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UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ 
 
 
DĖL SKATINAMOSIOS FINANSINĖS PRIEMONĖS „TIESIOGINĖS COVID-19 PASKOLOS“ 
ĮGYVENDINIMO SĄLYGŲ APRAŠO PROJEKTO 
 
 Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK) išnagrinėjo skatinamosios finansinės priemonės 
„Tiesioginės COVID-19 paskolos“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo sąlygų aprašo projektą (toliau – 
Aprašo projektas) bei teikia pastabas. 
 Pagrindinė pastaba – nuo Kinijos ekonominio spaudimo nukentėjusios įmonės ir nuo COVID-
19 nukentėjusios įmonės nebūtinai persidengia. Nors priemonė yra skirta įmonėms, susiduriančiomis 
su apyvartinių lėšų trūkumu dėl Kinijos ekonominio spaudimo, tačiau pagrindinė apyvartinės 
paskolos gavėjo tinkamumo sąlygos nustatomos tokios, kurios leis Priemone pasinaudoti visoms 
įmonėms, kurios iki 2020 m. buvo mokios, finansiškai nukentėjo koronaviruso pandemijos metu ir 
kurių pagrindinė vykdoma ūkinė veikla įtraukta į Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų 
ūkinių veiklų sąrašą (toliau – Sąrašas). Tai reiškia, kad nuo Kinijos ekonominio spaudimo 
nukentėjusioms įmonėms de facto liks dar mažiau pinigų apyvartinių lėšų kritimui 
kompensuoti. 
 Atsižvelgiant į tai, kad Sąrašas bus plečiamas, atkreipiame dėmesį, kad siekiant užtikrinti 
Sąrašo aktualumą, kad Priemone galėtų pasinaudoti visos nuo Kinijos ekonominio spaudimo 
nukentėjusios įmonės, Sąrašas turi būti derinamas su Užsienio reikalų ministerija ir nuolatos 
peržiūrimas, ar neturėtų būti papildytas. 
 Pažymime, kad kai kurios sąlygos, taikomos investicinių paskolų gavėjams, yra vertintinos kaip 
perteklinės. Aprašo projekte nustatoma, kad investicinės paslaugos gavėjas per visą paskolos 
laikotarpį be išankstinio rašytinio „Invegos“ sutikimo negali suteikti paskolų ar kita forma teikti 
finansavimo kitiems ūkio subjektams, mokėti dividendų ar tantjemų, mažinti įstatinį kapitalą siekiant 
išmokėti lėšas paskolos gavėjo dalyviams, investuoti lėšas į kitus ūkio subjektus. Nors šie saugikliai 
yra logiški ir reikalingi apyvartinės paskolos suteikimo atveju, investicinė paskola vienam projektui 
finansuoti neturėtų 8 metus užkirsti kelio nuo investicijų į kitus ūkio subjektus, jeigu toks sprendimas 
yra įmonei logiškas ir naudingas. Minėti pertekliniai saugikliai, apribojantys įmonių turto valdymo 
pasirinkimus, gali paskatinti kai kurias įmones neteikti paraiškos investicinei paskolai gauti, net jeigu 
joms ir trūksta lėšų tam tikrai rizikingai projektinei veiklai finansuoti. Siūlome nustatyti švelnesnes 
turto valdymo sąlygas įmonėms, kurioms būtų suteikiama investicinė paskola. 

Dėkojame už žinią apie parengtą Aprašo projektą bei kvietimą teikti pastabas. Atsižvelgiant į 
tai, kad Priemone iš esmės sukuriami du skirtingi verslo paramos instrumentai, su išsiskiriančiais 
tikslais bei potencialiomis suinteresuotų įmonių imtimis, pažymime, kad derinimui skirta itin nedaug 
laiko. Informuojame, kad jeigu turėsime daugiau pastabų, iki trečiadienio jas išsiųsime el. paštu 
paskolos@invega.lt.   
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