(stami ir anks+iau.
Bendravome prie$ kelerius metus, kai jis buvo k% tik (k!r*s $i%
asociacij%. Apsid#iaugiau, kad jis ir toliau t*sia $i% sud"ting%
veikl%, ir sutar"me susitik* aptarti detalesnio bendradarbiavimo
galimybes. Vienam buvo sunku tik"tis s"km"s tokioje kovoje,
tod"l kiekvienas bendramintis buvo laukiama paspirtis. Ta+iau
oponent& skai+ius taip pat augo. Prie j&, deja, jau priklaus" ir
Seimo Biud#eto ir finans& komitetas, tod"l j"gos vis dar buvo
labai nelygios.

Bank) klient) teisi) apsauga – prie&krizinio lygio

Nusprend#iau nuodugniau pasidom"ti, kokia yra finansini&
paslaug& vartotoj& teisi& apsaugos b!kl" ir principai kitose $aly-
se. Juk mes Lietuvoje tur"tume visa tai #inoti ir vadovautis
geriausia ir naujausia pasauline praktika. Tuo labiau kad nese-
niai buvo did#iul" finans& kriz", nuo jos nukent"jo daugyb"
#moni&, taip pat ir Lietuvoje. Kas nors juk pasaulyje tur"jo visa
tai (vertinti. Nejaugi ir kitur #mon"s vis dar ken+ia nuo bank&
diktato?
Netrukus interneto platyb"se radau svarbi% studij%, kuri% at-

likti u#sak" Europos Parlamentas. Studija buvo visai nauja, pa-
skelbta 2014 met& vasar( ir vadinosi „Vartotoj& teisi& apsaugos
aspektai finansini& paslaug& srityje“. Joje buvo apibendrinta ki-
t& $ali& patirtis ir i$ esm"s patvirtinti visi argumentai, kuriuos
naudojau kovodamas su „Swedbanku“. Taip pat buvo suformu-
luotos ir rekomendacijos, kaip tur"t& b!ti organizuota toki&
vartotoj& teisi& apsauga Europos S%jungos $alyse, taigi ir Lie-
tuvoje.
Esu (sitikin*s, kad $i studija tur"t& tapti vienu i$ pagrindini&

dokument&, kuriuo privalo vadovautis visos finansini& paslaug&
vartotoj& teis"mis besir!pinan+ios valstybin"s institucijos ir
visuomenin"s organizacijos Lietuvoje. Ji tur"t& b!ti i$versta ( lie-
tuvi& kalb% ir pristatyta Seimo Biud#eto ir finans& komitete,
Finans&, Teisingumo, .kio ministerijose ir kitur.
Studijoje taip pat ra$oma ir apie smulkiojo ir vidutinio verslo,

kaip finansini& paslaug& vartotoj&, teisi& apsaugos stiprinimo
b!tinyb*. Tai visi$kai naujas po#i!ris, nes da#nai ir smulkusis
verslas, kaip ir gyventojai, yra daug prastesn"se derybin"se po-
zicijose, lyginant su stambiu komerciniu banku.
I$samiau susipa#in*s su studijos med#iaga, o v"liau su tuo,

kaip finansini& paslaug& vartotoj& teis"mis r!pinasi Lietuvos
bankas, supratau, kad m!s& sistema yra visi$kai netikusi, prie$-
krizinio lygio ir j% b!tina i$ esm"s pertvarkyti. Dabartin"s siste-
mos esm" – Lietuvos banko po#i!riu, gyventojas ir komercinis
bankas yra lygiavert"s, vienodo paj"gumo sutarties $alys. B!tent
tai ir yra (tikinamai paneigta min"toje studijoje.
Ta+iau gal Lietuvos bankas nieko apie $i% studij% ne#ino? )k-

v"ptas joje rast& min+i& ir i$vad&, nusprend#iau v"l susisiekti su
Lietuvos banko vadovu. Nor"jau pabandyti dar kart%, kiek atv"-
sus emocijoms po Seimo komiteto pos"d#io ir straipsnio publi-
kavimo, ramiai i$d"styti argumentus, kod"l „Swedbankas“ tur"-
t& atsisakyti pal!kan& didinimo savo klientams.
Studija suteik" papildomo pasitik"jimo savo argumentais ir

pozicija. Tuo pa+iu #ygiu nor"jau aptarti ir kai kuriuos kitus su
finans& sistema susijusius klausimus, v"l i$kilusius po straipsnio
publikavimo. Buvau beveik tikras, kad V. Vasiliauskas nesutiks
susitikti su manimi, nors kol kas oficiali& santyki& nebuvome nu-
trauk*. Tai (vyks kiek v"liau, ir gana keistomis aplinkyb"mis.

Spalio 20, pirmadienis
Susitikimas su V. Vasiliausku

Para$iau Lietuvos banko vadovui, kad nor"+iau dar kart% su
juo ramiai aptarti susidariusi% pad"t( d"l „Swedbanko“. Ne-
tur"jau jokio noro toliau eskaluoti $ios problemos, visada leidau
suprasti, kad geriausia visk% i$spr*sti ramiai. Ta+iau, supranta-

*Apie VILIBOR 'uolius 2007–2009 metais ir d#l to smarkiai i'augusias b"sto
paskol& pal"kanas gyventojams ra'iau: „Lietuvi'kojo VILIBOR metamorfo-
z#s“, knygoje „Lietuvos kriz#s anatomija“, Vilnius, 2010, p. 129, taip pat ir jau
min#tame straipsnyje lrytas.lt, 2014 10 15.
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ma, neketinau toleruoti to, k% toliau dar" „Swedbankas“, gav*s
dabar jau ne tik Lietuvos banko, bet ir Seimo komiteto vadovo
palaikym%.
V. Vasiliauskas, mano nuostabai, sutiko. Sutar"me susitikti

neutralioje vietoje miesto centre. Pirm% kart% akis ( ak( (prie$ tai
$ia tema bendravome tik elektroniniu pa$tu ir telefonu) aptar"-
me „Swedbanko“ PRIME problem%. Centrinio banko vadovas
pripa#ino, kad geriausia b!t&, jei pats „Swedbankas“ atsisakyt&
didinti pal!kanas savo klientams.
Perdaviau jam dal( studijos med#iagos apie vartotoj& teises ir

pasi!liau nuodugniau j% pastudijuoti. Taip pat perdaviau kopij%
savo straipsnio, kur( publikavau 2012 met& prad#ioje, netrukus
po „Snoro“ u#darymo*. Pamin"jau, kad kai kurie straipsnyje
suformuluoti klausimai buvo panaudoti specialiosios Seimo
komisijos, sukurtos „Snoro“ reikalams tirti, darbe ir teb"ra ak-
tual!s.
2013 met& prad#ioje, u#darius dar ir „.kio bank%“, susida-

r" did#iulis skai+ius milijonines sumas praradusi& (moni& ir
#moni&, abiej& bank& kreditori&, kurie gali burtis ir teikti ie$-
kinius Lietuvos bankui d"l nepakankamos finans& sistemos
prie#i!ros.
Pasakiau, kad mano straipsnis gali b!ti paskata telkti $iuos

#mones, nors jeigu Lietuvos bankas b!t& link*s atsi#velgti ( ma-
no mintis ir si!lymus, netur"+iau jokio noro kovoti su juo. Taigi
si!liau Lietuvos banko vadovui kuo grei+iau bendromis pastan-
gomis i$spr*sti „Swedbanko“ problem%, nes prie$ingu atveju
man neliks kitos i$eities kaip tik bandyti j% spr*sti pa+ioje 'vedi-
joje. 'itai darydamas b!siu priverstas toliau veikti prie$ Lietuvos
bank%. Ir ne vien tod"l, kad jis palaiko „Swedbank%“, bet ir to-
d"l, kad nepripa#(sta savo atsakomyb"s d"l prastos finans& siste-
mos prie#i!ros 2005–2008 metais. Tai buvo viena i$ kriz"s prie-
#as+i& ir toks Lietuvos banko aplaidumas pridar" mil#ini$k&
nuostoli& u#daryt& bank& kreditoriams.
V. Vasiliauskas i$klaus" ir pa#ad"jo apsvarstyti, k% i$gird*s.

Pamin"jo, kad kit% dien% ketina susitikti su „Swedbanko“ vado-
ve ir pasi!lyti jai atsisakyti didinti pal!kanas.
Buvo akivaizdu, kad niekada neb!sime draugai ar kolegos,

bet, atrodo, kariauti taip pat nenor"jome. Gal i$ tikr&j& Lietuvos
bankas pasistengs ir (tikins „Swedbank%“ i$taisyti ne tik bendra-
vimo, bet ir paskol& kainodaros klaidas?

Spalio 21, antradienis
Koalicija ple.iasi

Po pra"jusi% savait* paskelbto straipsnio susitikau su
R. Pauk$te i$ Lietuvos bank& klient& asociacijos ir D. Arlausku,
Lietuvos verslo ir darbdavi& konfederacijos vadovu. Ir vienas, ir
kitas jau tur"jo patirties sprend#iant klient& problemas su ban-
kais. Abu pasidalijo savo #iniomis ir (sp!d#iais, kaip sekasi ben-
drauti tiek su bankais, tiek su juos pri#i!rin+iu Lietuvos banku ir
kitomis valstyb"s institucijomis. Jie pritar"mano pozicijai ir suti-
ko bendradarbiauti kovoje su „Swedbanku“.
Tokioje pad"tyje, kokioje buvau atsid!r*s – vienas prie$ stam-

b& bank%, – kur kas geriau, kai yra su kuo pasitarti ir pasidalyti
darb& na$ta. Aptar"me tolesni& veiksm& plan%, jei „Swed-
bankas“ po dar vieno pokalbio su Lietuvos banku nepakeis savo
laikysenos.
Veiksm& plane, be kit& dalyk&, buvo b!tina ir teisinink& pa-

galba. Reik"jo (vertinti, ar tikrai ir kokius konkre+iai (statymus
gal"jo pa#eisti „Swedbankas“, didindamas pal!kanas savo klien-
tams. Viena yra mano vertinimai ir visai kas kita – profesionali&
teisinink& nuomon". Be to, gal"jo prireikti parengti kvalifikuo-
tus skundus ir atstovauti „Swedbanko“ klientams tiek gin+e su
banku, tiek galb!t ir teisme.
,inojome bent dvi advokat& kontoras, kurios jau tur"jo atsto-

vavimo klientams patirties smarkiau gin+uose su bankais. Jos abi
be jokio u#mokes+io sutiko skirti laiko teisinei „Swedbanko“
PRIME atvejo analizei.
Jau kit% dien% gavome pirm% teisinink& nuomon*. Ji buvo

nepalanki „Swedbankui“. Suprantama, tai dar nebuvo joks lai-
m"jimas, ta+iau m!s& pozicija smarkiai sustipr"jo. Teisininkai
buvo pasireng* teikti skundus prie$ „Swedbank%“ ir, jei prireiks,

atstovauti jo klientams teisme. Bet ar verta? Teisinis kelias ilgas,
sud"tingas ir brangus. Ar mums u#teks j"g& ir i$tekli&? Ir ar pa-
tys „Swedbanko“ klientai tam ry$is?

