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2015 m. rugsėjo 25–27 d. Niujorke (JAV) vykusiame aukšto lygio susitikime, 
valstybių ir vyriausybių vadovai priėmė dokumentą „Keiskime mūsų pasaulį: 
Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų“. Jame nustatyti 17 darnaus 
vystymosi tikslų (angl. goals) ir 169 smulkesni uždaviniai (angl. targets), 
kurie apima daugelį politikos sričių ir yra skirti įgyvendinti iki 2030 m.1

Paskolos priemonė, kurią skolininkui suteikė daugiau nei vienas skolintojas 
vienodomis sąlygomis ir bendrais dokumentais, paprastai siekdamas 
pasidalyti finansavimo kredito ir paskirstymo riziką.2

Paskolos sutartis tarp skolininko ir vieno skolintojo. Kai kuriose skolinimosi 
operacijose skolininkas gali sudaryti dvi ar daugiau dvišales paskolos 
sutartis, kurių kiekviena sudaroma su skirtingu skolintoju. Kartu jie sudaro 
bendrą skolininko finansavimo paketą. Užuot turėjęs vieną didelę paskolos 
sutartį su keliais skolintojais ir vienu banku tarpininku, kuris administruoja 
paskolą skolintojų vardu, kiekvienas dvišalis skolintojas pats administruoja 
savo paskolą.3 Dvišalės paskolos pavyzdys – viena valstybė skolina tiesiogiai 
kitai valstybei.

Tarptautinis forumas, kuriam priklauso 19 ekonomiškai stipriausių arba 
sparčiai ekonomiškai besivystančių valstybių bei Europos Sąjunga. G20 
buvo įkurta 1999 m. kaip šalių narių centrinių bankų atstovų susirinkimas, 
bet po 2008 m. finansų krizės papildyta kasmetiniais aukščiausio lygio 
susitikimais. Nors iš pradžių forumas buvo skirtas daugiausia pasaulinės 
ekonomikos klausimams, šiuo metu jame aptariamas ir saugumas, darnus 
vystymasis, aplinkosaugos klausimai, migracija ir pan. G20 priklausančios 
valstybės sukuria 85 proc. pasaulio BVP, apima 80 proc. pasaulio prekybos 
ir 2/3 žmonijos.4

Turtiniai įsipareigojimai užsienio valiuta pagal paskolos sutartis, sutartis 
su valstybės garantija arba kitus skolos įsipareigojamuosius dokumentus, 
pagal kuriuos lėšos, materialinės vertybės arba paslaugos gautos, bet dar 
negrąžintos.5

Tarptautinio valiutos fondo fondas, naudojamas skirti dotacijas 
vargingiausioms ir pažeidžiamiausioms šalims, susidūrusioms su 
stichinėmis nelaimėmis ar visuomenės sveikatos krizėmis.6

Pasaulio bankas, Tarptautinis valiutos fondas ir kiti daugiašaliai, dvišaliai 
ir komerciniai kreditoriai 1996 m. pradėjo vykdyti „Labai įsiskolinusių 
neturtingų šalių“ programą. Programa buvo sukurta siekiant užtikrinti, kad 
skurdžiausios pasaulio šalys neatsidurtų situacijoje, kuomet nesusidorotų 
su nesuvaldomų arba netvarių skolų našta. Iniciatyva leidžia sumažinti 
skolas šalims, atitinkančioms griežtus kriterijus. 7

1 LR Aplinkos ministerija. Prieiga: https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/es-ir-tarptautinis-bendradarbiavimas/darnus-vystymasis/darnus-
vystymasis-ir-lietuva/jt-darbotvarke-2030-darnaus-vystymosi-tikslai-ir-kiti-tarptautiniai-susitarimai
2   Pecunica žodunas. Prieiga: https://pecunica.com/term/multilateral-financing/
3  Thomson Reuters žodynas. Prieiga: https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/8-382-3270?transitionType=Default&contextData=(
sc.Default)&firstPage=true
4   G20. Prieiga: https://www.g20.org/
5   Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymas, 1996 m. rugpjūčio 22 d. Nr. I-1508. Prieiga (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/
TAD/a9ff43c0ac6e11ea8aadde924aa85003?jfwid=q86m1vvd9)
6  Tarptautinis valiutos fondas. Prieiga: https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/49/Catastrophe-Containment-
and-Relief-Trust
7  Šalis galime rasti Pasaulio banko tinklalapyje: https://www.worldbank.org/en/topic/debt/brief/hipc.  
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https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/ES_ir_tarptautinis_bendradarbiavimas/Darnaus%20vystymosi%20tikslai/agenda%202030.docx
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/ES_ir_tarptautinis_bendradarbiavimas/Darnaus%20vystymosi%20tikslai/agenda%202030.docx
https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/es-ir-tarptautinis-bendradarbiavimas/darnus-vystymasis/darnus-vystymasis-ir-lietuva/jt-darbotvarke-2030-darnaus-vystymosi-tikslai-ir-kiti-tarptautiniai-susitarimai
https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/es-ir-tarptautinis-bendradarbiavimas/darnus-vystymasis/darnus-vystymasis-ir-lietuva/jt-darbotvarke-2030-darnaus-vystymosi-tikslai-ir-kiti-tarptautiniai-susitarimai
https://pecunica.com/term/multilateral-financing/
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/8-382-3270?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/8-382-3270?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true
https://www.g20.org/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a9ff43c0ac6e11ea8aadde924aa85003?jfwid=q86m1vvd9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a9ff43c0ac6e11ea8aadde924aa85003?jfwid=q86m1vvd9
https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/49/Catastrophe-Containment-and-Relief-Trust
https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/49/Catastrophe-Containment-and-Relief-Trust
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Skolos sutarties sudarymo metu nebuvo laikomasi tinkamų teisinių procedūrų 
(įskaitant procedūras, susijusias su įgaliojimais pasirašyti paskolas arba 
paskolos, vertybinių popierių ar garantijų patvirtinimą, kurį pateikė valstybės 
skolininkės vyriausybės atstovybė ar filialai). Taipogi tai skola, kuri buvo 
susijusi su aiškiu skolintojo nusižengimu (įskaitant kyšininkavimą, prievartą ir 
daromą spaudimą ar įtaką), taip pat skola, sudaryta pažeidžiant nacionalinę ir 
tarptautinę teisę arba su tuo susietus papildymus ir prieštarauja įstatymams 
ar viešajai tvarkai8.

Vienareikšmiškai neigiamas terminas, plačiai vartojamas kalbant apie 
pasaulinės galios formą, kai valstybės, tarptautinės korporacijos ir pasaulinės 
bei daugiašalės institucijos jungiasi, kad įgalintų kolonijiniais principais 
paremtas besivystančių šalių išnaudojimo formas. Neokolonializmas 
anksčiau buvo suprantamas kaip tolesnis kapitalizmo vystymasis, leidžiantis 
kapitalistinėms galioms (tiek valstybėms, tiek korporacijoms) dominuoti 
subjektais paverstas tautas jose vykdant tarptautinį kapitalizmą, o ne tiesiogiai 
valdant.9

Skola, kuri atsirado pažeidžiant demokratinius principus skolintojui tą žinant 
(įskaitant ir sutikimą teikti skolą, dalyvavimą, skaidrumą ir atskaitomybę 
skolinimo metu). Šie skolos pinigai buvo panaudoti ne besiskolinančios 
valstybės gyventojų interesams tenkinti, arba skolos tikslas yra paneigti ar 
susilpninti žmonių esmines pilietines, politines, ekonomines, socialines ir 
kultūrines teises10.