„SWEDBANKO“ BYLA KELIAUJA % "VEDIJ#

Spalio 22, tre(iadienis
Lietuvoje "vedijos banko (veikti ne(manoma

Kadangi nebuvo joki& po#ymi&, kad „Swedbankas“ keist&
savo pozicij% d"l pal!kan& didinimo, at"jo metas pereiti prie ki-
to $ios problemos sprendimo etapo. Prie$ tai band#iau skambinti
vienam i$ banko vadov& ir klausti, gal vis d"lto ketinama persi-
galvoti, ta+iau nes"kmingai. Anks+iau jis atsiliepdavo ( skambu-
+ius arba paskambindavo pats. K% gi, supratau, kad Lietuvoje
tikriausiai $ios „Swedbanko“ PRIME bylos i$spr*sti nepavyks.
Nuo pat prad#i& maniau, kad 'vedijos bankas privalo elgtis

pagal auk$+iausius teisinius ir verslo etikos standartus, rodyti
pavyzd( ir tinkamai atstovauti 'vedijos verslui ir visai valstybei.
Juolab po kriz"s Lietuvoje, prie kurios jis pats prisid"jo. Deja,
dabar jau nebeliko abejoni&, kad „Swedbankas“ $i& reikalavim&
neatitinka.
Ta+iau galb!t tai yra vietos banko vadov& pozicija, o pagrin-

dinis bankas 'vedijoje net ne#ino, kas +ia vyksta? Nusprend#iau
tai i$siai$kinti, nes paprastai bankas, ypa+ tarptautinis, saugo
savo reputacij%. O $iuo atveju reputacijos rizika kilo ne tik vieti-
niam banko padaliniui, bet ir visai „Swedbanko“ grupei.
Kadangi su kai kuriais „Swedbanko“ grup"s vadovais jau

buvau $iek tiek pa#(stamas, nor"jau juos draugi$kai informuoti
apie Lietuvoje kilusi% problem% ir papra$yti pagalbos j% spren-
d#iant. Tuo labiau, kad visos galimyb"s bendraujant su banku
Lietuvoje jau atrod" i$semtos.
„Swedbanko“ grup"s interneto svetain"je susiradau telefo-

n% ir paskambinau. Sekretor" maloniai informavo, kad „Swed-
banko“ grup"s vadovas i$vyk*s ( London%, ir pati pasi!l" dar
du telefono numerius. Vienu i$ j& paskambinau Baltijos regio-
no vadovei B. Bonnesen, ta+iau ji neatsiliep". Kitas numeris
buvo „Swedbanko“ grup"s darbuotojo, kuris, pasirodo, gerai
#inojo apie $i% problemin* situacij% Lietuvoje. Su juo ir pasi-
kalb"jau.
Anks+iau jis dirbo „Swedbanko“ steb"toj& taryboje Latvijoje –

kaip tik tuo metu, kai ten buvo rengiamasi (vesti eur%. Ten taip
pat teko spr*sti t% pa+i% pal!kan& didinimo problem%, kilusi%
d"l PRIME kainodaros. Taigi 'vedijoje apie tai jau buvo #inoma.
Pokalbis buvo gana konstruktyvus ir dalyki$kas. Ta+iau i$ es-

m"s man buvo pasakyta, kad „Swedbanko“ grup" pasitiki savo
vietinio banko Lietuvoje vadovais ir palieka jiems spr*sti i$ki-
lusias problemas d"l PRIME kainodaros. Pamin"jo, kad Lat-
vijoje nekilo joki& ypating& kli!+i& didinant pal!kanas d"l euro
(vedimo, taigi 'vedijoje tikimasi, kad ir Lietuvoje tur"t& b!ti
pana$iai.
Po daugiau kaip pusvaland( trukusios diskusijos supratau, kad

vis d"lto teks bendrauti su „Swedbanko“ grup"s vadovu M. Wol-
fu. Ir, kaip parod" tolesni (vykiai, bendrauti labai rimtai.

Spalio 23, ketvirtadienis
Lai&kas „Swedbanko“ grup's vadovui

Nusprend#iau „Swedbanko“ grup"s vadovui para$yti elek-
tronin( lai$k% ir i$d"styti, kaip vertinu susiklos+iusi% pad"t( ir
kaip, mano manymu, der"t& $i% problem% spr*sti. Tik"jausi, kad
to pakaks, ir grup"s vadovas greitai priims tinkam% sprendim%.
2013 met& prad#ioje kartu su premjeru, per jo vizit% ( 'vedi-

j%, lank"m"s „Swedbanko“ b!stin"je ir gana atvirai diskutavome
apie ekonomik% ir finansus. Kalb"jome apie tai, kaip „Swedban-
kas“ prie$ kelerius metus ne visai tinkamai (vertino savo veiklos
rizik% Baltijos $alyse. Tai buvo $velnus b!das pasakyti, kad ban-
kas pats patyr" rimt& problem& ir pridar" j& Lietuvai. Tik"jausi,
kad p. M. Wolfas to susitikimo neu#mir$o.

*www.jakeliunas.lt/tekstai-2, 2012 01 26.
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Informavau kolegas i$ abiej& visuomenini& organizacij&, kad
ketinu ra$yti tok( lai$k%, ir pasi!liau jiems kartu j( pasira$yti.
Nusiun+iau lai$ko projekt%, jie per#i!r"jo ir sutiko. Tod"l tai bu-
vo trij& asmen& lai$kas.
Lai$k%, kaip man atrodo, para$iau gana diplomati$ku, ta+iau

kartu ir dalyki$ku tonu. Pad"kojau u# pri"mim% ir diskusij%
„Swedbanko“ b!stin"s patalpose pra"jusiais metais. Toliau i$sa-
miai i$d"s+iau problemos esm*. Pamin"jau, kad apie $( reikal%
jau ne kart% buvo diskutuota Lietuvos #iniasklaidoje ir kad tai
vargu ar gali i$eiti ( naud% banko reputacijai ir (vaizd#iui. At-
kreipiau d"mes( ( svarbi% aplinkyb*, kad Seimo Biud#eto ir
finans& komiteto pirmininko „leidimas“ „Swedbankui“ tartis su
klientais neturi jokios juridin"s galios, kadangi tai tebuvo nuo-
moni& pristatymas ir aptarimas. Nebuvo pateikta jokios me-
d#iagos, nebuvo ir balsavimo. Ir kad specialiai d"l „Swedbanko“
gali tekti keisti Euro (vedimo (statym%, o bankas tikrai tur"t& to
vengti, nes gal"t& susilaukti neigiamo viso Seimo d"mesio ir
vertinimo.
Lai$ke pamin"jau, kad jei bankas nepakeis savo pozicijos, di-

d#iausios $alyje smulkiojo ir vidutinio verslo asociacijos vadovas
svarstys galimyb* si!lyti kitoms verslo organizacijoms i$braukti
„Swedbank%“ i$ Geros verslo praktikos memorandum% pasira-
$iusi& (moni& s%ra$o. Visa tai, pabr"#iau, dar labiau pablogint&
banko (vaizd( jo klient& akyse. Tod"l pasi!liau elementar& ir
nieko „Swedbankui“ nekainuojant( sprendim%. Jis tur"t& viena-
$ali$kai at$aukti sutarties punkt%, pagal kur( buvo numatytas vie-
nos i$ pal!kan& sudedam&j& dali& keitimas.
Lai$ko pabaigoje i$rei$kiau vilt(, kad bankas prisid"s prie

verslo aplinkos ir etikos standart& gerinimo Lietuvoje. Ir jei
grup"s vadovas turi koki& nors klausim&, esu visada pasireng*s
juos aptarti. Tik"jausi greito ir palankaus „Swedbanko“ grup"s
vadovo sprendimo, priimtino visiems – banko klientams, politi-
kams, kurie yra atsakingi u# skaidr& euro (vedim%, ir pa+iam
bankui. Jam juk tur"t& r!p"ti ilgalaik" s"km" Lietuvoje, kuri
yra sunkiai (manoma be atsakingo elgesio ir geros reputacijos.
Jei „Swedbanko“ vadovai Lietuvoje nesugeba to suprasti, jiems
pad"ti ir paraginti juos elgtis atsakingai privalo j& vadovas i$
'vedijos. I$ valstyb"s, kuri%mes laikome labiau pa#engusia ir ci-
vilizuotesne.

Bankas v'l klaidina klientus

Taip jau sutapo, kad t% pa+i% dien% savo interneto svetain"je
„Swedbankas“ paskelb" prane$im% klientams, sudariusiems
PRIME paskol& sutartis litais*. Pirmas (sp!dis buvo toks, kad
bankas i$ esm"s prane$" t% pat(, k% jau buvo ra$*s lai$kuose
klientams ir komentav*s #iniasklaidoje spalio prad#ioje. Tod"l
buvo neai$ku, kas +ia naujo. „Swedbankas“ akivaizd#iai neketi-
no atsisakyti plan& didinti pal!kanas. Ta+iau perskai+ius vis%
tekst% paai$k"jo ne vien tai. Banko skelbiama informacija buvo
klaidinga ir nei$sami. O viena klaida tiesiog $okiravo.
Lietuvos bankas jau buvo kritikav*s „Swedbank%“ d"l prasto

bendravimo. Tai, suprantama, pavir$utini$kas vertinimas. Mano
priekai$tai kur kas rimtesni. Ta+iau daryti toki& klaid&, kokias
bankas sau leido oficialiame prane$ime, jokia rimta finans& ins-
titucija papras+iausiai negali.
„Swedbanko“ prane$ime, kaip ir anks+iau si&stame lai$ke

klientams, buvo si!loma i$d"styti pal!kan& did"jim% per dvejus
metus. Ta+iau apskai+iuodamas, kaip (vedus eur% pasikeist&
m"nesio (moka PRIME paskol% litais pa"musiems klientams,
bankas taik" neai$ki%metodik% ir neatskleid" vis& jos detali&**.
„Swedbanko“ prane$ime buvo ir kit& klaid&. Buvo ra$oma:

... tikimasi, kad %vedus eur$ *alies rizika, taip pat ir 'alies tarp-
tautinis reitingas, ma!#s, o tai pad#s i'vengti pastebimo pal"ka-
n& normos i'augimo. To, kad gali ma#"ti $alies rizika, bankas
netur"t& ra$yti, nes ji priklauso nuo daugelio veiksni&, ne tik
euro (vedimo. Tod"l ji gali ir padid"ti. Finans& institucija netu-
r"t& savo klientams kurti nepagr(st& l!kes+i& d"l pal!kan&
dyd#io tendencij&. Tai tas pat kaip ra$yti: „Tikimasi, kad (ve-
dus eur% nekilnojamojo turto kainos kils.“ Tok( teigin( galima
b!t& interpretuoti kaip raginim% investuoti ( $( turt%, o tai
neleistina.

Ta+iau „Swedbanko“ formuluot"je buvo kita $iurk$ti ir neat-
leistina klaida. Ma#"jant $alies rizikai, jos tarptautinis reitingas
ne ma#"ja, o kyla! Nesuprantu, kaip bankas gali skelbti tok( tei-
gin(, d"l kurio tur"t& b!ti g"da pradini& kurs& finans& ar ekono-
mikos studentui. Tai b!t& tas pats, jei kas nors oficialiai para$y-
t&: „Ma#"jant benzino kainai degalin"se, vairuotoj& pinigin"se
lieka ma#iau pinig&.“ Ar pasitik"tum"te tokio teiginio autoriaus
ekonomine kompetencija?
Ne#inau, kaip Lietuvos bankas vertino $( „Swedbanko“ pra-

ne$im% ir ar i$vis j( skait". Neatrodo, kad $ved& bankas Lietuvo-
je apskritai atsi#velg" ( V. Vasiliausko kritik%, kad reikia geriau
bendrauti su klientais. Apie kok( bendravimo gerinim% galima
kalb"ti, jei klientai ne tik klaidinami apgaulinga reklama (teikia-
ma tendencinga ir nei$sami informacija apie pal!kan& didinim%,
kuriami l!kes+iai d"l pal!kan& ma#"jimo ateityje), bet ir daro-
ma elementari& ekonomini& klaid&.
N"ra ko steb"tis, kad „Swedbankas“ nesugeb"jo (vertinti ir

numatyti PRIME kainodaros yd&, jei daro toki& klaid&. Ne-
ma+iau prasm"s informuoti „Swedbanko“ apie tai, kad jis ir to-
liau nesugeba tinkamai bendrauti su klientais. Tai buvo Lietuvos
banko r!pestis. Mano d"mesys ir pastangos buvo nukreiptos (
'vedij%, i$ kur nekantriai laukiau atsakymo.

Spalio 24, penktadienis
Ar sulauksiu atsakymo i& "vedijos?

Kit% ryt%, nesulauk*s nei atsakymo, nei patvirtinimo apie gau-
t% lai$k%, nusprend#iau dar kart% paskambinti ( 'vedij%. '( kart%
Baltijos regiono vadov", kuriai vakar buvau nusiunt*s jos vado-
vui adresuoto lai$ko kopij%, atsiliep" ( skambut(. Jos balsas
skamb"jo nekantriai. Pasirodo, ji tuo metu buvo oro uoste. Ma-
tyt, skub"jo ir netur"jo laiko ilgam pokalbiui su manimi.
A$ jo ir nesiekiau, tik nor"jau paklausti, ar j% ir jos vadov% pa-

siek" vakaryk$tis lai$kas. Pasitikslinusi, kas skambina („-ia tas
pats, kuris vakar skambino ir ra$"?“), ji informavo, kad atsaky-
m% i$ „Swedbanko“ grup"s vadovo tur"+iau gauti ma#daug po
poros valand&. Pad"kojau ir "miau nekantriai laukti. Labai (do-
mu, k% nusprend" banko vadovai 'vedijoje.
Ir tikrai, po kurio laiko at"jo atsakymas i$ „Swedbanko“ gru-

p"s vadovo p. M. Wolfo. ) dviej& puslapi& lai$k% buvo atsakyta
dviem trumpais sakiniais: „D"kui u# j!s& elektronin( lai$k%.
Problema buvo i$spr*sta $( ryt% susitikimo su premjeru metu.“
Toks lakoni$kas atsakymas, ai$ku, nustebino. Na, bet jei prob-

lema i$ tikr&j& i$spr*sta, tai daug ra$yti ir n"ra k%. Tik smalsu,
kaip ji i$spr*sta. Kadangi smulkiau „Swedbanko“ vadovas paai$-
kinti nesiteik", beliko paklausti premjero.
Buvo penktadienio popiet", ir jis buvo i$vyk*s ( rengin( kitoje

Lietuvos pus"je. Paai$k"jo, kad apie vidurdien( pas j( apsilank"
Lietuvos „Swedbanko“ vadov" ir, atsine$usi jai persi&st% vaka-
ryk$t( mano lai$k%, adresuot% jos vadovams 'vedijoje, i$rei$k"
nepasitenkinim% d"l mano skambu+i& ir lai$k& ( 'vedij%.
Pasiteirav*s premjero, kaip vis d"lto i$spr*sta „Swedbanko“

pal!kan& didinimo problema, nieko naujo nei$girdau. Bankas ir
toliau kalbasi su klientais, vadovaudamasis Seimo komiteto
sprendimu. ,od#iu, ta pati daina. O a$ es% be reikalo ra$au ir
skambin"ju ( 'vedij%.
Parei$kiau premjerui, kad tai n"ra joks problemos sprendi-

mas, kadangi komiteto pirmininko nuomon" ir „leidimas“ ban-
kui neturi jokios teisin"s galios. O ra$yti ir skambinti, siekiant
i$spr*sti problemas, yra mano darbas. Informavau, jog ir toliau
sieksiu, kad „Swedbankas“ laikyt&si Lietuvos (statym& ir verslo
etikos standart& ir at$aukt& savo planus didinti pal!kanas. Ir
pasakiau, kad #inau, kaip tai padaryti.