Skola, kurios skolintojas negali reikalauti grąžinti, nes paskola, užstatas  
ar garantija, arba su ta skola, užstatu ar garantija susijusios sąlygos pažeidė 
įstatymus (nacionalinius ar tarptautinius) ar viešąją tvarką; taipogi, jei pasirašant 
paskolos sutartį buvo sudarytos nesąžiningos, nepagrįstos, nesąmoningos ar 
kitaip nepriimtinos sąlygos. Neteisėta skola tokia laikoma ir tuomet, kai skola ar 
garantijos buvo politiškos tuo aspektu, kad pažeidžia nacionalinius įstatymus 
ar žmogaus teisių standartus, arba dėl to, kad paskola, užstatas ar garantija 
nebuvo naudojami piliečių gyvenimo lygio kėlimui, arba skola buvo paversta iš 
privačios (komercinės) į valstybės skolą juntant kreditorių spaudimą.11

Visi neužregistruoti, privatūs, su neteisėtai gautu, perduotu ar panaudotu 
kapitalu susiję finansiniai srautai. 2011 m. besivystančių šalių dėl neteisėtų 
finansinių srautų prarasti vidaus ištekliai iš viso sudarė daugiau nei 630 milijardų 
JAV dolerių, o tai prilygsta vidutiniškai 4,3 proc. besivystančios šalies BVP 
(tokiu atveju labiausiai nukenčia mažas pajamas gaunančios šalys). Neteisėti 
srautai – tai tik vienas būdų, kaip besivystančios šalys praranda pajamas iš 
pelno mokesčio. Neteisėtas mokesčių vengimas, kuomet bendrovės stengiasi 
išvengti mokesčių, pasitelkdamos sudėtingas vidaus struktūras ir surasdamos 
mokesčių įstatymų spragų, yra dar viena svarbi problema. Įmonių pelno 
mokesčiai visame pasaulyje mažėja. Tai ypač paveikia besivystančias šalis, 
nes jos yra labai priklausomos nuo pelno mokesčio: pelno mokesčio pajamos 
sudaro didelę jų nacionalinių pajamų dalį.12

8   Neteisėtų skolų panaikinimo komitetas. Prieiga: http://www.cadtm.org/Definition-of-illegitimate-illegal
9   Britannica. Prieiga: https://www.britannica.com/topic/neocolonialism
10  Neteisėtų skolų panaikinimo komitetas. Prieiga: http://www.cadtm.org/Definition-of-illegitimate-illegal
11  Neteisėtų skolų panaikinimo komitetas. Prieiga: http://www.cadtm.org/Definition-of-illegitimate-illegal
12 Europos parlamentas, Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimas „Dėl mokesčių vengimo ir slėpimo – su valdymu, socialine 
apsauga ir vystymusi besivystančiose šalyse susijusių problemų“ (2015/2058(INI)). Prieiga: https://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/A-8-2015-0184_LT.html#title2
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Tarptautinis komitetas, vienijantis individus ir vietinius komitetus iš Europos, 
Lotynų Amerikos, Afrikos ir Azijos. Pagrindinis komiteto tikslas – skolų 
problemos, skolinimo(si) procesų ir alternatyvų planavimas, siekiant sukurti 
pasaulį, kuriame būtų gerbiamos pagrindinės žmogaus teisės, poreikiai ir 
laisvės.

Skola, kurios besiskolinanti valstybė negali grąžinti be rimtų vyriausybės 
pažeidimų ar keliant riziką žmogaus teisėmis (pvz. teisei į sveikatos priežiūrą, 
švietimą, sanitariją ir kita), potencialaus investicijų mažėjimo į viešąją 
infrastruktūrą ar programas, būtinas ekonominiam ir socialiniam vystymuisi 
arba turinčias žalingų pasekmių besiskolinančios valstybės piliečiams (įskaitant 
prastėjantį gyvenimo lygį). Tokia skola yra mokėtina, tačiau jos mokėjimas 
turėtų būti laikinai sustabdytas, kad valstybė galėtų vykdyti savo įsipareigojimus 
užtikrinant piliečių gerovę ir teises.13

1944 m. įsteigta tarptautinė finansų institucija, kurios tikslas yra sumažinti 
pasaulinį skurdą gerinant sąlygas investicijoms, darbo vietų sukūrimui ir 
nuosekliam augimui. Pasaulio banką sudaro 5 organizacijos: Tarptautinis 
rekonstrukcijos ir plėtros bankas, Tarptautinė plėtros asociacija, Tarptautinė 
finansų korporacija, Daugiašalė investicijų draudimo agentūra ir Tarptautinis 
investicinių ginčų sprendimo centras.14

2020 m. gegužę įsigaliojusi priemonė, skirta laikinai sustabdyti skolų aptarnavimo 
mokėjimus oficialiems dvišaliams kreditoriams. G20 taip ragina privačius 
kreditorius dalyvauti iniciatyvoje panašiomis sąlygomis. Skolų aptarnavimo 
mokėjimai iš pradžių buvo sustabdyti iki 2020 m. gruodžio 31 d., vėliau terminas 
pratęstas iki 2021 m. gruodžio mėnesio. 2020 metais šiuo mechanizmu oficialiai 
galėjo pasinaudoti 73 šalys.15 

Padėtis, kai šalis neišgali grąžinti savo valstybės skolos. Valstybė gali patekti į 
skolos/-ų krizę, kai jos vyriausybės mokestinės pajamos ilgą laiką yra mažesnės 
nei išlaidos.

Pasaulio banko skolų sumažinimo arba skolų prievolių palengvinimo 
mechanizmas suskirstytas į dvi pagrindines kategorijas: (1) Daugiašalės ir 
dvišalės skolos; (2) Komercinės skolos. Skolos sumažinimas gali būti įvairių 
formų: sumažinti negrąžintą pagrindinę sumą (iš dalies arba visiškai), sumažinti 
mokėtinų paskolos palūkanų normą arba pratęsti paskolos grąžinimo terminą.16

Skolinimosi terminų ir sąlygų nustatyme dominuoja skolintojai, todėl 
susidaro sistema, kurioje daugelis ekonomiškai skurdžių valstybių patenka į 
ilgalaikius įsiskolinimus. Ši sistema neužtikrina teisingo ir tvaraus įsiskolinimų 
krizių sprendimo. Besivystančioms šalims skolinimosi sąlygos tampa vis 
sudėtingesnės, o prie įprastų skolintojų jungiasi nauji komerciniai skolintojai, 
kurie padidina riziką skolos tvarumo užtikrinimui. Rinkos ekonomika pagrįsti 
požiūriai į plėtrą šią riziką dar labiau padidina. Pvz., organizacijos „Eurodad“ 
veikla skolos teisingumo srityje siekia skatinti esmines reformas, siekiant 
išspręsti skolų krizes ir užkirsti joms kelią, sustabdyti neatsakingą skolinimą, 
užtikrinti skolų teisėtumo kriterijus ir žmonių poreikius ir teises iškelti aukščiau 
už skolų aptarnavimą.17

13   Neteisėtų skolų panaikinimo komitetas. Prieiga: http://www.cadtm.org/Definition-of-illegitimate-illegal
14  Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacija. Prieiga: https://finmin.lrv.lt/lt/es-ir-tarptautinis-bendradarbiavimas/
tarptautines-finansu-institucijos/pasaulio-bankas
15  Pasaulio bankas. Skolos aptarnavimo sustabdymo iniciatyva. Prieiga: https://www.worldbank.org/en/topic/debt/brief/covid-19-debt-
service-suspension-initiative
16  Pasaulio bankas. Prieiga: https://www.worldbank.org/en/topic/debt-relief#1
17  „Eurodad“ detalizavimas. Prieiga: https://www.eurodad.org/debt_justice

Skolos aptarnavimo 
sustabdymo iniciatyva 
(Debt Service Suspension 
Initiative) 

Skolos krizė  
(Debt Crisis) 

Skolos sumažinimas / 
prievolių palengvinimas  
(Debt Relief) 
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https://finmin.lrv.lt/lt/es-ir-tarptautinis-bendradarbiavimas/tarptautines-finansu-institucijos/pasaulio-bankas
https://finmin.lrv.lt/lt/es-ir-tarptautinis-bendradarbiavimas/tarptautines-finansu-institucijos/pasaulio-bankas
https://www.worldbank.org/en/topic/debt-relief#1
https://www.eurodad.org/debt_justice
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TVF finansinį pagrindą sudaro šalių narių kvotų įmokos. Kiekvienai TVF šaliai 
narei skiriama kvota, išreikšta specialiosiomis skolinimosi teisėmis (SST). 
Šalies kvota parodo jos santykinį svorį pasaulio ekonomikoje, balsavimo galią 
ir įtaką priimant sprendimus TVF, pagal kvotą nustatomi šalies finansiniai 
įsipareigojimai TVF ir galimo skolinimosi iš jo dydis.18

Įsteigta 1960 m., tai yra viena iš penkių Pasaulio banko grupės organizacijų, 
kurios tikslas – mažinti visuotinį skurdą. To siekdama TPA teikia lengvatines 
paskolas ar dotacijas įvairioms programoms, kurias įgyvendinant didinamas 
ekonomikos augimas, mažinama socialinė nelygybė ir gerinamos gyvenimo 
sąlygos neturtingiausiose pasaulio valstybėse.19

Tarptautinė finansų organizacija, kurią 1944 m. įkūrė Jungtinės Tautos. 
Svarbiausias TVF tikslas – užtikrinti tarptautinės pinigų sistemos stabilumą. 
Pagrindinės TVF veiklos: (1) TVF šalių narių vykdomos ekonominės politikos 
stebėsena su tikslu skatinti valstybes įgyvendinti ekonominės politikos ir 
institucines reformas, prisidedančias prie tvarios ir subalansuotos pasaulio 
ekonomikos plėtros; (2) Finansinė parama šalims narėms, susidūrusioms su 
laikinomis mokėjimų balanso problemomis, siekiant užkirsti kelią pasaulinėms 
krizėms; (3) Techninė pagalba šalių narių instituciniams gebėjimams stiprinti, 
planuojant ir įgyvendinant efektyvią šalies ekonomikos ir finansų politiką.20

Juridiniai ar fiziniai asmenys, kurių pagrindiniai asmeniniai ir ekonominiai 
interesai yra kitose šalyse (ne Lietuvos Respublikoje) ir kurie nuolat veikia ar 
gyvena kitose šalyse arba veikia ar gyvena Lietuvos Respublikoje trumpiau 
nei vienerius metus ir yra įsigiję Vyriausybės vertybinių popierių arba ne 
nuosavybės vertybinių popierių, suteikę paskolų pagal paskolų sutartis arba 
kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus.21

Prie valdžios sektoriaus priskiriamų subjektų, turinčių teisę skolintis, prisiimtų, 
bet dar neįvykdytų įsipareigojimų grąžinti kreditoriams lėšas, pasiskolintas 
išplatinant Vyriausybės vertybinius popierius, pasirašant paskolų sutartis, 
finansinės nuomos (lizingo) sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos 
dokumentus, konsoliduota suma22.

Suma įsipareigojimų, prisiimtų praeityje ir planuojamų įvykdyti ateityje, kuri 
ilgą laiką daro įtaką ekonominei politikai ir valstybės valdymui.

18   Lietuvos banko informacija. Prieiga: https://www.lb.lt/lt/tarptautinis-bendradarbiavimas
19 LR Finansų ministerija. Prieiga: https://finmin.lrv.lt/lt/es-ir-tarptautinis-bendradarbiavimas/tarptautines-finansu-institucijos/pasaulio-
bankas
20  Lietuvos banko informacija. Prieiga: https://www.lb.lt/lt/tarptautinis-bendradarbiavimas
21  Lietuvos respublikos Valstybės skolos įstatymo nr. I-1508 pakeitimo įstatymas 2020 m. birželio 9 d. Nr. XIII-3031. Prieiga: https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a9ff43c0ac6e11ea8aadde924aa85003?jfwid=q86m1vvd9
22  Lietuvos respublikos Valstybės skolos įstatymo nr. I-1508 pakeitimo įstatymas2020 m. birželio 9 d. Nr. XIII-3031. Prieiga: https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a9ff43c0ac6e11ea8aadde924aa85003?jfwid=q86m1vvd9
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monetary fund) toliau TVF

Užsienio kreditoriai

Valstybės skola

Visa šalies skola  
(Entire Debt)

Specialiosios skolinimosi 
teisės (Special Drawing 
Rights) 

https://finmin.lrv.lt/lt/es-ir-tarptautinis-bendradarbiavimas/tarptautines-finansu-institucijos/pasaulio-bankas
https://finmin.lrv.lt/lt/es-ir-tarptautinis-bendradarbiavimas/tarptautines-finansu-institucijos/pasaulio-bankas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a9ff43c0ac6e11ea8aadde924aa85003?jfwid=q86m1vvd9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a9ff43c0ac6e11ea8aadde924aa85003?jfwid=q86m1vvd9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a9ff43c0ac6e11ea8aadde924aa85003?jfwid=q86m1vvd9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a9ff43c0ac6e11ea8aadde924aa85003?jfwid=q86m1vvd9
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TVF – Tarptautinis valiutos fondas

VB – Vystomasis bendradarbiavimas
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Šiame leidinyje terminai „(mažai/ne)išsivysčiusios/besivystančios šalys“, „globalieji pietūs“, 
„globalioji šiaurė“ vartojami pagal jų pateikimą naudotoje literatūroje. Autoriai ir Vystomojo 
bendradarbiavimo platforma propaguoja etiškesnę vystomojo bendradarbiavimo 
terminologiją, kuri neapriboja valstybių statuso iki išskirtinai finansinių rodiklių: siūlome 
vartoti terminą „šalys partnerės“ arba tiksliai apibūdinti turimą omenyje geografinį regioną.

Vystomasis bendradarbiavimas – šalies užsienio politika, apibūdinanti bendradarbiavimą 
tarp paramą teikiančių valstybių donorių ir besivystančių paramos gavėjų (aut. past.: t. b. 
šalių – partnerių), kuria remiamas ilgalaikis ir darnus pastarųjų vystymasis, skurdo mažinimas 
ir jų integracija į pasaulio ekonomiką. Tai paremta Jungtinių Tautų naudojam šalių vystymosi 
klasifikacija. 23 

Terminas „globalūs/globalieji pietūs“ taip pat yra vertinamas prieštaringai. Per pastaruosius 
kelis dešimtmečius vyko daug diskusijų dėl etiškumo. Kai kuriems mokslininkams ir daugeliui 
nevyriausybinių organizacijų sąvoka „globalūs pietūs“ paprastai reiškia šalis, kurias Pasaulio 
bankas priskyrė prie žemus ekonominius rodiklius turinčių valstybių. Dažniausiai šis terminas 
vartojamas kaip lengviausias būdas apibrėžti ir dirbtinai suvienodinti skirtingus regionus; 
kaip ir anksčiau paplitę, tačiau šiandien nebevartotini terminai (pvz., „trečiasis pasaulis“, 
„neišsivysčiusi šalis“ ir pan.), „globalūs pietūs“ į vieną kategoriją suniveliuoja daug skirtingų 
šalies bruožų.

Skola gali būti naudinga arba žalinga. Ji naudinga tuomet, kai finansuojamos tos programos 
ar projektai, kuriais gali būti naudojamasi ir po to, kai skola būna grąžinta. Skola žalinga 
tuomet, kai skolintomis lėšomis finansuojamos vartojimo išlaidos arba kai skola susijusi 
su korupcija. Skolos lėšos turėtų būti naudojamos tvariu pagrindu, ypač besivystančiuose 
regionuose. Skaudžiausia, kai skolos grąžinimo našta nukeliama ateities kartoms.

Šia studija siekiama supažindinti su globalios skolos koncepcija, ypatingą dėmesį skiriant 
besivystančių šalių skolų padėčiai – daugiau diskusines, ginčytinas ir dilemines situacijas. Šia 
studija siekiama įsigilinant paaiškinti, kodėl globali skola egzistuoja ir kaip susidaro skolos 
krizė ar nelegalios skolos. Skolinant valstybėms, kuriose klesti korupcija ir kuriose gautos 
lėšos naudojamos visų pirma siekiant praturtinti valstybės vadovus, diskredituojamas tiek 
skolintojas, tiek skolininkas. Tačiau čia reikia pažymėti, kad šios studijos autoriai jokiu būdu 
neteigia, kad absoliučiai visos skolos ar skolinimo(si) koncepcijos yra neigiamos. Studijoje 
pateikiama atrinkta ekspertinė informacija, tarptautinių institucijų ir organizacijų pranešimai, 
analizės, kritinį mąstymą skatinantys straipsniai. Studija nesigilina į Lietuvos skolinimosi 
procesus; tai yra šalių partnerių ir globalių tendencijų apybraiža, pateikiant informaciją 
besidomintiems globaliais iššūkiais ir vystomuoju bendradarbiavimu.

Pats skolinimosi sistemos restruktūrizavimas Europos Sąjungai nebeturėtų būti tabu. 
Priėmus Jungtinių Tautų Darbotvarkę 2030, DVT įgyvendinimas tapo vienu svarbiausių 
prioritetų. Jeigu valstybėms bus leidžiama lengvabūdiškai skolintis ir atitinkamai skolinti, šį 
įsipareigojimą įgyvendinti bus labai sunku.

23   United Nation, World Economic situation. Prieiga: World Economic Situation and Prospects 2020 (un.org) 

Vystomojo bendradarbiavimo 
komunikacija ir pasaulinė skola

https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/WESP2020_Annex.pdf
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Atviras laiškas visoms vyriausybėms,  
tarptautinėms institucijoms ir skolintojams

2021 m. spalis

Covid-19 pandemija stipriai paveikė šimtų milijonų žmonių sveikatą, saugumą ir gyvenimą. Visame pasaulyje 
bendruomenių gyvenimo sąlygos prastėja, skurdas ir nelygybė sparčiai didėja; daugybė žmonių prarado 
darbus ir pajamų šaltinius, vis labiau ribojama jų prieiga prie maisto, vandens ir sanitarinių reikmių, tinkamų 
namų, švietimo, sveikatos priežiūros paslaugų ir kitų pagrindinių žmogaus poreikių. Skaičiuojama, kad dėl 
pandemijos ir milžiniško ekonominio nuosmukio dar maždaug 500 milijonų gali būti įstumti į skurdą.