Problema nei&spr,sta, pone M. Wolfai

T% dien% „Swedbanko“ grup"s vadovui para$iau dar du lai$-
kus. Jeigu jis man", kad vietinio banko vadov"s apsilankymas

*2014 m. spalio 23 d. banko prane'imas: „Informacija klientams, pasira'iusiems
b"sto paskolas PRIME kainodara litais“, www.swedbank.lt/lt/articles/view/2139.
**Smulkiau apie tai – 14 p., apra'ant R. Pauk't#s prane'im$ spalio 30 d. BNS
naujien& agent"roje vykusioje spaudos konferencijoje.



Premjero pataròjo uÏra‰ai 13

pas premjer%, o prie$ tai dar ir pas Seimo Biud#eto ir finans& ko-
miteto pirminink% yra problemos sprendimas, jis klydo. Taip ir
para$iau – „problema vis dar nei$spr*sta“.
Pamin"jau, kad nors ir esu pavaldus premjerui, mano profe-

sin" ir pilietin" pareiga man yra svarbiau nei formalus postas.
Esu tikras, kad bankas privalo i$taisyti klaid%, ir to sieksiu, nepri-
klausomai nuo to, kokios bus mano u#imamos pareigos.
Para$iau, kokie bus kiti mano #ingsniai siekiant sustabdyti

„Swedbanko“ savival*. Kreipsiuosi ne tik ( vietin*, bet ir ( tarp-
tautin* #iniasklaid% – informuosiu j% apie PRIME problem%
Lietuvoje ir apskritai apie „Swedbanko“ vaidmen( sukeliant kri-
z* Lietuvoje. Med#iagos ir argument& tam turiu ( valias. Be to,
apie banko veiksmus ir elges( informuosiu 'vedijos ir tarptauti-
nes finans& prie#i!ros institucijas. Pamin"jau, kad Latvijos pa-
vyzdys (ten „Swedbankui“ neva nekilo problem&) nieko nerei$-
kia. -ia – kita $alis ir savi (statymai.
Pabaigoje para$iau, kad jei jau tokia yra „Swedbanko“ prak-

tika, jis ir $iuos, kaip ir ankstesn(j( lai$k%, gali persi&sti kam tin-
kamas. Suprantama, jei taip elgtis gali bankas, jis netur"t& tik"-
tis, kad susira$in"jimo su juo nekomentuosiu a$. Manau, kad
apie banko elges( ir jo po#i!r( ( klientus ir $alies (statymus turi
teis* #inoti visa visuomen", ne tik Lietuvos banko vadovai ir keli
auk$ti $alies politikai.
Buvo jau v"lus penktadienio vakaras. Maniau, kad pirmadie-

nio ryte $ie lai$kai atsidurs ant premjero stalo.

Spalio 27, pirmadienis
Skundas "vedijos Finans) inspekcijai

Ta+iau pirmadienio ryt% nieko ne(vyko. Dalyvavau pasitari-
muose ir pos"d#iuose kaip bet kuri% kit% dien%. Taigi, atrodo, kol
kas kovojant su “Swedbanku“ neteks atsistatydinti ir naudotis
nepriklausomo analitiko teikiamomis privilegijomis – ra$yti ir
kalb"ti visi$kai nevar#omai.
Maniau, kad premjero patar"jo pareigos $( bei t% rei$kia ben-

draujant su banku, ta+iau $iuo atveju jos tik ribojo. „Swedban-
kas“ ( mano argumentus ir lai$kus nereagavo. Ta+iau nusileisti
neketinau. Atvirk$+iai – kuo toliau, tuo labiau nor"jau baigti $(
reikal% iki galo. Ne#inojau, k% perskait* mano lai$kus ketino
daryti „Swedbanko“ vadovai 'vedijoje, ta+iau #inojau, k% toliau
darysiu a$.
Pirmiausia nusprend#iau susisiekti su 'vedijos Finans& ins-

pekcija. Su tarptautin"mis finans& (mon"mis ir jas pri#i!rin+io-
mis institucijomis teko dirbti ir bendrauti ne vienerius metus,
tod"l #inojau, kad 'vedijos Finans& inspekcija yra atsakinga ne
tik u# 'vedijos „Swedbanko“ prie#i!r%, bet apskritai u# visos
grup"s – taigi ir u# banko Lietuvoje – prie#i!r%.
'vedijos Finans& inspekcijos vadovas M. Andersenas, kaip ir

„Swedbanko“ grup"s vadovas, savo nauj%sias pareigas u#"m"
2009 metais. Tai buvo patys sud"tingiausi metai ir 'vedijos ban-
kams, investavusiems Baltijos $alyse, ir pa+ioms valstyb"ms. Kri-
z" visose trijose $alyse d"l pa+i& 'vedijos bank& veiksm& buvo
pa+iame (kar$tyje.
2010 met& vasar( per 'vedijos parlamente vykusius klausy-

mus, p. M. Andersenas gana savikriti$kai kalb"jo apie lig$iolin*
'vedijos bank& prie#i!r%. Sak", kad ji buvo gr(sta klaidingais
principais ir j% b!tina i$ esm"s keisti. Gaila, ta+iau analogi$ko
Lietuvos banko prie#i!ros klaid& pripa#inimo i$ naujojo Lietu-
vos banko vadovo nei$girdome iki $iol. Tai es% ne jo kompeten-
cijos dalykas. )domu, kieno tuomet?
Paskambinau konkre+iai u# bank& prie#i!r% atsakingam Fi-

nans& inspekcijos pareig!nui ir paklausiau, ar jis yra gird"j*s
apie „Swedbanko“ kainodaros sukeltas problemas Lietuvoje ir
galb!t Latvijoje. Jam tai buvo naujiena, tod"l trumpai papasako-
jau apie susiklos+iusi% pad"t( ir jos prie#astis. Po kurio laiko,
kaip sutar"me, nusiun+iau jam elektronin( lai$k%. Jame i$samiau
apib!dinau PRIME problemos esm* ir kuo tai gresia bankui, jei
jis nepakeis plan& neleistinai didinti pal!kanas Lietuvoje.
Jei bankas (tariamas (statym& nesilaikymu, jam kyla reputaci-

jos rizika. Tokiu atveju gali atsirasti ir finansini& problem&, nes
gali pabrangti skolinimasis finans& rinkose, suma#"ti jo kredito
reitingas ir kristi akcij& kaina. „Swedbankas“ jau buvo tai paty-

r*s 2009 metais, po neatsakingos ir pernelyg rizikingos pl"tros
Baltijos $alyse. Tai ir tur"jo omenyje M. Andersenas, kalb"da-
mas 'vedijos parlamente. Suprantama, PRIME kainodaros su-
kelta problema n" i$ tolo neprilygsta tuometin"ms banko b"-
doms, bet didesn" ar ma#esn" rizika buvo ir dabar, tod"l apie j%
ir informavau 'vedijos Finans& inspekcij%.
Man buvo pasakyta, kad Finans& inspekcija, kaip tokiu atveju

(prasta, d"l oficialios informacijos kreipsis ( Lietuvos bank%, tie-
siogiai pri#i!rint( „Swedbanko“ padalin( Lietuvoje. Atsakiau,
kad tai suprantu, ir pad"kojau u# skirt% laik%. Sutar"me, kad pri-
reikus bendrausime ir ateityje.
Tai jau buvo rimta. „Swedbanko“ PRIME bylos nagrin"jimas

buvo ne tik perkeltas i$ Lietuvos ( 'vedij%, bet i$ paties banko (
j( pri#i!rin+ios institucijos lygmen(. Buvau pasireng*s eiti ir
toliau, kaip ir min"jau lai$kuose „Swedbanko“ vadovams. Ta+iau
tik"jausi, kad kreipimosi ( 'vedijos Finans& inspekcij% pakaks.
,inoma, tai tikrai nepatiks nei „Swedbankui“, nei Lietuvos ban-
kui, ta+iau man tai ner!p"jo. Nes man visi$kai nepatiko, kaip su
banko klientais ir valstyb"s reputacija elg"si jie. )domu, ar dabar
bent kiek pasikeis „Swedbanko“ ir Lietuvos banko elgesys ir
tonas?

Dar vienas atsakymas i& "vedijos

Ne#inojau, ar mano penktadienio lai$kus „Swedbanko“ gru-
p"s vadovas persiunt" premjerui ar dar kam nors. Kol kas toki&
#enkl& nebuvo. Viename i$ lai$k& buvau para$*s, kad jei kartais
jis pakeist& savo pozicij%, tegul prane$a man apie tai pirmadie-
nio ryte. Ta+iau kit% ryt%, nesulauk*s atsakymo, kreipiausi ( 've-
dijos bank& prie#i!ros institucij%. Tai buvau pa#ad"j*s banko
vadovui, tod"l pa#adus prival"jau tes"ti.
Ta+iau po piet& „Swedbanko“ grup"s vadovas vis d"lto pa-

ra$". Deja, kaip ir pirmas jo lai$kas, $is taip pat buvo trumpas:
Reikalas patik#tas spr+sti vietos „Swedbanko“ vadovams. Ne-
#inojau, ar taip jis reagavo (mano gana emocingus penktadienio
lai$kus ar jau ir ( galim% neoficial& 'vedijos Finans& inspekcijos
prane$im% jam apie mano skund%. Ne(sivaizdavau, kaip Lietuvos
„Swedbanko“ vadovai spr*s $( reikal%. Nes joki& #enkl&, kad jie
ketina k% nors keisti, kol kas nebuvo. Ta+iau jau kit% dien% jie
pasirod".

KOVA INTENSYV!JA

Spalio 28, antradienis
„Swedbankas“ samdo LAWIN

Ryte paskambino Investuotoj& forumo direktor"R. Skyrien".
Su ja buvau kalb"j*s apie „Swedbanko“ akibrok$t% savo klien-
tams ir euro (vedimu besir!pinan+ioms valstyb"s institucijoms.
Informavau j%, kad „Swedbank%“, kaip $io Forumo nar(, gali b!ti
si!loma braukti i$ Geros verslo praktikos (vedant eur% memo-
randum% pasira$iusi& (moni& s%ra$o. Tai, be abejo, b!t& buv*s
nemalonus (vykis ir precedentas Investuotoj& forumui, did#iau-
siai ir rim+iausiai u#sienio investuotojus vienijan+iai organiza-
cijai Lietuvoje.
R. Skyrien" pasi!l" surengti susitikim% su „Swedbanko“ va-

dove D. Grigiene Investuotoj& forumo patalpose miesto centre.
Sp"liojau, gal $is si!lymas jau yra #enklas to, k% vakar savo lako-
ni$kame lai$ke para$" p. M. Wolfas. Pasi!lym% nedvejodamas
pri"miau. Galb!t pagaliau „Swedbankas“ suprato, kad vien vizi-
tai pas auk$tus $alies politikus nepad"s i$spr*sti teisin"s banko
problemos.
Po kurio laiko sulaukiau #inut"s ( telefon% ir klausimo, su kuo

ketinu atvykti ( susitikim%. Atsakiau, kad vienas. Ta+iau kai iki
susitikimo buvo telik* de$imt minu+i&, o man eiti iki susitikimo
vietos gal kok( $imt%metr&, v"l paskambino R. Skyrien". Ji pasa-
k", kad „Swedbanko“ vadov" atvyksta su advokatu. Atsakiau,
kad man tai visi$kai nepriimtina, nes nedera su jokia bendravi-
mo ir deryb& etika. Apsisukau eiti atgal. Juk buvau informav*s,
kad atvykstu vienas.
Kam bankui reikia advokato, nejaugi neu#tenka sav& teisinin-
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k& kompetencijos? R. Skyrien" band" ai$kinti, kad tai bus tik
pirmas apsikeitimas nuomon"mis, kad joki& sprendim& nesitiki-
ma. Ji man*s ne(tikino, ta+iau vis d"lto nusprend#iau susitikime
dalyvauti. Pamaniau, kad jei bankas kvie+iasi advokat%, man
pa+iam (domu, koks bus jo vaidmuo. Galb!t, (vertin*s pad"t( ir
mano argumentus, jis pad"s „Swedbankui“ grei+iau priimti tin-
kam% sprendim%.
Susitikimo prad#ioje pamin"jau, kad nesitik"jau advokato