Tokios intensyvios, daugeriopos krizės neturi precedento: tuo pačiu metu vyksta Covid-19, pasaulinė 
ekonomikos recesija, priežiūros krizė ir eskaluojama klimato bei ekologinė katastrofa. Tačiau nepaisant 
žmonijos kančios masto ir problemų aktualumo, vyriausybės ir tarptautinė bendruomenė nesugeba imtis 
tinkamų veiksmų žmonių ir bendruomenių labui. 

Ši situacija nušviečia ir tebesitęsiančią skolos problemą, kuri stoja skersai kelio žmonių išgyvenimui, kovai 
su nelygybėmis, žmogaus teisių įgyvendinimui, žmonių suverenumui ir apsisprendimo laisvei, ekonominiam, 
ekologiniam ir lyčių teisingumui bei oraus gyvenimo troškimui.

Kasmet Globaliųjų Pietų šalys išleidžia virš 300 mlrd. JAV dolerių valstybės skolos padengimo įmokoms; šie 
pinigai atitenka dvišaliams ir daugiašaliams skolintojams, tokiems kaip Pasaulio bankas ir Tarptautinis 
valiutos fondas (TVF), privatūs bankai, spekuliantai ir investuotojai į vyriausybės obligacijas ir vertybinius 
popierius. Skolos problemą apsunkina ir milijardais dolerių skaičiuojami neteisėti finansiniai srautai. Šie 
pinigai gyvybiškai reikalingi investicijoms į būtinąją sveikatos priežiūrą Covid-19 kontekste; ekonominę 
ir struktūrinę pagalbą paveiktiems, pažeidžiamiems ir socialiai atskirtiems žmonėms, šeimoms bei 
bendruomenėms; teisingesnių, lygesnių, klimatui atsparių ir tvarių ekonominių sistemų kūrimui.

Turint omenyje mūsų patiriamų krizių mastą ir būtinybę jas nedelsiant spręsti, dabartinis atsakas į skolos 
problemą yra, geriausiu atveju, nepakankamas – o dažnai net ir kenksmingas.

2020 m. balandį TVF paskelbė Covid-19 skolos sumažinimo paketą ir pranešė skirsiantis 500 mln. JAV 
dolerių, kurie bus panaudoti padengti 28 šalių keleto mėnesių skolos grąžinimo įmokas. TVF teigia norintis 
iš viso padengti dvejų metų įmokas, tačiau tai priklausys nuo to, ar TVF šalių narių vyriausybės pažadės 
skirti papildomų pinigų TVF Katastrofų suvaldymo ir pagalbos fondas (KSPF). Tiesą sakant, TVF savo pažadų 
nenurašė. Keleto turtingų šalių įmokos į KSPF buvo panaudotos minėtų 28 šalių skolos grąžinimo įmokoms 
padengti.

Tą patį 2020 m. balandį G20 vyriausybės pristatė Skolos aptarnavimo sustabdymo iniciatyvą (SASI). Tačiau ši 
iniciatyva skolą ne nurašo, o tik aštuoniems mėnesiams atideda iki 12 mlrd. JAV dolerių įmokų; tinkamomis 
dalyvauti laikomos tik 73 šalys. Iš šios sumos buvo sustabdyta vos 5,3 mlrd. JAV dolerių dvišalės skolos įmokų 
43 šalims, kurias jos dabar turės sumokėti per 2022-2024 metų laikotarpį.

Privatūs skolintojai iki šiol atsisako atšaukti ar atidėti įmokas už jų reikalaujamas grąžinti skolas. Taip pat 
elgiasi ir daugiašaliai vystymosi bankai, tokie kaip Pasaulio bankas, kurie taipogi nesutinka skolų nurašyti.

Tuo tarpu Pasaulio bankas, Afrikos plėtros bankas, Amerikų plėtros bankas ir Azijos plėtros bankas bendrai 
sudėjus siūlo 205,5 mlrd. JAV dolerių paskolų atsako į  Covid-19 priemonėms. Per pastaruosius šešis 
mėnesius TVF patvirtino daugiau kaip 88 mlrd. JAV dolerių neatidėliotinos pagalbos paskolų 81 šaliai. Tai, 
kad daugybinių krizių akivaizdoje Globaliųjų Pietų šalys bus priverstos dar giliau grimzti į skolas, yra tiesiog 
teisingumo parodija.

Milžiniško poreikio ir pažeidžiamumo akivaizdoje skolos problema yra daug didesnė nei valstybės biudžeto 
nukraujavimas.

Didelė šios skolos dalis yra neteisėta; neatsakingai, nesąžiningai ir plėšrūniškai paskolinta; naudojama 
finansuoti žalingus projektus; neatitinkanti teisinių ir demokratinių reikalavimų; apkrauta kebliais, 
nesąžiningais terminais; priviliota privačių korporacijų, bet perimta vyriausybių, arba paimta pasitelkiant 
vyriausybės garantijas privačiam pelnui gauti; pavogta arba iššvaistyta.



11

Politinės sąlygos paskoloms gauti – įskaitant viešųjų paslaugų ir socialinės apsaugos mažinimą, valstybės 
turto privatizaciją ir griežtas valstybės biudžeto taupymo programas – pridarė tiek pat, jei ne dar daugiau 
žalos nei pats skolų grąžinimas. Ypač skaudžiai tai atsiliepė moterims ir mergaitėms, prigimtiniams žmonėms 
bei skurdžiausiai gyvenančioms, pažeidžiamiausioms bendruomenėms. Tokios politinės sąlygos sukėlė dar 
didesnius socialinius konfliktus, skurdo kriminalizavimą, militarizaciją ir represijas.  

Globaliųjų Pietų šalių skola ir „įsiskolinimas“ yra ir įrankis turtingųjų klubo viešpatavimui, ir jo pasekmė: 
tokiu būdu suardomas šalių ir žmonių gebėjimas formuoti savo pačių ekonomines programas ir pakertamos 
jų suverenios institucijos bei demokratiniai procesai.

Visa tai sudaro akivaizdžią priešpriešą faktui, kad Globaliųjų Pietų šalių žmonės už jų vardu, bet kitų rankomis 
įrašytas skolas jau sumokėjo daugybę kartų – sumokėjo savo gyvenimais, saugumu, gerove, pinigais ir visos 
planetos sveikata. Be to, nepamirškim ir gerokai didesnės socialinės, istorinės ir ekologinės skolos patiems 
Globaliųjų Pietų žmonėms už ištisus amžius kolonijinio ir pokolonijinio jų kraštų plėšimo, išteklių grobstymo 
ir darbo išnaudojimo, įskaitant ir neapmokamus moterų atliekamus darbus namuose bei vaikų ir artimųjų 
priežiūrą.

Reikalaujame žymiai daugiau nei tik panaikinti skolą. Reikalaujame skolos teisingumo.

Raginame pasaulio lyderius, šalių vyriausybes, finansines valstybines bei privačias institucijas nedelsiant 
imtis teisingų ir ambicingų veiksmų, laikantis savo pareigų bei atsakomybės, ir įsipareigoti:

Besąlygiškai panaikinti valstybių užsienio 
skolos įmokų grąžinimą visiems skolintojams 

– dvišaliams, daugiašaliams ir privatiems 
skolintojams, skolos panaikinimą taikant 

visoms šalims mažiausiai ketverius 
ateinančius metus. Tai pirmas žingsnis, kurio 

būtina imtis nedelsiant, kartu parengiant 
aiškią besąlygiško skolos panaikinimo 
programą. Be to, paskolas imančios 

vyriausybės gali sustabdyti skolos grąžinimo 
įmokų mokėjimą, ir už tai joms neturėtų būti 

taikomos jokios bausmės.

Nuo skolų įmokų atlaisvintus resursus panaudoti 
žmonių reikmėms, tokioms kaip būtinoji 
ir visuotinė sveikatos priežiūra, socialinė 

apsauga ir kitos esminės paslaugos bei teisės; 
užtikrinti žmonių ir bendruomenių saugumą 
bei gerovę; suteikti ekonominę ir struktūrinę 

pagalbą paveiktiems, pažeidžiamiems ir 
socialiai atskirtiems asmenims, šeimoms ir 

bendruomenėms; imtis skubių klimato veiksmų; 
remti teisingas ekonomikas, kurios grįstos 

žmogaus teisėmis, palaiko lyčių, rasės ir ekologinį 
teisingumą, yra atsparios klimatui ir suderinamos 

su planetos sveikata.

Atlikti nacionalinius skolos auditus – tiek 
vyriausybės, tiek nepriklausomus piliečių 
auditus, – kurie kritiškai išnagrinėtų skolų 

pobūdį, tikslą, sąlygas ir realų panaudojimą, 
taip pat paskolomis finansuotų politinių 
sprendimų ir programų poveikį; išsamiai 

peržiūrėti ir pakeisti skolinimo, skolinimosi ir 
apmokėjimo politiką, siekiant užkirsti kelią 

netvarios, neteisėtos skolos kaupimuisi.

Sukurti sąžiningą, skaidrią ir daugiašalę 
skolos krizės sprendimo sistemą 

(Jungtinių Tautų rėmuose, o ne skolintojų 
dominuojamose arenose), skirtą netvariai ir 

neteisėtai skolai.

Tiek nacionaliniu, tiek pasauliniu lygiu 
išsamiai peržiūrėti ir pakeisti skolinimo, 
skolinimosi ir apmokėjimo politiką bei 

praktikas, siekiant užkirsti kelią netvarios, 
neteisėtos skolos kaupimuisi, stiprinant 
demokratines institucijas bei procesus 
ir užtikrinant žmogaus teises ir žmonių 

apsisprendimo laisvę.

Pripažinti ir taikyti žmogaus teisių pirmenybę 
bei su ja susijusius šalių, tarptautinės 

bendruomenės ir privačių veikėjų 
įsipareigojimus, įskaitant kiekvienos valstybės 

ekstrateritorinę atsakomybę už jos jurisdikcijoje 
esančių kompanijų, spekuliantų ir investuotojų 

veiksmus arba jų nebuvimą.

Sumokėti reparacijas už žalą, padarytą šalims, žmonėms ir gamtai dėl netvarių, neteisėtų skolų 
ėmimo, naudojimo ir apmokėjimo, bei sąlygų, primestų siekiant tas skolas garantuoti.

Pozicijas remia ir šį dokumentą pasirašo:  
Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo platforma https://www.vbplatforma.org/
Dokumentą parengė (orig. angl. k.):  
Kampanija „Global Action by Debt Cancelation“ https://debtgwa.net/

https://www.vbplatforma.org/
https://debtgwa.net/
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Lietuvos statistikos departamentas „skolą“ apibrėžia kaip valdžios sektoriui priskirtų subjektų, turinčių 
teisę skolintis, prisiimtų, bet dar neįvykdytų įsipareigojimų grąžinti užsienio kreditoriams lėšas, 
pasiskolintas išplatinus Vyriausybės vertybinius popierius, pasirašius paskolų sutartis, finansinės 
nuomos sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, sumą.24 Skolintis galima iš  užsienio 
kreditorių – užsienio valstybių, tarptautinių finansinių organizacijų (TVF, Pasaulio banko ir kitų), 
užsienio komercinių bankų, kitų fizinių ir juridinių asmenų. Skolintis gali vyriausybė, savivaldybės, 
bankai, fondai ir kitos finansų įstaigos, didelės bendrovės, kartais ir fiziniai asmenys. Valdžios 
sektoriaus užsienio skola kartu su jo vidaus skola sudaro valstybės skolą.

Užsienio skolos didėjimas tampa našta ateities kartoms, nes šios kartos surinkti mokesčiai turės 
padengti skolos palūkanas. Valstybė gali skolintis užsienyje tik iki tam tikros ribos, kurią peržengus 
atsiranda valstybės nemokumo pavojus.

Kai kalbama apie šalies skolą, tai gali reikšti visą šalies išorės skolą – tokiu atveju skolininkai gali būti 
vyriausybės arba privatūs bankai ir verslai (mėlyna spalva). Terminas „šalies skola“ taip pat gali reikšti 
valstybės skolinimąsi, kai vyriausybė skolinasi šalies viduje ar užsienyje. Abu atvejai sutampa 
valstybės išorės skolos srityje.

Pav. 1 Skolos sudėtis (Pasaulinė valstybės skolos stebėsena, 2021) 

24   Lietuvos statistikos departamentas, elektroninis statistikos terminų žodynas. Prieiga: http://zodynas.stat.gov.lt/index/apie.aspx

Kas yra skola

Vieša ir viešai 
garantuojama 

skola

Privati 
skola, viešai 

negarantuojama

Išorės skola 

Poveikis 
nacionaliniam 
biudžetui

Poveikis 
mokėjimo 
balansui

Vidaus skola

http://zodynas.stat.gov.lt/index/apie.aspx
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Kokia dar pasaulinė skola?

Aut. Vystomojo bendradarbiavimo platforma, „Kaip mokesčių sistemos teisingumas gali padėti išspręsti 
pasaulinę skolų krizę?”25 

Daugiau nei 11 tūkst. pilietinės visuomenės organizacijų visame pasaulyje vienijančio tinklo „Global 
Call to Action Against Poverty“ (GCAP) direktorius Ingo Ritzas sako, kad, be sveikatos krizės, šiuo 
metu vyksta ir socialinė bei ekonominė krizės, darančios žymiai didesnį neigiamą poveikį mažų 
ir vidutinių pajamų šalyse, kur šimtai milijonų žmonių prarado darbus ir pajamas. Jis sako, kad 
vyriausybės privalo daugiau pinigų skirti sveikatos priežiūrai ir socialinei apsaugai, tačiau tam jos 
neturi finansinių išteklių. Viena to priežasčių yra mokesčių vengimas, kita – skolų krizė.

„Nauja skolų krizė prasidėjo dar prieš pandemiją, – sako I. Ritzas. – Tačiau dėl COVID ji įgavo 
dar didesnį pagreitį, nes užsienio investicijos, turizmas ir dauguma kitų sektorių dramatiškai 
sumažėjo, tačiau staiga vyriausybės turėjo daugiau lėšų skirti sveikatos ir socialinei apsaugai. Tad 
vyriausybėms reikėjo daugiau pinigų, bet jos gavo mažiau pajamų mokesčių pavidalu.“

Jis kalba, kad 2020 m. mažų ir vidutinių pajamų šalių skolos išaugo trečdaliu, jos taip pat padidėjo 
ir turtingose šalyse, tokiose kaip Japonija, JAV ir ES blokas. Tačiau problema ta, kad mažų ir vidutinių 
pajamų šalys negali skolintis taip, kaip tai daro turtingos šalys, be to, jos yra priverstos mokėti 
žymiai didesnes palūkanas ir didelę savo pajamų dalį atiduoti ankstesnių paskolų grąžinimui, 
tad sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos poreikiams pinigų nelieka užtektinai. „Jei mažų ir 
vidutinių pajamų šalys ims naujų paskolų, kaip tai daro turtingosios, tuomet ateityje jos susidurs 
su didelėmis problemomis, – sako I. Ritzas. – Skaičiuojama, kad daugiau kaip 150 šalių šiemet 
jau turėjo apriboti savo išlaidas. Tai reiškia griežtas taupymo priemones (angl. austerity), t. y. 
mažinti valstybės išlaidas, kad būtų apmokėti finansiniai įsipareigojimai. Prisiminkime, kas nutiko 
Graikijai ir kai kurioms kitoms Europos šalims po 2008-2009 m. finansinės krizės ir itin griežto 
valstybės taupymo pasekmes žmonėms.“

GCAP direktorius paaiškina, kad anksčiau didžiąją paskolų dalį suteikdavo Globaliosios Šiaurės 
(taip vadinamų „išsivysčiusių“ šalių) vyriausybės, tačiau dabar situacija visai kitokia. Šiuo metu 
maždaug trečdalis pasaulinių skolų yra įsiskolinimai vyriausybėms; kitas trečdalis – privatiems 
skolintojams, tokiems kaip bankai ir investicijų fondai; ir paskutinis trečdalis – tarptautinėms 
finansinėms institucijoms, tokioms kaip Pasaulio Bankas ir Tarptautinis Valiutos Fondas (TVF). 
Tačiau pastarosios dvi institucijos buvo tarp tų, kurie atsisakė mažų pajamų šalims (t. y. pačioms 
finansiškai skurdžiausioms) atidėti paskolų grąžinimą porai metų, kaip buvo nutarta G20 susitikime 
praeitų metų pavasarį. Tiek Pasaulio Bankas, tiek TVF reikalavo, kad šalys, įskaitant skaudžiausiai 
krizės paliestąsias, ir toliau mokėtų savo paskolų grąžinimo įmokas – pinigais, kurių jos neturi.

Geras pavyzdys yra praėjusio amžiaus pabaigoje pilietinės visuomenės pradėta kampanija „Jubilee 
2000“, kuria prieš prasidedant naujajam tūkstantmečiui reikalauta – gan sėkmingai – atleisti 
finansiškai skurdžiausioms pasaulio šalims jų skolas, t. y. milžiniškus įsiskolinimus – tiksliau, 
„įsiskolinimus“ – turtingosioms šalims. Ištisus dešimtmečius jos buvo verčiamos leisti pajamas 
iš mokesčių arba net imti naujas paskolas, kad galėtų išmokėti ankstesnes su jų augančiomis 
palūkanomis. Tai reiškė, kad iš piliečių surinkti mokesčiai nebuvo panaudojami tų piliečių sveikatos 
priežiūros, švietimo ar kitoms reikmėms – vietoj to, jie keliavo tiesiai į jau ir taip turtingų skolintųjų 
kišenes. Panašus modelis ryškėja ir šiandien.