dalyvavimo, bet jei jau atvykau, galime kalb"tis. Apsikeit"me
nuomon"mis ir argumentais. Nors „Swedbanko“ vadov" ir advo-
katas d"st" jau gird"tus dalykus, ta+iau jaut"si, kad jie bando
smulkiau su#inoti apie mano pozicij% ir ketinimus. Pirm% kart%
vyko ka#kas pana$aus ( diskusij%. Banko vadov" pasak", kad
sprendimo pri"mimas yra procesas ir kad jis vyksta. U#uomina (
tai, kad kas nors gali keistis?
Advokatas savo finansin"mis #iniomis ir argumentais nenu-

stebino, bet tai ir nebuvo jo tiesiogin"s kompetencijos sritis, jis
buvo teisininkas. Ta+iau kontoros, kuriai jis atstovavo, pavadi-
nimas padar" (sp!d(. Tai buvo garsioji LAWIN.
'ios kontoros advokatai atstovauja daugeliui stambiausi&

u#sienio investuotoj& Lietuvoje, o pa+iai Lietuvai – arbitra#o
gin+uose su „Gazpromu“. Joje, prie$ prad"damas dirbti Lietuvos
banko valdybos pirmininku, kelet% met& darbavosi V. Vasi-
liauskas. Ma#a to, Investuotoj& forumo, kurio patalpose vyko su-
sitikimas, prezidentas R. Vali!nas yra $ios kontoros vadovaujan-
tysis partneris. Keisti ir (dom!s sutapimai. Ir su $ios kontoros ad-
vokatu dabar reik"jo diskutuoti man, neturin+iam jokio specia-
laus teisinio pasirengimo.
Ta+iau labiausiai susitikimo metu nustebino viena $io ad-

vokato pasakyta fraz". Ji skamb"jo ma#daug taip: „Juk #inote,
kad $ioje $alyje tokie kar#ygiai ir j& pasek"jai yra ne kart% i$griu-
v* i$ baln&“. Mano supratimu, tai jau buvo pana$u ( grasinim%.
To $iame susitikime tikrai nesitik"jau.

Spalio 29, tre(iadienis
Spaudimas bankui did'ja

Nepaisant to, kad „Swedbankas“ prad"jo kalb"tis tiesiogiai
su manimi, o ne vien su politikais, jo vadovai nepasak" nieko
konkretaus, kada jie ketina keisti pozicij% d"l pal!kan& didinimo
savo klientams. Laukti tolesni& „Swedbanko“ iniciatyv& ar pra-
ne$im& neketinau. Ra$yti ir klausti banko vadov"s, k% ir kada ji
ketina daryti, taip pat netur"jau jokio noro.
Tuo labiau, kad vakaryk$tis susitikimas dalyvaujant LAWIN

advokatui ir jo u#uomina apie i$ baln& gri!van+ius kar#ygius
k"l" (vairi& min+i&. Man buvo visi$kai nepriimtinas elementari&
bendravimo norm& nepaisymas, kai apie advokato dalyvavim%
prane$ama likus vos kelioms minut"ms iki susitikimo. Jau nekal-
bant apie pa+i% advokat& kontor%, jos s%sajas su min"tais asme-
nimis ir grasinamas advokato u#uominas. Nusprend#iau, kad jei
bankas nuspr*s pakeisti savo pozicij%, pats apie tai prane$. O a$
laikysiuosi savo veiksm& plano, kur( aptar"me su kolegomis ir
i$d"s+iau lai$kuose ( 'vedij%.
Kit% konkret& #ingsn( suman" D. Arlauskas. Jis pasi!l" su-

rengti spaudos konferencij% BNS spaudos centre, per kuri% #i-
niasklaidos atstovams gal"tume i$d"styti tiek savo asmenin*,
tiek bendr% pozicij% d"l „Swedbanko“ veiksm& ir atsakyti ( klau-
simus. Spaudos konferencija buvo numatyta ketvirtadien(, o tre-
+iadien( susitik* j% aptar"me. Prane$imus ketino daryti pats
D. Arlauskas, R. Pauk$t" ir a$. Taip pat pakviet"me dalyvauti
vienos mus konsultavusios advokat& kontoros atstov%, jei #urna-
listai tur"t& teisini& klausim&.
T% dien% gavome antrosios advokat& kontoros parengt% tei-

si$kai pagr(st% skundo tekst%, jei jo prireikt& „Swedbanko“ klien-
tams. I$ pateiktos abiej& advokat& kontor& analiz"s mat"me,
kad yra rimtas pagrindas sk&sti banko veiksmus tiek d"l galim&
vartotoj& teisi&, tiek d"l euro (vedim% reglamentuojan+i& teis"s
akt& nuostat& pa#eidim&. Tod"l m!s& pozicija kuo toliau, tuo
labiau stipr"jo. Buvome jau keliese, tur"jome teisi$kai argumen-
tuot% dviej& nepriklausomai dirban+i& advokat& kontor& nuo-
mon*, o „Swedbankas“ po lai$k& ir skambu+i& ( 'vedij% lyg ir
pradeda kalb"tis. Ta+iau reik"jo daryti visk%, kas (manoma, sie-

kiant i$spr*sti $i% jau u#sit*susi% problem%. Ir spaudos konferen-
cija – vienas i$ #ingsni&.
Pasirod#ius vie$am prane$imui apie spaudos konferencij%,

kurios tema buvo „Kaip AB „Swedbank“ pasipelnys i$ euro (ve-
dimo Lietuvoje ir kiek tai teis"ta ir s%#ininga vartotoj& at-
#vilgiu“, #inojome, kad jai rengiasi ir „Swedbankas“, nes gal"jo
sulaukti nema#ai klausim& i$ #iniasklaidos. )domu, kaip ir ar
i$vis kei+iasi jo pozicija?

Spalio 30, ketvirtadienis
Kokios dar antireklamos reikia „Swedbankui“?

Devint% valand% ryto prasid"jo spaudos konferencija. Tai bu-
vo svarbiausias vie$as m!s& kreipimasis ( visuomen* d"l
„Swedbanko“ keliam& problem& tiek jo klientams, tiek visai
valstybei rengiantis (vesti eur%. Nebuvome tikri, kiek #urnalist&
ateis, ta+iau j& prisirinko gana daug, taip pat ir vis& pagrindini&
televizij&.
Konferencij% prad"jo D. Arlauskas. Jis pabr"#", kad verslo

(mon"s neturi teis"s d"l euro (vedimo didinti kain& vartotojams.
Net suklydusios jos gali b!ti baud#iamos. Tuo tarpu „Swed-
bankas“ pal!kan& didinim% numat" sutartyse, taigi kain% didina
s%moningai. D. Arlauskas sak" ketin%s kreiptis ( kitas verslo aso-
ciacijas, kad „Swedbankas“ b!t& paragintas atsisakyti savo para-
$o arba b!t& pa$alintas i$ memorandum% pasira$iusi& (moni&
s%ra$o.
R. Pauk$t" apie „Swedbanko“ elges( kalb"jo #velgdamas ( j(

banko kliento akimis. Analizuodamas spalio 23 d. prane$im%,
paskelbt% „Swedbanko“ interneto svetain"je, jis logi$kai ir
remdamasis visiems suprantamais skai+iavimais pademons-
travo, kad bankas atskleid" tik dal( informacijos apie pal!kan&
did"jim% ir dar" tai tendencingai, sau palankiausiu b!du*. Ki-
taip tariant, v"l klaidino klientus ir visus kitus, kurie skait" $(
prane$im%.
Advokat& kontoros atstovas pakomentavo teisinink& pozicij%.

J& po#i!riu, yra pakankamai pagrindo teigti, kad „Swedbankas“
pa#eid" teis"s normas.
A$ pabr"#iau, kad tai, k% kalb"siu, yra mano asmenin" nuo-

mon", bet supa#indinau ir su premjero pozicija – kainos var-
totojams d"l euro (vedimo negali did"ti. D"l i$samesni& jo ko-
mentar& ir „Swedbanko“ veiksm& vertinim& pasi!liau kreiptis
( jo spaudos atstovus. Paskui perskai+iau i$ anksto parengt%
tekst% „D"l AB „Swedbank“ veiksm&, galimai diskredituojan-
+i& euro (vedim% Lietuvoje ir pa#eid#ian+i& banko klient& tei-
ses“. Jame dar kart% trumpai apib!dinau „Swedbanko“ sukelt%
problem% ir ap#velgiau iki $iol atliktus veiksmus. Rytojaus
dien% $is straipsnis pasirod" pavadinimu „Kas sutramdys
„Swedbank“?“**

/iniasklaida reaguoja

Po spaudos konferencijos visi dav"me interviu kelioms na-
cionalin"ms televizijoms. Jos visos vakare naujien& laidose
parod" reporta#us apie spaudos konferencij% su „Swedbanko“
vadov"s komentarais. T% dien% dar teko dalyvauti „,ini& radi-
jo“ ir INFO TV laidose, kuriose toliau vyko diskusijos ta pa+ia
tema.
Radijo laidoje, be jau min"tos informacijos apie PRIME kai-

nodaros sukeltas problemas ir kaip jas drauge su kolegomis ban-
dome spr*sti, pamin"jau, kad „Swedbankas“ Lietuvai jau buvo
pridar*s b"d&, kai neatsakingai skolino gyventojams bei (mo-
n"ms ir taip prisid"jo prie kriz"s #idini& Lietuvoje suk!rimo.
Televizijos laidoje dalyvavo ir „Swedbanko“ atstov", ji band"
ginti banko veiksmus jau ne kart% gird"tais argumentais.

*Banko pateiktame pavyzdyje buvo rodoma, kad m#nesio %moka padid#s
2,9 euro, ta(iau apskai(iavus mok#jim$ linijiniu metodu, m#nesio %moka padi-
d#t& 4,8 euro. ,domu, kod#l buvo pasirinkta rodyti ma!esn% %mokos prieaug% ir
nusl#pta, kad jo dydis priklauso nuo paskolos gr$!inimo metodo? Taip pat ne-
buvo atskleista, kaip m#nesio %moka did#s v#liau, kai per dvejus metus pal"ka-
n& norma bus padidinta dar kelis kartus. Buvo rodoma tik vieno i' penki& ar
'e'i& didinim& %taka m#nesio %mokai.
**lrytas.lt, 2014 10 31.
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Pasirod" straipsni& ir kitose #iniasklaidos priemon"se: „D"l
pigi& b!sto paskol& „Swedbank“ gali b!ti skund#iamas teis-
mui“*, „Abejojama tiek teisiniais, tiek moraliniais „Swedbank“
paskol& branginimo aspektais“**, „Swedbank“ gali paspring-
ti“***, „Swedbank“ pal!kan& $e$"lis“**** ir kt.
Pasteb"jau, kad du #inomi interneto portalai nekomentavo

$ios spaudos konferencijos. Matyt, jiems tai nepasirod" svarbu.
Kita vertus, gali b!ti ir kit& prie#as+i&, apie kurias geriausiai
gal"t& paai$kinti jie patys. Vienaip ar kitaip, bet #iniasklaidos
d"mesio m!s& i$keltiems klausimams tikrai pakako. Ne#inau,
ar jo nepasirod" per daug kitam istorijos dalyviui – „Swed-
bankui“.
Jis taip pat buvo priverstas komentuoti susidariusi% situacij%.

Ir tai darydamas dar giliau klimpo ( savo susikurtas problemas.