25  Vystomojo bendradarbiavimo platforma, „Kaip mokesčių sistemos teisingumas gali padėti išspręsti pasaulinę skolų krizę?“, 
2021 m. Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/kaip-mokesciu-sistemos-teisingumas-gali-padeti-isspresti-
pasauline-skolu-krize-662-1506148?copied 

https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/kaip-mokesciu-sistemos-teisingumas-gali-padeti-isspresti-pasauline-skolu-krize-662-1506148?copied
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/kaip-mokesciu-sistemos-teisingumas-gali-padeti-isspresti-pasauline-skolu-krize-662-1506148?copied
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Socialinės-ekonominės krizių pasekmės žmonėms yra milžiniškos. Remiantis Britanijos 
nevyriausybinės organizacijos „Oxfam“ duomenimis, finansiškai skurdžiausiems planetos 
gyventojams prireiks dešimtmečio, kad atsigautų nuo dabartinės krizės, kai tuo tarpu pasaulio 
milijardieriai per pastaruosius metus dar labiau praturtėjo. I. Ritzui tokia situacija primena seną 
posakį: jei tu skolingas bankui 100 dolerių, esi banko nuosavybė; bet jei tu skolingas bankui 100 
milijonų dolerių – bankas yra tavo nuosavybė.

„Privatūs asmenys ir įmonės gali pasiskelbti nemokiais ir pasinaudoti struktūrinio bankroto 
procesu. Valstybės to padaryti negali. Neturtingos šalys turi derėtis su turtingų šalių grupe – taip 
vadinamu Paryžiaus klubu (o dabar prie jo prisijungė ir Kinija) – be jokio tarptautiniu lygmeniu 
sutarto proceso“, – paaiškina GCAP direktorius. „Šiuo metu finansiniai turtingųjų šalių bei jų 
bankų interesai yra žymiai geriau apsaugoti, nei žmonių teisės mažų ir vidutinių pajamų šalyse. 
Tai labai konkretu: kai sumažinamos išlaidos sveikatos priežiūrai, žmonės miršta. Mums reikia 
mechanizmo, kuris padėtų išspręsti skolų krizę, ir būtų paremtas žmogaus teisėmis.“ Pasak I. Ritzo, 
vienas iš trumpalaikių sprendimų dabartinės krizės metu galėtų būti toks: TVF galėtų sukurti naują 
finansavimo sistemą, taip vadinamas „specialias įtraukimo teises“. „Lygiai kaip ir JAV bei Centrinis 
Europos Bankas, TVF gali spausdinti pinigus. Sunku patikėti, tačiau TVF tai jau darė – 2008-2009 
m. finansinės krizės metu jis išspausdino 250 mlrd. JAV dolerių, – sako jis. – O dabar plati koalicija, 
kurią sudaro daugiau kaip 200 pilietinės visuomenės organizacijų, reikalauja 3 trilijonų JAV dolerių. 
TVF pasiūlė atspausdinti 650 mlrd. JAV dolerių, tačiau to toli gražu neužtenka net ir remiantis 
paties fondo skaičiavimais. “Kitas – ilgalaikiškesnis ir tvaresnis sprendimas yra mokesčių sistemos 
teisingumas.

 

Skolos ABC 
Originalus tekstas publikuotas 2020 m. straipsnių cikle „Skola prieš žmones: ABC“. Autorius Erikas Toussaint ( angl. 
Debt Against the People: an ABC by Eric Toussaint, 29 January 2020). Pilną tekstą galima rasti čia: www.cadtm.org. 
Publikacijoje pateiktos ciklo ištraukos ir šios publikacijos autorių redakcija.

Nuo XIX a. pradžios Haitis – pirmoji nepriklausoma juodaodžių respublika – buvo ankstyvosios skolos 
sistemos bandymų poligonas. Laisvę nuo Prancūzijos imperijos Haičio sala išsikovojo 1804 m., bet 
Paryžius nenorėjo jos paleisti. 1825 m. pasirašyti susitarimai tarp Prancūzijos ir naujųjų Haičio vadovų 
sukūrė monumentalią skolą už nepriklausomybę, kurią Haitis buvo priverstas mokėti dar ištisus šimtą 
metų ir kuri sustabdė bet kokį jo vystymąsi. 

Skola XX a. 7-ąjį ir 8-ąjį dešimtmečiais 
Po Antrojo pasaulinio karo skola buvo pagrindinis instrumentas, naudotas primesti ir įtvirtinti neo-
kolonialistinius santykius tarp šalių. Nuo maždaug 1960-ųjų metų pradėtos teikti milžiniškos paskolos 
vis didėjančiam periferinių šalių skaičiui (ypač toms, kuriose Vakarų galios centrai turėjo strateginių 
interesų – tokių kaip diktatoriaus Mobutu valdomas Kongas, diktatoriaus Suharto valdoma Indonezija, 
kariniai Brazilijos, Jugoslavijos bei Meksikos režimai ir kt.) sutepė ratus galingam mechanizmui. Šis ir 
vėl ėmėsi kontroliuoti šalis, kurios buvo pradėjusios įgyvendinti nuo buvusių kolonijinių centrų ir nuo 
JAV nepriklausomus politinius sprendimus.

http://www.cadtm.org/
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XX a. 7-ojo dešimtmečio pabaigoje Globaliuosiuose Pietuose ir Rytų Europoje valstybės skola pradėjo 
grėsmingai kilti ir privedė prie 1982 m. prasidėjusios skolos krizės. Privatūs bankai, Pasaulio bankas 
ir Globaliosios Šiaurės vyriausybės tiesiogine to žodžio prasme dalijo paskolas už šimtus milijonų 
euro-dolerių ir naftos dolerių. Kad galėtų investuoti perteklinį savo kapitalą ir gaminius, įvairūs 
Globaliosios Šiaurės veikėjai skolino su labai mažomis palūkanomis. Tarp 1968 ir 1980 m. valstybės 
skola Globaliųjų Pietų ir Rytų Europos šalyse išaugo dvylika kartų. Industrializuotose šalyse valstybės 
įsiskolinimas XX a. 8-ajame dešimtmetyje taip pat gerokai išaugo, nes vyriausybės bandė dorotis su 
po karo vykusio bumo pabaiga.

  „Dar truputėlį pagalbos?“ Užrašas: SKOLA (pranc.) Iliustracija publikuota cadmtm.org

Istorinis posūkio taškas buvo pasiektas 1979-1981 m., kai Jungtinėje Karalystėje į valdžią atėjo 
Margaret Thatcher, o Jungtinėse Valstijose – Ronaldas Reaganas. Abu pradėjo dideliu mastu vykdyti 
neoliberalų išsvajotą politiką. Nieko nelaukdamos, JAV iš karto pakėlė palūkanų normas, kad 
pristabdytų infliaciją ir masinį dolerių potvynį svetur. Toks vienašališkas palūkanų padidinimas, kurį 
atkartojo daugybė šalių, privertė įsiskolinusias vyriausybes pervesti milžiniškas sumas privačioms 
finansinėms institucijoms ir kitiems skolos instrumentų valdytojams.

Nuo to laiko visos planetos mastu valstybės skolos grąžinimas tapo galingu mechanizmu, kuris 
dalį dirbančiųjų ir smulkių gamintojų sukurtos gerovės perkelia tiems 10-čiai procentų pasaulio 
turtingiausiųjų, ypač – kapitalistams. Įsiskolinusios vyriausybės pradėjo mažinti socialines išlaidas 
ir viešąsias investicijas savo šalyje, kad „subalansuotų“ savo biudžetus. Tuomet jos griebėsi naujų 
paskolų, kad galėtų apmokėti vis didėjančias palūkanų normas. Tai ir yra liūdnai pagarsėjęs 
vadinamasis „sniego gniūžtės efektas“, t. y. naujų paskolų ėmimas senųjų apmokėjimui.

Kad sumokėtų valstybės skolos grąžinimo įmokas, vyriausybės pasinaudojo mokesčiais, kurių 
struktūras pradėta regresyviai modifikuoti du paskutinius XX a. dešimtmečius. Tad kapitalo mokesčiai 
buvo sumažinti (dėl to sumažėjo ir valstybės biudžeto pajamos iš jų), bet tuo pat metu mokesčiai 
dirbantiesiems buvo padidinti, kaip ir masinio vartojimo mokesčiai (pradėjus visur taikyti PVM – 
pridėtinės vertės mokestį).

https://www.cadtm.org/From-the-South-to-the-North-of-the#nb5
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Praėjusio amžiaus pabaigoje ir šio tūkstantmečio pradžioje besivystančios šalys pradėjo atsigauti 
nuo beprecedentės skolos krizės – vadinamųjų „prarastųjų vystymosi dešimtmečių“, kurie prasidėjo 
1982 m. Meksikai paskelbus defoltą, t. y. jog ji daugiau nebegali vykdyti savo skolos grąžinimo 
įsipareigojimų. Kartu su Meksika taip pat pasielgė ir dar kelios valstybės. Tuomet kreditus joms išdavę 
bankai paprašė TVF paskolinti toms šalims reikalingus pinigus su didelėmis palūkanomis ir su dviguba 
sąlyga, kad jos tęstų skolos grąžinimą ir pritaikytų TVF reikalaujamą politiką: panaikinti subsidijas 
būtinosioms prekėms ir paslaugoms šalies viduje; sumažinti viešąsias išlaidas; devalvuoti nacionalinę 
valiutą; pritaikyti dideles palūkanų normas užsienio kapitalo pritraukimui; žemės ūkio produkciją 
pakreipti eksporto produktų linkme; užsienio investuotojams suteikti laisvą prieigą prie šalies vidaus 
rinkos; liberalizuoti ekonomiką, įskaitant kapitalo kontrolės nuslopinimą; įvesti nelygybes dar labiau 
aštrinančią mokestinę sistemą, įskaitant PVM didinimą; išlaikyti kapitalo prieaugį ir privatizuoti 
viešajam sektoriui priklausančias pramonės šakas bei įmones; šis sąrašas nėra baigtinis.

Šiomis „struktūrinio pertvarkymo“ paskolomis siekta užgniaužti nepriklausomas ekonomikos ir 
finansų politikas periferinėse šalyse, prirakinant jų nepriklausomybę prie pasaulio rinkos. Taip pat 
siekta industrializuotoms (Globaliosios Šiaurės) ekonomikoms užtikrinti prieigą prie joms reikalingų 
pradinių žaliavų, esančių Globaliuosiuose Pietuose.

Palaipsniui įstumiant besivystančias šalis į konkurencijos ir tarpusavio varžybų sistemą, stiprinamas 
eksportu ir žaliavų gavyba užsienio rinkoms paremtas ekonomikos modelis. Savo ruožtu, jis sumažina 
gamybos išlaidas bei padidina pelnus – bet ne besivystančių šalių žmonių, o išsivysčiusių ekonomikų 
labui.

Raida nuo 2000 iki 2014 m.
Toliau aprašomi svarbūs pokyčiai įvyko nuo naujojo tūkstantmečio aušros:

1. Keletas besivystančių šalių pasitraukė iš neoliberalios politikos
2007-2008 m. Ekvadoro vyriausybė ėmėsi įsidėmėtinos ir labai sveikintinos iniciatyvos: aktyviai 
dalyvaujant socialinių judėjimų delegatams, ji įvykdė visapusišką savo skolos auditą. Po 
keturiolikos mėnesių intensyvaus darbo pateikta įrodymų, kad didelė dalis Ekvadoro valstybės 
skolos yra neteisėta ir nelegali. Šis auditas padėjo padidinti socialines išlaidas šalies viduje. 
2008 m. lapkritį Ekvadoro vyriausybė nusprendė vienašališkai sustabdyti įmokas už skolos 
vertybinius popierius, pardavinėjamus tarptautinėse finansinėse rinkose ir išlaikomus iki 2012 
bei 2030 m. Galiausiai šios mažos šalies vyriausybė laimėjo bylą prieš tuos vertybinius popierius 
laikiusius Šiaurės Amerikos bankininkus ir už 900 mln. JAV dolerių įsigijo vertybinių popierių, 
kurių ankstesnė vertė buvo 3,2 mlrd. JAV dolerių. Šios operacijos dėka Ekvadoro valstybės 
iždas sutaupė maždaug 7 mlrd. JAV dolerių pasiskolinto kapitalo ir likusių sumokėti palūkanų. 
Tuomet jis jau galėjo atlaisvinti finansinius resursus ir jais padengti naujas socialines išlaidas. 
Atsakomųjų priemonių Ekvadoras nesusilaukė.

2. Pirminių žaliavų kainų kilimas ir valiutos rezervų didėjimas
2003-2004 m., esant didelei tarptautinei paklausai, pirminių žaliavų ir žemės ūkio produktų 
kainos pradėjo augti. Tai padėjo šiuos produktus eksportuojančioms šalims padidinti savo 
pajamas, ypač stipriomis valiutomis (doleriais, eurais, jenomis ir svarais sterlingų).
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3. Silpstanti Pasaulio banko ir TVF galia kai kurioms besivystančioms šalims
Didėjantys kai kurių šalių ištekliai (dėl padidėjusių valiutos pajamų ir didelio privačių investuotojų 
skaičiaus prieš 2007-2008 m. krizę) sumažino šių dviejų institucijų įtaką. Įtakos praradimui 
poveikį turi ir tai, kad Kinija bei kitos vadinamosios BRICS šalys (Brazilija, Rusija, Indija, Kinija, 
Pietų Afrika), ypač Brazilija, pačios pradėjo teikti žymiai daugiau paskolų besivystančioms šalims.

4. Kinijos kaip šalies-kreditorės iškilimas pasauliniu mastu
Sparčiai besiplečianti Kinija tapo pasaulio dirbtuvėmis ir sukaupė milžiniškus valiutos rezervus. 
Kinija žymiai padidino finansavimą besivystančioms šalims. Jos paskolos dabar varžosi su 
daugiašalių finansinių institucijų bei industrializuotų šalių teikiamomis paskolomis. Toks vyksmas 
sumažino tiek minėtų institucijų, tiek Globaliosios Šiaurės valstybių galią daryti spaudimą tam 
tikroms besivystančioms šalims.

5. Vidinės valstybės skolos didėjimas
Lėtai, bet užtikrintai vidiniai kreditoriai pakeitė išorinius. Įmokos keliauja nebe į bankų sąskaitas 
Niujorke, Londone ar Paryžiuje, o į pačių Globaliųjų Pietų šalių bankus. Tačiau vietos bankai, savo 
šalies valdžios institucijoms suteikiantys paskolas vietine valiuta, iš tiesų dažnai tėra užsienio 
bankų filialai, o jų paskolos vietine valiuta dažnu atveju yra susietos su stipria valiuta (paprastai 
JAV doleriu). Tai reiškia, kad jei vietinė valiuta yra devalvuojama arba stipriosios valiutos vertė 
pakyla, grąžintina paskolos suma taip pat žymiai padidėja. Taigi, reikia pripažinti, kad tokia 
tariama transformacija iš esmės situacijos nepakeitė: ištekliai, kurie visų pirma turėtų būti 
naudojami esminėms socialinėms šalies gyventojų reikmėms, iškeliauja kaip skolos grąžinimo 
įmokos – skolos, kuri dažnu atveju yra neteisėta ar nelegali.

6. Po didžiųjų privačių bankų sukeltos krizės, valstybės skola pradėjo kelti 
susirūpinimą Globaliosios Šiaurės gyventojams

Jungtinėse Valstijose ir Europoje didžiųjų privačių bankų sukelta finansinė krizė smarkiai 
padidino tiek asmeninę, tiek valstybinę skolą. Globaliojoje Šiaurėje taikytos politinės priemonės 
labai priminė tas, kurios itin neigiamai paveikė Globaliųjų Pietų šalis dar nuo praėjusio amžiaus 
9-ojo dešimtmečio.

7. Palūkanų normų sumažinimas Šiaurėje sumažino skolos kainą Pietuose
Labiausiai industrializuotų šalių centriniai bankai sumažino palūkanų normas, ypač nuo  
2008 m. krizės pradžios ir vėliau vykdytos milžiniškos grynųjų pinigų injekcijos į finansinę sistemą, 
siekiant išgelbėti didžiuosius bankus ir įsiskolinusias korporacijas; tai netiesiogiai sumažino 
pakartotinio finansavimo besivystančioms šalims kainą. Toks nebrangus finansavimas kartu su 
didesnio pelno ieškančio kapitalo iš Šiaurės atėjimu (dėl mažesnės palūkanų normos ir didesnio 
pelno iš eksporto) besivystančių šalių vyriausybėms sukūrė pavojingą saugumo jausmą.

8. Neturtingos valstybės leidžia į apyvartą ir tarptautinėse rinkose 
pardavinėja skolos vertybinius popierius

Ruanda ir Senegalas – abi Labai įsiskolinusių skurdžių valstybių sąraše esančios šalys – 
pardavinėjo valstybės skolos vertybinius popierius finansinėse Šiaurės rinkose; tai pirmas 
kartas per pastaruosius tris dešimtmečius. Vos prieš keletą metų iš pilietinio karo gniaužtų 
išniręs Dramblio Kaulo Krantas taip pat į apyvartą paleido vertybinių popierių; ši šalis irgi yra 

https://www.cadtm.org/Heavily-Indebted-Poor-Countries
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viena iš labai įsiskolinusių skurdžių valstybių. Skolos vertybinius popierius į apyvartą paleido ir 
Kenija bei Zambija. Šie pavyzdžiai rodo neįprastą tarptautinę situaciją: finansiniai investuotojai 
Šiaurėje turi milžiniškas grynųjų pinigų sumas ir dėl labai mažų palūkanų normų savo regione 
ieško didesnio pelno kitur. Senegalas, Zambija ir Ruanda prižadėjo 6-8 proc. pelningumą nuo 
savo vertybinių popierių. To pasekmė – šios šalys pritraukė finansinių kompanijų, ieškančių kur 
laikinai investuoti savo grynuosius pinigus, net ir esant didelei rizikai.