Dar vienas nevyk,s banko prane&imas

Reaguodamas ( spaudos konferencij%, „Swedbankas“ pakvie-
t" #urnalistus ( savo buvein*, kur i$d"st" tai, kas jau buvo #ino-
ma iki $iol. Be to, paskelb" dar vien% prane$im% savo svetain"-
je*****. Ir v"l sugeb"jo padaryti klaid&. Tiesiog steb"tinas ap-
laidumas.
Prane$ime buvo teigiama, kad banko mar#a nedid"ja, tod"l

es% nepa#eid#iamas joks (statymas. Kas yra banko mar#a, dar
spalio 9 d. tiesiogin"je televizijos laidoje apibr"#" u# bank&
prie#i!r% atsakinga Lietuvos banko valdybos pirmininko pava-
duotoja I. 'imonyt". Kad „Swedbankas“ dirbtinai i$ banko
mar#os i$skyr" vien% pal!kan& komponent%, pademonstravo ir
pats bankas, kai PRIME paskol& gav"jams si!l" (prast% kaino-
dar%.
Teori$kai mar#% galima suskaidyti ( daug komponent&, su-

teikti jiems (vairius pavadinimus ir vertes, o pa+iai mar#ai palikti
simbolin( 0,1 proc. dyd(. Ar tuomet bankas gali didinti visas su-
dedam%sias pal!kan& dalis, i$skyrus t% 0,1 proc. dyd#io dalelyt*?
Banko mar#a pal!kanose yra viskas, i$skyrus pinig& savikain%
($iuo atveju VILIBOR arba EURIBOR).
Dar vienas „Swedbanko“ teiginys prane$ime buvo visi$ko

#ioplumo (rodymas. Bankas ra$": Lietuvoje PRIME kainodaros
principai, prie' juos %diegiant, buvo aptarti su finans& ekspertais
ir atitinkamomis valstyb#s institucijomis. Tod#l nuostab$ kelia
tas faktas, jog dalis toki& ekspert& pastaruoju metu vie'ojoje erd-
v#je aktyviai kritikuoja PRIME kainodar$, nors savo si"lymus ir
rekomendacijas gal#jo pateikti dar 2011 metais.
Kit& ekspert&, vie$ai kritikuojan+i& PRIME kainodar%, ne-

pasteb"jau, tod"l neabejojau, kad „Swedbankas“ turi omeny
mane. Juolab, kad apie tai man buvo u#siminta dar spalio pra-
d#ioje, vos tik prasid"jus PRIME istorijai. Tuomet atsakiau,
kad nors ir buvau gav*s banko kvietim% ( toki% diskusij%, ta+iau
nepamenu nei savo dalyvavimo joje, nei jokios man pateiktos
banko informacijos apie tai. Matyt, aptik* mano pavard*
kokiame nors savo s%ra$e, banko atstovai nusprend", kad to
u#tenka ir galima vie$ai teigti, kad mane su $ia kainodara supa-
#indino.
)domu tai, kad likus dviem dienoms iki $io banko prane$imo

ir iki pa+ios spaudos konferencijos, per susitikim% su „Swedban-
ko“ vadove jai daviau savo knyg% „Lietuvos kriz"s anatomija“ su
keliais pa#ym"tais tekstais. Viename j& buvo klausimai Lietuvos
banko valdybai, pirm% kart% publikuoti dar 2008 met& saus(.
Lietuvos banko valdybos klausiau: Ar 'iuo metu taip pat

neb"t& verta svarstyti pasi"lymus, kad komerciniai bankai
visas i'duotas b"sto paskolas su kintamosiomis pal"kanomis,
ypa( litais, konvertuot& % paskolas su fiksuotomis pal"kanomis
bent penkeriems metams? Ar valdyba sutinka su nuomone,
kad bankai turi !ymiai daugiau galimybi& %vertinti ir valdyti
pal"kan& norm& rizik$, o Lietuvoje jas ir nustatyti, tuo tarpu
gyventojams – neprofesionaliems rinkos dalyviams – nereik#t&
gai'ti laiko sp#liojant pal"kan& norm& kitimo perspektyvas
Lietuvoje ir u! jos rib& ir patirti sutarties s$lyg& keitimo s$-
naud&?******
Taigi jau tada maniau ir tai vie$ai parei$kiau, kad kintamosios

pal!kanos yra itin rizikingos b!sto paskol& gav"jams. Kadangi
PRIME kainodaroje yra daugiau nei (prasta kintam&j& sud"ti-

ni& pal!kan& dali& ir tod"l ji dar rizikingesn", tad akivaizdu, kad
mano pritarimo jai negal"jo b!ti.
„Swedbanko“ vadov" tomis (temptomis dienomis gal ir netu-

r"jo laiko skaityti mano tekst&, ta+iau kam nors i$ specialist& pri-
val"jo duoti juos per#i!r"ti, prie$ bankui skelbiant tokius teigi-
nius oficialiame banko prane$ime.
Negana to, yra ir tiesioginis tokio „Swedbanko“ priekai$to

man paneigimas. Po kurio laiko internete radau 2010 met& pa-
baigoje paskelbt% straipsn(*******. Jame kaip tik ir apra$yta
tuomet k% tik banko sukurta garsioji PRIME kainodara. J% i$
„Swedbanko“ pus"s komentavo atstov" J. Gumuliauskien", ta
pati, su kuria diskutavome televizijos laidoje po spaudos konfe-
rencijos. Kitas kainodaros komentatorius buvo nepriklausomas
ekonomistas... S. Jakeli!nas. Pasirodo, buvau u#mir$*s, kad tuo-
met ka#kuriam i$ #urnalist& pasakiau savo pozicij% apie PRIME.
Gerai, kad yra visk% „prisimenantis“ internetas ir jo nar$ymo
priemon"s. Jeigu jomis b!t& pasinaudoj*s „Swedbankas“, b!t&
rad*s tok( tekst%:
Nepriklausomo ekonomisto Stasio Jakeli"no manymu, % b"sto

paskolos pal"kanas %traukti 'alies rizikos rodikl% n#ra tinkamas
sprendimas. „*alies rizika egzistuoja ir skai(iuojama tarptautin#se
rinkose. *is rodiklis priklauso nuo daugelio veiksni&, kartais nieko
bendra neturin(i& su pa(ios valstyb#s pastangomis, tarkime, nuo
kaimyni& situacijos ar proces& tarptautin#se rinkose. *ie svyravi-
mai n#ra adekvat"s ir tinkami naudoti skai(iuojant b"sto paskol&
pal"kanas“, – %sitikin+s jis.
Jis taip pat abejoja, ar pats bankas gali skelbti savo nustatom$

'alies rizikos rodikl% ir juo vadovautis: „Jei pats „Swedbank“ skel-
bia t$ rizikos rodikl%, tai dar keis(iau. Viena vertus, 'is bankas n#ra
organizacija, kuri gal#t& tai daryti. Kita vertus, jis pats prisid#jo
prie 'alies rizikos augimo, o dabar dar imasi j$ vertinti. „Swed-
bank“ pats %vertina 'alies rizik$, kuri$ pats ir kuria. Tai netinka-
mas elgesys ir galimas interes& konfliktas.“
'tai tokia buvo mano nuomon" apie PRIME kainodar%

2010 metais. )domu, kokia bus „Swedbanko“ vadov& reakcija,
kai jie su ja susipa#ins?

Spalio 31, penktadienis
„Swedbanko“ vadov' kvie.iama pas premjer*

Ryte trumpai informavau premjer% apie vakaryk$t* spaudos
konferencij% ir „Swedbanko“ reakcij% ( j%. Taip pat ir apie prane-
$im% banko svetain"je, kuriame jau nebe pirm% kart% pridaryta
klaid& ir skelbiama nepagr(sta informacija. Mano nuomone,
„Swedbankas“ gavo tiek daug neigiamos reklamos, o ir savo ne-
vykusiais prane$imais pats taip pablogino savo pad"t(, kad gal&
gale tur"t& suprasti, jog nekeisdamas savo pozicijos d"l pal!ka-
n& didinimo labai kenkia sau.
Pamin"jau premjerui, kad jei bankas artimiausiu metu ne-

priims $io sprendimo, bus imamasi kit& veiksm&, kurie dar la-
biau pablogins ir taip jau komplikuot% jo pad"t(. To visai ne-
tro$kau, tod"l, kol pad"tis dar netapo pernelyg sud"tinga, pasi!-
liau pakviesti „Swedbanko“ vadov* ir suteikti jai galimyb* priim-
ti atitinkam% sprendim%. Premjeras sutiko ir papra$" sekretor"s
pakviesti banko vadov*. Susitikimas buvo suplanuotas antr% va-
land% po piet&.
Iki to laiko, nor"damas pagelb"ti „Swedbanko“ vadovei tin-

kamai pasirengti susitikimui ir atvykti ( j( (vertinus visas aplinky-
bes, para$iau jai elektronin( lai$k%. Lai$ko tonas buvo gana
grie#tas, nes maniau, kad visas (manomas diplomatines bendra-
vimo priemones jau esu i$naudoj*s. 'i „Swedbanko“ PRIME
problema man jau buvo (kyr"jusi, Lietuvos vie$&j& ir komerci-
ni& finans& srityje esama kur kas rimtesni& ir sud"tingesni&
problem&.

*15min.lt, 2014 10 30; **aidas.lt, 2014 10 30; ***vakarozinios.lt, 2014 10 31.
****„Kauno diena“, 2014 11 04.
*****2014 m. spalio 30 d. banko prane'imas: „Swedbank“: dauguma klient&
pasirenka t+sti mok#jimus pagal PRIME pal"kan& skai(iavimo metodik$,
www.swedbank.lt/lt/articles/view/2156.
******Visi klausimai publikuoti: www.jakeliunas/tekstai-2, 2008 01 07, lrytas.lt.
*******www.matininkas.blogas.lt/swedbank-vers-susimoketi-uz-tai-kad-gyve-
nate-lietuvoje-3165.html, 2010 12 15.
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Dovile,
14 val. susitikimo su Premjeru metu „Swedbank“ bus pasi"lyta

ramiai ir greitai i'spr+sti besit+sian(i$ PRIME problem$. Kadangi
Premjeras asmeni'kai inicijavo euro %vedimo projekt$ Lietuvoje ir
yra jo politinis glob#jas, jis, kaip auk'(iausias valstyb#s politikas,
yra atsakingas u! jo teisin% ir moralin% skaidrum$. Banko veiksmai
nedera su 'ia premjero pozicija.
*%ryt premjerui prista(iau veiksm& plan$, kuris bus realizuoja-

mas, jei bankas artimiausiomis valandomis nepakeis pozicijos, t.
y., neat'auks punkto, susijusio su *ER keitimu konvertuojant
PRIME paskolas i' lit& % eurus. Galima alternatyva, jei manote,
kad toliau reikia tartis su klientais, – paskutin+ *ER litais reik'm+
prid#ti prie dabartin#s mar!os ir taip eliminuoti *ER komponent$
i' pal"kan& skai(iavimo.
Banko (ir Lietuvos banko) argumentai, kad Euro %vedimo %sta-

tymo nuostatos nepa!eid!iamos, nes mar!a nedidinama, yra nie-
kiniai, nes pats „Swedbank“ savo veiksmais (o ir I. *imonyt# !o-
d!iais) yra %rod+s, kad visi pal"kan& komponentai, i'skyrus pinig&
savikain$ (VILIBOR arba EURIBOR) yra mar!os sud#tin#s
dalys. Vakar laidoje su j"s& kolege tai iliustravau paprastu pavyz-
d!iu. Su tokia logika ir argumentais per vien$minut+ sutiko vienas
i' Lietuvos banko valdybos nari&.
Taip kad tokia banko (ir Lietuvos banko, kur% j"s statote % ne-

pavyd#tin$ pad#t%) pozicija yra visi'kai neperspektyvi. Toliau, keli
i' !ingsni&, kuriuos i'd#s(iau premjerui ir, jeigu reik#s, pakarto-
siu susitikimo metu – ta(iau supraskite, kad to tikrai reik#t&
vengti.
1. Kitos savait#s prad!ioje bus i'si&stas oficialus si"lymas (ne

mano vardu) visoms svarbiausioms 'alies verslo asociacijoms ir kai
kurioms valstyb#s institucijoms su si"lymu pa'alinti „Swedbank“ i'
Memorandumo signatar& s$ra'o.
2. Tuo pa(iu metu bus siun(iami oficial"s lai'kai (iki 'iol to ne-

buvo, tik el. lai'kai) „Swedbank“ vadovybei, „Swedbank“ Direk-
tori& Tarybai, *vedijos Finans& inspekcijai, taip pat – po kurio
laiko – ir tarptautin#ms institucijoms – EBA, ECB, atitinkamam
EP komitetui, atitinkamoms EK strukt"roms, atsakingoms u! euro
%vedim$, euro zonos reputacij$ ir finansini& paslaug& vartotoj& tei-
si& apsaug$.
3. Bus kreipiamasi % vietos (toliau), % *vedijos ir tarptautin+

!iniasklaid$ apib"dinant „Swedbank“ patirt% Lietuvoje 2005–2009,
finansinius sunkumus, su kuriais jis susid"r# d#l savo neapdairu-
mo ir nepakankamos prie!i"ros (turiu kvalifikuot$ med!iag$,
datuot$ 2010 m. vasario–gegu!#s m#n. tiek i' Seimo BFK, tiek i'
*vedijos parlamento), PRIME kainodaros Baltijos ypatumus ir tik-
ruosius motyvus, galimus %statym& ir moralini& nuostat& nepaisy-
mus. <...>
4. Yra parengtas kvalifikuotas teisine prasme skundo bankui ir

atitinkamoms prie!i"ros institucijoms tekstas. Teisiniai reglamentai
numato, kad banko klientui gali atstovauti kitas fizinis asmuo. Keli
klientai yra pasireng+ pateikti tokius skundus pasira'yti. Jiems bus
pasi"lyta, kad jie notari'kai %galiot& ikiteisminiame procese jiems
atstovauti mane. A' bendr$ja prasme, kiek leis %statymai, '% proce-
s$ komentuosiu vie'ai.
Yra numatyti ir kiti veiksmai, ta(iau tikiuosi, kad jums dabar

ai'ku, jog a' atstovauju premjero pozicijai – kainos vartotojams,
%skaitant paskol& pal"kanas d#l euro %vedimo Lietuvoje, negali
did#ti (vakar jis tai ai'kiai i'sak# vie'ai – neverskite jo dar kart$
komentuoti 'ios temos ir gai'ti tam laik$, nes jis turi daug rimtes-
ni& reikal&) ir kad a' turiu gana pla(ias ir neb"dingas tipi'kam
patar#jui galimybes veikti tiek bendraudamas su tarptautin#mis
institucijomis (taip pat ir komercin#mis), tiek ir vietin#je bei i'o-
rin#je vie'ojoje erdv#je. Tai gali b"ti sunkiai suprantama *vedijo-
je ar kitur, ta(iau taip yra (ia ir, tikiuosi, j"s tuo %sitikinote.
Daugiau jums nera'ysiu – d#kui, kad padiktavote el. pa'to ad-

res$ – jei 'is lai'kas ir popietinis susitikimas pas Premjer$ j"s& ne%-
tikins, esminiai 'io lai'ko komponentai, %skaitant numatytus veiks-
mus, angl& kalba artimiausiomis valandomis bus i'si&sti j"s& CEO
Stokholme, kuris, kaip suprantu, %galiojo jus i'spr+sti '% PRIME rei-
kal$.
Jam taip pat bus detaliau apib"dintas antradienio susitikimas,

dalyvaujant LAWIN advokatui ir para'yta, kad su jumis daugiau
susitikim& ir pokalbi& 'ia tema nebus, bent jau kiek tai susij+ su

mano dalyvavimu. Pasi"lysiu, kad jis, jei matyt& reikal$ toliau ben-
drauti su manimi, deleguot& kit$ banko atstov$ – vietos ar i' moti-
ninio banko.
Esu dirb+s su rim(iausiais D. Britanijos, *vedijos ir Danijos

komercini& finans& organizacij& vadovais, !inau j& standartus ir
manau, kad toks lai'kas j% tur#t& %tikinti priimti greitus ir tinkamus
sprendimus.
Apsvarstykite '% lai'k$ ir, jei gal#site, atvykite 14 val. su sau ir

Premjerui geriausiu sprendimu, %vertin+ ne tik teisinius (kurie ir
'iaip n#ra j"s& pus#je), bet ir moralinius, politinius ir banko repu-
tacijos aspektus.
„Swedbanko“ vadovei atvykus ( susitikim%, a$ jos laukiau

premjero priimamajame. Paklausiau, ar ji gavo mano lai$k%. Ji
atsak", kad atvyko susitikti su premjeru viena. Buvo ai$ku, kad
lai$k% ji gavo ir perskait". Susitikime a$ nedalyvavau. Po jo
premjeras pamin"jo, kad nuo $iol visus reikalus „Swedbanko“
vadov" perduoda spr*sti teisininkams. Supratau, kad teks rimtai
susidurti su jau pa#(stama LAWIN kontora ir jos advokatu, kuris
dalyvavo (simintiname susitikime spalio 28 dien%. )rodym& ilgai
laukti neteko. Jie pasirod" jau pirmadien(.

Kova t,siasi

Kadangi „Swedbanko“ vadov" nepasielg" taip, kaip jai si!-
liau, man neliko nieko kito kaip toliau vykdyti savo pa#adus,
sura$ytus lai$ke. Po keli& valand&, nors jau buvo penktadienio
vakaras, i$siun+iau dar vien% lai$k% p. M. Wolfui. Taip jau suta-
po, kad tuos lai$kus jam siun+iau antr% penktadien( i$ eil"s. Ne-
#inau, ar tai trikd" jo poils( savaitgal(, ta+iau man tai ner!p"jo.
Jis yra banko vadovas, tai yra banko problema ir jo darbas $i%
problem% i$spr*sti.
Ir $is lai$kas buvo gana ilgas, ta+iau +ia j( apib!dinsiu trumpai,

nes did#i%j% dal( teigini& jau min"jau kitur. Para$iau apie spau-
dos konferencij% ir #iniasklaidos susidom"jim%. Pamin"jau, kad
t%dien „Swedbanko“ problem% televizijoje komentav*s premje-
ras pabr"#", kad kainos d"l euro (vedimo vartotojams negali
did"ti.
Apib!dinau savo spalio 28 d. susitikim% su „Swedbanko“

vadove ir netik"t% advokato i$ vienos (takingiausi& $alyje konto-
r& dalyvavim% jame. Pamin"jau ir dviprasmi$k% ar, mano ma-
nymu, net grasinam% advokato u#uomin%. Pakartojau visus pla-
nuojamus tolesnius #ingsnius, kuriuos buvau sura$*s lai$ke
„Swedbanko“ vadovei.
Nenutyl"jau ir dar vieno dalyko. Remiantis preliminaria in-

formacija, bankas galimai si!l" i$skirtines s%lygas kai kuriems
privilegijuotiems PRIME sutartis sudariusiems klientams. O tai
jau gal"t& b!ti vertinama kaip korupcijos po#ymi& turintys
banko veiksmai. Jei visa tai pasitvirtint&, „Swedbankas“ tur"t&
dar daugiau ir kitokio pob!d#io problem& negu iki $iol.
Pamin"jau, kad, mano manymu, Lietuvos „Swedbanko“ va-

dov" netinkamai vertina pad"t( ir reputacijos gr"sm* vietos ban-
kui ir visai „Swedbanko“ grupei. Ji tur"jo galimyb* $iandien
atvykusi pas premjer% pristatyti jam ir visoms suinteresuotoms
$alims priimtin% sprendim%, bet to nepadar" ir ketina ( proces%
aktyviai (traukti teisininkus.
Galiausiai pasi!liau p. M. Wolfui, kaip visos „Swedbanko“

grup"s vadovui, pa+iam priimti sprendim% ir artimiausiu metu
u#baigti $i% u#sit*susi% istorij%. Nes kitaip b!siu priverstas vykdy-
ti numatyt% veiksm& plan%.
Tik"jausi, kad daugiau toki& lai$k& ra$yti ( 'vedij% neberei-

k"s. O jei ir reik"s, jie bus siun+iami nebe „Swedbanko“ vadovui,
o kitais adresais. At"jo dar vienas savaitgalis, kuris ir v"l ne#ad"-
jo jokio atsipalaidavimo. Lauk" nerami ir (tempta savait". Kur
viskas pakryps?

Lapkri(io 3, pirmadienis
Ultimatumas bankui

Prie$ imdamasis kit& veiksm&, nusprend#iau atlikti tarpin(
#ingsn( ir i$pl"sti „Swedbanko“ adresat& Vilniuje ir Stokholme
rat%. Iki tol daugiausia bendravau su banko vadovais – tiek Lie-
tuvoje, tiek 'vedijoje. Galb!t jie net neperduoda savo kole-
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goms visko, k% jiems ra$au? Kadangi u# banko reikalus yra
atsakingas ne vien vadovas, bet ir kiti valdybos nariai, pagal-
vojau, kad verta ir juos supa#indinti su tuo, kaip a$ vertinu pa-
d"t( ir k% planuoju toliau daryti. Gal jie kitaip nei vadovai ver-
tina banko problem% ir susiklos+iusi% pad"t( ir gal"t& prisid"ti
prie visiems, nei$skiriant n" paties „Swedbanko“, priimtino
sprendimo paie$kos.
Savaime suprantama, bylin"tis su „Swedbanku“ netro$kau.

,inojau, kiek tai kainuot& j"g& ir laiko. O finansini& i$tekli&
prasme mano ir banko j"gos net nepalyginamos. Tad siekiau
i$naudoti visas galimybes to i$vengti, nors jei b!t& reik"j*, buvau
pasiry#*s kovoti iki galo, taip pat ir teismuose.
Kitiems banko valdybos nariams tiek Lietuvoje, tiek 'vedijo-

je ra$iau gana korekti$ku stiliumi, ta+iau prid"jau ankstesni&
lai$k&, si&st& j& vadovams kopijas arba i$traukas. I$ j& buvo gali-
ma matyti, kaip rutuliojosi visa ta istorija ir k% planuoju daryti,
jei bankas nepakeis pozicijos.
Lai$ko Lietuvos „Swedbanko“ valdybos nariams pabaigoje

para$iau, kad tikiuosi, jog dar $iandien iki 16 val. bankas savo
interneto svetain"je prane$ apie priimt% sprendim% nedidinti
pal!kan& PRIME sutar+i& klientams. Tai jau buvo pana$u ( ulti-
matum%.

Bankas ra&o premjerui

Atrod", kad „Swedbankas“ sureagavo nedelsdamas. Po piet&
D. Grigien" atsiunt" premjerui oficial& lai$k%. Jis buvo persi&s-
tas ir man, kaip atsakingam u# finans& srit( patar"jui. Ta+iau tai
nebuvo atsakas ( mano ma#daug prie$ dvi valandas i$si&st% lai$-
k%. Pa+iai vadovei jo, ties% sakant, n" nesiun+iau, nes nebema-
+iau prasm"s.
Prie „Swedbanko“ vadov"s lai$ko premjerui buvo prid"ta

ir mano pra"jus( penktadien( jai ra$yto lai$ko kopija. Smul-
kiau lai$ko, skirto premjerui, suprantama, nekomentuosiu.
Ta+iau kitas kolega, kuris pagal u#imamas pareigas tur"jo tei-
s* su juo susipa#inti, patar" man rengtis ilgam ir brangiam
teisiniam procesui su „Swedbanku“. Atrod", kad jau pradeda
pildytis banko vadov"s pa#adas „visk% perduoti ( teisinink&
rankas“.
Apie 16 val. 30 min. paskambino premjeras ir pasak", kad

„Swedbanko“ atstovai pageidauja pas j( atvykti. Kit% dien% jis j&
negal"jo priimti, nes tur"jo i$vykti i$ Lietuvos. Tod"l papra$"
man*s kol kas daugiau lai$k& niekur nesiuntin"ti.
Ar tai buvo „Swedbanko“ reakcija ( mano ultimatum%, ku-

rio laikas baig"si 16 valand%? Jeigu taip, (domu, kas sureaga-
vo – banko vadovai Vilniuje, o gal Stokholme? Beliko laukti.
Pirmadien( lai$k& niekam nesiun+iau. Ta+iau sustoti neketi-
nau, ir premjeras tai #inojo. Tai buvo tik atokv"pis. )domu,
prie$ k%?

Lapkri(io 4, antradienis
Ar „Swedbanko“ istorija virs tarptautiniu skandalu?

Kol premjeras buvo i$vyk*s, nusprend#iau negai$ti laiko ir d"l
visa ko parengti naujus lai$kus. '( kart% – jau kitais adresais.
Ketinau kreiptis ( „Swedbanko“ direktori& taryb% – steb"toj&

tarybos Lietuvos akcin"se bendrov"se atitikmen(. Susiradau j&
pavardes ir kuruojamas sritis, panagrin"jau j& profesin* patirt(.
Be tarybos pirmininko, atrinkau dar keturis ar penkis tarybos
narius, kuriems, mano manymu, buvo galima si&sti informacij%
apie „Swedbanko“ PRIME problemas Lietuvoje.
Para$iau lai$k& tekstus ir "miau laukti tre+iadienio, kai pas

premjer% lyg ir ketino atvykti „Swedbanko“ vadovai. Ne#inojau,
kurie – i$ Lietuvos ar i$ 'vedijos. Ir ne#inojau, su kokiu spren-
dimu.
Jeigu ir direktori& taryba nereaguot& ir nepareikalaut& i$

„Swedbanko“ vadov& laikytis Lietuvos (statym& ir verslo etikos
standart&, likt& tik kreiptis ( 'vedijos ir galb!t tarptautin* #i-
niasklaid%. Taip „Swedbanko“ PRIME istorija gal"t& pavirsti
tarptautiniu skandalu. To tikrai nenor"jo nei „Swedbankas“,
nei Lietuvos bankas, nei, buvau tikras, premjeras. Ypa+ prie$
pat euro (vedim% Lietuvoje. Nenor"jau skandalo ir a$, bet jei

jis kilt&, atsakomyb* d"l jo tur"t& prisiimti „Swedbankas“. Bu-
vau pasireng*s pateikti vis% arsenal% (rodym& ir argument&.
Ar prireiks?

KAS SUTRAMD! „SWEDBANK#“?

Lapkri(io 5, tre(iadienis
"vedijos bankas (veiktas!

A$tunt% valand% ryto su#inojau, kad prie$ devynias pas prem-
jer% ketina atvykti „Swedbanko“ atstovai. Kaip ir pra"jus( penk-
tadien(, jie, matyt, nepageidavo, kad susitikime dalyvau+iau a$.
Atrodo, atvyko vietinio banko vadov" ir u# Baltijos region%
atsakinga „Swedbanko“ grup"s valdybos nar" i$ 'vedijos. Kas
buvo aptariama susitikime, ne#inau ir premjero nesusp"jau
paklausti.
Apie 10 val. paskambino D. Arlauskas ir pasveikino su per-

gale. Jis prane$", kad BNS naujien& agent!ros svetain"je yra
prane$imas apie tai, kad „Swedbankas“ nusprend" nedidinti
pal!kan& PRIME sutar+i& klientams. Nors ryte premjeras u#si-
min", kad bankas lyg ir rengiasi prane$ti apie tok( sprendim%,
kol nebuvo oficialaus prane$imo, neskub"jau d#iaugtis. Ta+iau
dabar supratau, kad „Swedbankas“ pagaliau (veiktas.
Kova truko lygiai trisde$imt dien&, pareikalavo maksimalios

koncentracijos ir pastang&. Pasveikinau D. Arlausk%, o netrukus
ir R. Pauk$t*, be kuri& pagalbos vargu ar toks rezultatas b!t&
pasiektas. Tai buvo, ko gero, pirmas atvejis Lietuvos istorijoje,
kai asmenin"mis keli& #moni& pastangoms pavyko pasiekti, kad
stambus 'vedijos bankas atsitraukt& ir pakeist& sprendim%.
V"liau pad"kojome ir advokatams, kurie dalyvavo $ioje visuo-

menin"je byloje. Suprantu, kad jie vargu ar kada nors ateityje
gal"s tik"tis kontrakt& i$ $io ar kit& komercini& bank&. Svarb&
vaidmen( $ioje istorijoje suvaidino ir Lietuvos #iniasklaida, #ur-
nalistai, "m* interviu ir dar* reporta#us apie $i% istorij%.
Ta+iau tai dar nebuvo $ios istorijos pabaiga. Kadangi netik"-

tai i$kilo klausimas – o kas i$ ties& sutramd" „Swedbank%“?
Pretendent&, pasirodo, atsirado ir daugiau.

I. "imonyt's sveikinamai „Swedbankui“

Per#i!r"damas prane$imus #iniasklaidoje, radau „Swedban-
ko“ paai$kinim%, kad bankas tok( sprendim% pri"m" „sulauk*s
visuomen"s nepasitenkinimo“. Taip pat buvo ai$kinama, kad ne-
va gali b!ti sunku susp"ti iki euro (vedimo apie pal!kan& didini-
m% pasikalb"ti su kiekvienu klientu. Nors +ia pat buvo skelbia-
ma, kad bankas jau pasikalb"jo su 85 proc. i$ 7,5 t!kst. klient&.
Tai jis padar" per tris ar keturias savaites, o iki met& pabaigos
dar buvo likusios septynios. Nedaug logikos, bet nebe pirm%
kart% „Swedbankas“ daro logikos ir komunikavimo klaid&, tod"l
( jas nekreipiau d"mesio.
Ta+iau krito ( akis keisti I. 'imonyt"s ir V. Vasiliausko komen-

tarai. Jie sveikino „Swedbank%“ su „racionaliu sprendimu“ ir
ai$kino, kad to pavyko pasiekti po ilg& diskusij& su banko vado-
vybe. Galb!t Lietuvos bankas ir diskutavo su „Swedbanku“, ta-
+iau pastarojo prane$imas savo interneto svetain"je spalio 30 d.
ir juo labiau banko vadov"s lai$kas premjerui lapkri+io 3 d. po-
piet* nerod", kad $ios diskusijos kur nors ved".
Manau, kad „Swedbankas“ sprendim% didinti pal!kanas pa-

keit" tik po mano papildom& lai$k& t% pa+i% lapkri+io 3 d. beveik
visiems banko vadovyb"s nariams tiek Lietuvoje, tiek 'vedijoje.
Tod"l kad lai$kuose i$vardyti veiksmai gr"s" „Swedbankui“ tarp-
tautiniu skandalu. Tikriausiai banko vadovai pagaliau patik"jo,
kad a$ tikrai (vykdysiu tai, k% buvau pa#ad"j*s. Joks normalus ban-
kas negali to nor"ti. Tai – mano versija, kuri% gali patvirtinti arba
paneigti kiti $ios istorijos dalyviai. Lietuvos banko vadovai band"
tai daryti, skelbdami tokius netik"tus ir keistus komentarus.

Mano „sveikinimai“ Lietuvos bankui

Nusprend#iau para$yti Lietuvos banko vadovams ir leisti
jiems suprasti, kad man j& pasisakymai kelia $ypsen%. Abiem
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„rezultatyvi& diskusij&“ dalyviams I. 'imonytei ir V. Vasiliauskui
nusiun+iau tok( elektronin( lai$k%:
Sveikinu su rezultatyviomis „diskusijomis“ ir „racionaliu“ SWD

[„Swedbanko“] sprendimu.
Ar !inote, kad dalis 'i& diskusij& (tarp SWD ir man+s) vyko

dalyvaujant LAWIN advokatui, prie' tai tokio dalyvavimo su
manimi nesuderinus (business ethics?) <...>. Ir ar !inote, kad
SWD diskusijose su klientais kai kuriems j&, artimai susijusiems su
auk'tais politikais, buvo si"lomas „super PRIME“ – suma!intos
pal"kanos, lyginant su dabartin#mis? O tai – elementari korupcija.
Ir logi'ka BB [B. Bradausko] i' BFK [Biud!eto ir finans& komite-
to] ir LB [Lietuvos banko] „leidimo tartis su klientais“, t. y., finan-
sinio „turgaus“ pasekm#.
Kai tokius faktus prie' por$ dien& nusiun(iau SWD vadovams

(ia <...> ir % *vedij$ ir pa!ad#jau juos paskelbti FT [Financial
Times] ir *vedijoje, tuomet ir buvo priimtas „racionalus“ SWD
sprendimas. Manau, ten, o ne (ia.
O gal vis d#lto verta tai paskelbti – prevencijai? Juk tai – vienas

i' efektyvios prie!i"ros princip&.
) $( lai$k% netrukus atsak" abu Lietuvos banko vadovai. Jie

si!l" ne(sijausti, kad mano lai$kai kam nors 'vedijoje padar"
reik$ming% (sp!d(. O jeigu ir padar", tai tik tuo po!i"riu, kad
Lietuva jiems atrodys kaip kra'tas, kur !mogus mosikuoja Mi-
nistro Pirmininko ir jo patar#jo vardu kaip 'uns uodega.
Sprendimas buvo priimtas ten ir su tais, kurie yra %galioti j% pri-
imti.
Pasirodo, tai jie, kol a$ „piarinausi“ (leksikonas i$ lai$ko

man), ramiai ir nuosekliai dirbo savo darb%. Ir pasiek" rezulta-
t%. A$ tuo tarpu u#si"miau $anta#u ir pa#eidin"jau tarnybin*
etik%.
Tod"l man buvo prane$ta, kad nuo $iol a$ priskiriamas tam

pasauliui, kuriame „etikos ir moral"s dimensijos neegzistuoja“*.
V. Vasiliauskas nutrauk" „diplomatinius santykius“ – papra$"
man*s i$trinti jo elektroninio pa$to adres% i$ mano turim& adre-
s& s%ra$o.
Taigi gavau rimt% atkirt( su vis& savo pastang& „Swedbanko“

PRIME byloje nuvertinimu. Visk% rimtai apm%st*s, „pripa#i-
nau“, kad $ioje istorijoje elgiausi netinkamai ir d"l to esu pasi-
reng*s atsipra$yti Lietuvos banko vadov& ir b!ti atleistas i$ u#-
imam& pareig&. Visa tai sura$iau ir kit% ryt% i$siun+iau abiem
Lietuvos banko moralini& dimensij& serg"tojams.

Lapkri(io 6, ketvirtadienis
„Atgaila“

Vis$ nakt% galvojau apie savo elges% ir turiu pripa!inti, kad jis
apgail#tinas. Taip, nuo 2010 met&, kai SWD suman# PRIME kai-
nodar$, j$ detaliai i'nagrin#jau ir buvau tikras, kad ji kels bankui
problem& prie' %vedant eur$. Kadangi jau tuomet si"liau bankui
bendradarbiauti, ta(iau jis taip ir neatsak# % si"lymus (kaip, beje, ir
gerbiamas Vitas), kilo nat"ralus noras ker'tauti. I' esm#s d#l 'i&
motyv& sutikau dirbti patar#jo darb$ ir r#miau euro %vedim$ nuo
pat prad!i&. Mano tikslas, kai spalio 6 d.** i'vie'inau PRIME
problem$ ir j$ nuolat eskalavau, buvo u!imti B. Bonnesen viet$ ir
vadovauti banko Baltijos padaliniui, kadangi i' esm#s grup#s
mastu ji yra atsakinga d#l PRIME problem& Latvijoje ir Lietuvoje.
Jau buvau pareng+s kupin$ 'anta!o lai'k$ banko Direktori& ta-
rybos pirmininkui su savo CV, i' kurio jis matyt&, kad esu tinkamas
'ioms pareigoms, ta(iau padariau lemting$ klaid$. Man+s papra'#
palaukti vien$ dien$ (antradien%) ir nesi&sti 'io lai'ko. A' be reika-
lo sutikau, o jau tre(iadienio ryte SWD pripa!ino savo klaid$. Taip
sugriuvo mano planas. Beje, SWD ir v#l katastrofi'kai komunikuo-
ja – niekaip neatsi!velgia % LB verdikt$. Na, kas gi jiems 'ov# %
galv$ teigti, kad sprendimas d#l PRIME priimtas d#l kilusio visuo-
men#s nepasitenkinimo (BNS, apie 10:00), o ne po diskusij& su
LB. Paskirkite pagaliau jiems nuobaud$ u! tok% nemok'i'kum$,
kuris ver(ia abejoti LB vadov& !od!iais.
Nuo'ird!iai atsipra'au J"s& abiej& ir visos SWD grup#s bei J"s&

ir j& politini& glob#j& d#l sukelto 'urmulio, bandymo 'anta!uoti
auk'tos reputacijos finans& institucij$ ir dergti j$ pri!i"rint% LB.
Esu pasireng+s atlyginti vis$ !al$ SWD, LB ir valstybei. -alos dyd%
tenustato vis& gerbiamo LB valdyba.

Pasireng+s b"ti atleistas i' pareig&,
Nevyk+s valstyb#s tarnautojas
S. J.
Po $io lai$ko apsikeit"me dar keliais kand#iais sakiniais,

ta+iau buvo akivaizdu, kad m!s& po#i!riai ( tai, kaip buvo i$-
spr*sta „Swedbanko“ PRIME problema, visi$kai i$siskyr".
Tod"l tokio pob!d#io bendravim%, i$liej* emocijas, nutrau-
k"me.
Atrod", kad pagaliau $i istorija baig"si. Ta+iau ne. Joje, be

Lietuvos banko „rezultatyvi& diskusij&“ su „Swedbanku“, atsi-
rado vietos ir informacijos falsifikavimui. O tai jau ne $iaip ko-
kia demagogija ar propaganda. Tai pana$u ( bandym% nusikals-
tamai sl"pti tikruosius $ios istorijos faktus ir maskuoti aplaid&
politik& ir valstyb"s tarnautoj& darb%.

Lapkri(io 10, pirmadienis
B. Bradauskas „atsiver.ia“

Tik savaitgal(, per#i!r"damas prane$imus #iniasklaidoje
apie „Swedbanko“ istorij%, pasteb"jau #inut*, kuri% buvau pra-
leid*s. Ji buvo paskelbta dar tre+iadien(, lapkri+io 5 d., ta+iau
jau po darbo valand&. Seimo Biud#eto ir finans& komitetas pra-
ne$"***:

„Swedbank“ b-sto paskol) PRIME kaina
po euro (vedimo nedid's

Seimo Biud!eto ir finans& komitetas 2014 m. lapkri(io 5 d.
pos#dyje i'klaus# komiteto pirmininko Broniaus Bradausko
informacij$ d#l vieno i' did!iausio 'alies komercinio banko
„Swedbank“ nutarim$ nedidinti b"sto paskol& pal"kan&
klientams, kurie turi paskolas pagal vadinam$j$ PRIME kai-
nodar$.
Komiteto 2014 m. spalio 15 d. pos#dyje buvo svarstomas

AB „Swedbank“ b"sto paskol& kainodaros pakeitim& nuo 2015
m. sausio 1 d. klausimas, kuris i' esm#s i'kilo d#l to, kad %gyven-
dinus 'iuos pakeitimus apie 7,5 t"kst. 'io banko klient&, pa#musi&
paskolas b"stui, tekt& mok#ti beveik 1 procentu didesnes pal"ka-
nas ir tai neatitikt! reikalavimams, kurie nustatyti Lietuvos Res-
publikos euro "vedimo Lietuvos Respublikoje "statymo 12 straipsny-
je – kreditorius negali jokiu b#du pabloginti skolininko teisin$
pad%t" pagal paskolos sutart".
Komitetas pasi#l% „Swedbank“ kartu su Lietuvos banku dar

kart& apsvarstyti, kaip 'iuo atveju b#t! galima i'vengti galimo
Euro "vedimo Lietuvos Respublikoje "statymo nuostat! pa(eidimo
ir kad b#t! apginti banko klient! interesai.
„Swedbank“ prane'# nusprend+s, kad po euro %vedimo „Prime“

kainodaroje mar!a nesikeis, VILIBOR baz# bus pakeista % EURI-
BOR, 'alies ekonomikos rodiklio litais dydis bus u!fiksuotas ir
nesikeis.
Negal"jau patik"ti savo akimis. Esu (sitikin*s, kad pary$kinta

teksto dalis – (rodymas, kaip falsifikuojama Seimo komiteto po-
s"d#io med#iaga. Dr(stu taip tvirtinti, nes dalyvavau $iame spalio
15 d. pos"dyje, (d"miai klausiau vis& pasisakym& ir pats jame
kalb"jau.
Tuo labiau, kad „Swedbankas“ iki pat lapkri+io 3 d. r"m"si

b!tent $iame pos"dyje neva jam suteiktu leidimu tartis su klien-
tais. Pos"dyje B. Bradauskas n" #od#iu neu#simin" apie Euro
(vedimo (statymo nuostat& pa#eidim%. Tai buvo mano pozicija,
o ne „leidim%“ „Swedbankui“ suteikusio komiteto pirmininko
nuomon". „Swedbankas“, i$gird*s toki% komiteto pozicij% (jei
tai b!t& teisyb"), b!t& negal"j*s si!lyti savo klientams to, k%
si!l", ir neb!t& komentav*s „s"kmingos“ susitarim& su jais ei-
gos savo oficialiuose prane$imuose ir lai$ke premjerui lapkri+io
3 dien%.
Tai per#eng" visas (manomas padorumo ribas. Para$iau ko-

miteto patar"jui ir papra$iau paai$kinti, kod"l falsifikuojama po-
s"d#io med#iaga. Ri$laus atsakymo nesulaukiau...

*Aliuzija % pla(iai nuskamb#jusi$ ir prie'taringai vertinam$ V. Vasiliausko fraz+,
vie'ai pasakyt$ 2013 met& prad!ioje, po .kio banko u!darymo.
**Mano klaida. Pirm$ kart$ apie PRIME problem$ su!inojau spalio 7 d.
***http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8835&p_d=152214&p_k=1.
Prane'imo kalba netaisyta.
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Paskutinis lai&kas I. "imonytei

'is, jau antras, Seimo Biud#eto ir finans& komiteto pirminin-
ko kailio i$vertimas priblo$k". Ta+iau I. 'imonyt* laikiau pado-
resne ir logi$kai m%stan+ia asmenybe. Nusprend#iau dar kart%,
$(kart be emocij&, i$d"styti faktus ir argumentus, kod"l man*s
ne(tikina Lietuvos banko versija apie „Swedbanko“ istorijos pa-
baig%. Ir tik"jausi pana$aus stiliaus atsakymo. Ta+iau ( $( lai$k%
atsako nebesulaukiau.
Kadangi viename i$ lai$k& I. 'imonyt", kaip ir „Swedbankas“,

met" man (tarimus d"l nuomon"s keitimo PRIME kainodaros
at#vilgiu, nusiun+iau jai nuorodas tiek ( savo dar 2008 metais
skelbt% tekst% apie kintam& b!sto pal!kan& rizik% gyventojams,
tiek ( 2010 met& gruod#io m"nesio straipsn( apie $i% kainodar%,
kuriame buvau cituojamas.
Taip pat i$d"s+iau (vyki& chronologij% nuo spalio 31 d. iki lap-

kri+io 5 d., sumin"damas, kokius lai$kus kas kam siunt". Primi-
niau ir vis% ankstesn( susira$in"jim% su Lietuvos banku ir tai, kad
jame minimos problemos sprendimo galimyb"s skyr"si nuo to,
kas buvo komentuojama vie$ai. ,inan+iam vis% $( kontekst%
#mogui Lietuvos banko vadov& parei$kimas apie neva s"kmingai
pasibaigusias diskusijas su „Swedbanku“ skamba ne tik ne(tiki-
namai, bet ir absurdi$kai.
Atkreipiau d"mes( ir ( Seimo Biud#eto ir finans& komiteto tos

pa+ios lapkri+io 5 d. prane$im%, kuriame visi$kai i$kraipyta spa-
lio 15 d. pos"d#io med#iaga. Paklausiau, kaip I. 'imonyt" verti-
na $( fakt% ir jei abejoja, kad tai grynas melas, pasi!liau Seime
kartu i$klausyti pos"d#io (ra$%.
Lai$k% baigiau taip: Ir i' viso to tur#(iau daryti i'vad$, kad

SWD pri#m# racional& sprendim$ po diskusij& su LB (kuris nieko
kito, be SWD komunikavimo problem& taip ir „nerado“). Ir kad
LB turi teis+ mane mokyti etikos, finans&, bendravimo su 'ved&
bankininkais ar dar ko nors? You must be kidding, Ingrida*. Ne-
bent pamflet& ra'ymo – d#l to sutik(iau.

VIETOJ EPILOGO

Gruod!io 31, tre(iadienis

Tai buvo paskutin" mano darbo diena premjero A. Butkevi-
+iaus patar"jo pareigose. Nors „Swedbanko“ istorija baig"si vi-
suomenei palankiu b!du – buvo apginti banko klient& interesai
ir valstyb"s reputacija, ta+iau akivaizdu, kad mano veiksmai vis%
t% m"nes(, kol vyko kova su banku, premjerui k"l" didel( susir!-
pinim%. Jo manymu, kaip patar"jas per daug sau leidau ir, (ga-
v*s daugiau pasitik"jimo, ateityje gal"jau tapti dar sunkiau val-
domas. Toki& patar"j&, be abejo, nei premjerui, nei kitiems po-
litikams nereikia. Jiems parankesni tie, kurie nedvejodami vyk-
do j& vali% ir pakl!sta visiems, net ir nelogi$kiems ar (statymams
prie$taraujantiems sprendimams.
Gruod#io viduryje, prie$ tai daugiau nei tris m"nesius ragi-

n*s Finans&, Socialin"s apsaugos ir darbo ministrus ir pat(
premjer% i$spr*sti akivaizd#i% teisin* 2015 met& „Sodros“ biu-
d#eto problem%, nesulauk*s jokios j& reakcijos, apie tai publi-
kavau straipsn(**. Premjeras apkaltino mane „ra$in"jimu ant
jo“, ir pasak", kad tur"sime atsisveikinti.
Savo kalt"s nejau+iau ir atsipra$yti neketinau, nes (statymo

pa#eidimas buvo akivaizdus, o tyl"ti ir b!ti $io nusi#engimo
bendrininku negal"jau. Jau seniau buvau pajut*s, kad finans&
politikos srityje su $ia vyriausybe daugiau vargu ar pavyks k%
nors nuveikti, o likti butaforiniu patar"ju ir dalyvauti premje-
ro ekonomin"je propagandoje nenor"jau. Tod"l para$iau pra-
$ym%, kad nuo sausio 1 d. atsistatydinu i$ finans& patar"jo
pareig&.
Gruod#io m"nes( „Swedbankas“ intensyviai reklamavosi in-

terneto portaluose ir kitose #iniasklaidos priemon"se. Per pa-
skutines savaites paai$k"jo dar du (dom!s su PRIME istorija su-
sij* faktai. Gruod#io 18 d. perskai+iau prane$im%, kad Lietuvos
bankas leido „Swedbanko“ valdybos nariu tapti R. Saltersui.
Man $i pavard" pasirod" ka#kur matyta.
Per kelias minutes i$siai$kinau, kad tai – prezident"s D. Gry-

bauskait"s vyriausiosios patar"jos ekonomikos klausimais
G. Kaminskait"s-Salters vyras Remis Saltersas (Remy Salters).
„Swedbanko“ Finans& tarnybos vadovu jis dirbo jau nuo rugs"-
jo m"nesio ir, reikia manyti, #inojo apie PRIME kainodaros
skandal%.
Prie$ atvykstant ( Lietuv%, jis dirbo Anglijos centriniame

banke, kurio vadovai atvirai ir gana kriti$kai vertino stambiau-
si& Did#iosios Britanijos bank& veikl% ir j& vaidmen( sukeliant
finans& kriz*, tad labai (domu, k% naujasis valdybos narys ma-
no apie $( „Swedbanko“ – savo naujojo darbdavio – akibrok$-
t% ir apie pat( fakt%, kad jo #mona pataria Lietuvos Respubli-
kos prezidentei, siejamai su Lietuvos banko vadovu? Neteigiu,
nes neturiu (rodym&, kad tai kaip nors l"m" „Swedbanko“
vadov& elges( ir j& „tvirt% bei ry#ting%“ laikysen% iki pat lap-
kri+io 3 d. vakaro, kai pasirod" #enkl&, kad bankas ketina at-
sitraukti. Gal ir ne, bet toki& (tarim& gali kam nors kilti. Ka#in
kaip tokios sutuoktini& pareigos ir banko elgesys b!t& ver-
tinami pa+ioje Did#iojoje Britanijoje, i$ kur ( Lietuv% mums
pad"ti tapti civilizuotesne ir pa#angesne valstybe atvyko abu
ponai Saltersai?
Prie$ pat Kal"das, gruod#io 23 d., Seimas pri"m" Euro (vedi-

mo (statymo pakeitim%, kuriuo „Swedbankui“ b!t& neleista di-
dinti pal!kan&, jei jis pats iki tol, dar lapkri+io 5 d., neb!t& atsi-
sak*s toki& ketinim&. Nors (statymo pakeitimo formuluot" – vi-
si$kai netikusi ir gali kelti problem& kitoms kredito instituci-
joms, u#tat Seimo politikai dabar taip pat gali skelbtis sutram-
d* „Swedbank%“. Drauge su Biud#eto ir finans& komitetu,
lapkri+io 5 d. sufalsifikavusiu spalio 15 d. pos"d#io med#iag%, ir
Lietuvos banku, sugeb"jusiu (vertinti viso labo „Swedbanko“
komunikavimo su klientais tr!kumus.
„Swedbanko“ PRIME byla baig"si, $( kart% stambus bankas

pralaim"jo. Ta+iau Lietuvoje liko daug kit& nei$spr*st& bank&
klient& problem&. Kai kurie komerciniai bankai, tarp j& ir
„Swedbankas“, b!sto paskol& sutartyse yra numat* galimyb*
viena$ali$kai, nepateikus klientams jokio objektyvaus pagrindo,
didinti banko pal!kan& mar#%. Lietuvos bankas d"l to ne(#vel-
gia jokio pa#eidimo.
DNB bankas iki $iol teismuose bylin"jasi su klientais, kurie

2006–2007 metais buvo investav* ( jo platintas obligacijas pa-
ties banko paskolintais pinigais. Investicijos neatne$" #ad"tos
gr%#os, ta+iau pal!kanas u# paskolintas l"$as bankas priskai-
+iavo ir reikalauja j& i$ klient&. Gin+ai teismuose vyksta nepai-
sant to, kad Vertybini& popieri& komisija pateik" profesiona-
liai parengt% ir vienareik$mi$k% i$vad% – bankas neatskleid"
pakankamai informacijos apie $io investicinio produkto rizik%,
ir apskritai toks produktas yra netinkamas neprofesionaliems
investuotojams. D"l to bankui buvo paskirta bauda. Profesio-
nali& investuotoj& tarp fizini& asmen& Lietuvoje tuo metu
beveik nebuvo, o bankas sugeb"jo $( (mantr& ir riziking% finan-
sin( produkt% (si!lyti daugiau kaip $e$iems $imtams Lietuvos
gyventoj&.
Mano manymu, bet kokiam s%#iningam ir atsakingam teis"-

jui civilizuotoje $alyje tokio Vertybini& popieri& komisijos ver-
tinimo pakakt& su kaupu, kad sprendimas b!t& banko klient&
naudai. Taip, regis, (vyko Norvegijoje, kur ir pagrindinis DNB
bankas platino pana$ius investicinius produktus – ten jis byl%
pralaim"jo. Kai kuriose kitose $alyse bankai net nedr(st& gin+y-
ti teismuose prie#i!ros institucij& i$vad&. Lietuvoje viskas yra
kitaip, stamb!s skandinavi$ki komerciniai bankai +ia – „ypatin-
gos svarbos“ (mon"s.
Jei Lietuvos bankas ir kitos valstyb"s institucijos rimtai ne-

per#i!r"s savo po#i!rio ( bank& klient& teisi& apsaug%, vie$u-
moje tikriausiai pasigirs ir kit& istorij&, susijusi& su j& teisi&
pa#eidimais ir bandymais $ias teises ginti menkomis pavieni&
asmen& ir visuomenini& organizacij& pastangomis. J& gal"t&
neb!ti, jei patys komerciniai bankai priimt& ( darb% kompe-
tentingus ir nepriklausomus klient& teisi& apsaugos konsul-
tantus. Ta+iau labai abejoju, ar tai gali (vykti artimiausiu
metu.

*Tikriausiai juokaujate, Ingrida (angl.). I. *imonyt# savo tekstuose da!nai
m#gsta vartoti populiarias angli'kas frazes. Paband!iau ir a'.
**„Kas apgins prievartaujam$ „Sodr$“?“, vz.lt, 2014 12 15.