9. Maisto ir klimato krizė
2007-2008 m. žmonės besivystančiose šalyse susidūrė su didžiuliu maisto produktų kainų 
augimu. Aštuoniolikoje šalių dėl to kilo riaušės dėl maisto. Žmonių, kenčiančių alkį, skaičius 
padidėjo beveik 120 milijonų (nuo maždaug 900 milijonų prieš krizę) ir 2009 m. perkopė 
milijardą. Tokią dramatišką situaciją tiesiogiai sukėlė ir kiti faktoriai, susiję su globaline krize ir 
skolos sistema. Tarp pasaulinę maisto krizę, dėl kurios kas aštuntas planetos žmogus kenčia 
alkį, lemiančių faktorių yra ir finansinės spekuliacijos dėl pagrindinių maisto produktų kainų, 
dirbamos žemės panaudojimas agrokuro, o ne maisto auginimui, ir prioriteto skyrimas greitą 
pelną užtikrinantiems eksportuojamiems žemės ūkio pasėliams, kartu su vietos gamintojams 
nebeteikiamomis subsidijomis, kurios turėjo užtikrinti vietos maisto saugumą.

11. Individualios neteisėtos skolos
Lygiai kaip ir valstybės gyventojai kolektyvine prasme, dirbantieji taip pat asmeniškai kenčia 
nuo „skolos sistemos“: įsiskolinę Indijos ūkininkai nusižudo; JAV, Ispanijoje, Airijoje ir kitose 
šalyse savo namus bankams priverstos atiduoti šeimos, nebeišgalinčios padengti savo paskolos 
įmokų; mikro-kreditų sistemoje įstrigusios įsiskolinusios Globaliųjų Pietų moterys; skolomis 
apkrauti universiteto studentai JAV ir Jungtinėje Karalystėje, tiesiog norėję tęsti studijas… 
Bendras skaičius yra didesnis, nei visa susikaupusi Lotynų Amerikos ir Afrikos valstybės išorės 
skola. Pastaraisiais metais susibūrė pasipriešinimo tokiai sistemai judėjimai.

12. Piliečių auditai
Pastaraisiais metais susibūrė judėjimai, siekiantys vykdyti piliečių auditus ir nustatyti neteisėtas, 
nepakenčiamas ir nelegalias skolas. Šie keliose šalyse veikiantys judėjimai suteikia galimybę 
išsiaiškinti, kokia valstybės skolos dalis neturi būti grąžinta. Siūlome keletą apibrėžimų (tačiau 
pripažįstame, kad jie jokiu būdu nėra baigtiniai ir gali būti plečiami):
1. Neteisėta valstybės skola: valdžios institucijų iš kažkur pasiskolinti pinigai (skola), visiškai 

neatsižvelgiant į bendruosius interesus arba padarant jiems žalą ir/ar nuostolių.
2. Nelegali valstybės skola: valdžios institucijų iš kažkur pasiskolinti pinigai (skola), 

skandalingai pažeidžiant esamą teisinę tvarką.
3. Nepakenčiama valstybės skola: paskolos autoritariniams režimams arba paskolos su 

esmines socialines teises pažeidžiančiomis jų grąžinimo sąlygomis.
4. Netvari valstybės skola: skola, kurios grąžinimas pasmerkia šalies gyventojus 

skurdui, pablogina sveikatos ir švietimo sistemas, padidina bedarbystę ir maisto 
nepakankamumo problemą. Kitaip tariant, tai skola, kurios grąžinimas reiškia, jog 
valdžios institucijos negali šalies gyventojams garantuoti pagrindinių žmogaus teisių. 

Piliečių vykdomas valstybės skolos auditas kartu su – tam tikrais atvejais – vienašališku ir suvereniu jos 
grąžinimo sustabdymu gali padėti nurašyti arba atsisakyti mokėti neteisėtą, netvarią ir/ar nelegalią 
skolos dalį ir tuo pačiu gerokai sumažinti likusią grąžintiną dalį. Šis metodas taip pat gali padėti 
atgrasinti nuo tokio įsiskolinimo ateityje.

https://www.cadtm.org/Yield
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Kas yra „skolos krizė“?
Siekiant absoliutaus tikslumo, reikėtų kalbėti ne apie vieną, o visas šiuo metu vykstančias skolos 
krizes. Tačiau šiame tekste terminas „skolos krizė“ bus naudojamas apibrėžti nuo 1970-ųjų smarkiai 
išaugusią besivystančių šalių privačią ir valstybės išorės skolą.

Skolos krizė yra globalus fenomenas, todėl norint pilnai jį suprasti, būtina žiūrėti iš globalios 
perspektyvos. Tačiau daugiausia kančių ši krizė sukelia besivystančiose šalyse. Iš vienos pusės, 
galima kalbėti apie tarptautinės finansinės sistemos integralumą – tokiu atveju dėmesys nukryptų 
į didžiausias skolas turinčias šalis, tokias kaip Brazilija ar Meksika. Jei svarbiausiu akcentu imtume 
žmogiškąją skolos kainą, reikėtų kalbėti apie, pavyzdžiui, į pietus nuo Sacharos dykumos esančias 
Afrikos šalis. Dar kita perspektyva, apimanti strategines šios problemos dimensijas, koncentruotųsi į 
kreditus suteikiančias šalis, tokias kaip Turkija ar Pietų Korėja.

Vis augantis labiausiai įsiskolinusių šalių skolos mastas yra stulbinantis: 1970 m. penkiolikos labiausiai 
įsiskolinusių šalių (pagal Pasaulio banko 1989 m. klasifikaciją) bendra valstybės skola siekė 17,923 
mlrd. JAV dolerių, t. y. 9,8 proc. jų BVP. 1987 m. tos pačios šalys jau buvo skolingos 402,171 mlrd. JAV 
dolerių, arba 47,5 proc. savo BVP. Palūkanos, kurias šios šalys yra skolingos, išaugo nuo 2,789 mlrd. 
JAV dolerių 1970 m. iki 36,251 mlrd. JAV dolerių 1987 m. Skolos aptarnavimo mokesčiai (t. y. faktinių 
įmokų ir iš užsienio valiutų, prekių ar paslaugų nuo valstybės skolos ar valstybės garantuojamos 
skolos gautų palūkanų suma) 1970 m. sudarė 1,5 proc. šalių BVP ir 12,4 proc. jų prekių ir paslaugų 
eksporto. 1987 m. šie skaičiai atitinkamai pakilo iki 4,3 ir 24,9 proc.

„Atsakingo paskolų teikimo valstybėms ir valstybių skolinimosi principai“ gairės

Skolintojai yra atsakingi 
už informacijos teikimą 

potencialiems klientams, 
kad padėtų skolininkams 

priimti pagrįstus skolinimosi 
sprendimus ir nuspręsti, ar 
besiskolinančio sprendimai 

yra priimti legaliai. 

Valstybės skolininkas 
turėtų atskleisti atitinkamas 

finansavimo sutarties 
sąlygas, būti visuotinai, 

laiku ir laisvai prieinamas 
visiems suinteresuotiesiems 

subjektams, įskaitant 
piliečius. 

Skolininkai turėtų parengti ir įgyvendinti 
skolų tvarumo ir valdymo strategiją 

bei užtikrinti, kad jų skolos būtų 
tinkamai valdomos. Šalys skolininkės 

yra įpareigotos įdiegti veiksmingas 
stebėjimo sistemas, įskaitant šalies viduje, 

kurios taip pat apimtų neapibrėžtus 
įsipareigojimus. 

Audito institucija turėtų laiku ir periodiškai 
atlikti nepriklausomą, objektyvų ir 

profesionalų skolos portfelio auditą, kad 
kiekybiškai ir kokybiškai įvertintų prisiimtus 
įsipareigojimus. Tokių auditų išvados turėtų 
būti paskelbtos, kad būtų užtikrintas skolų 

valdymo skaidrumas ir atskaitomybė. 
Auditai taip pat turėtų būti atliekami regionų 

lygmeniu.

Skolintojai turėtų pripažinti, 
kad vyriausybės atstovai, 
dalyvaujantys valstybės 
skolinimo ir skolinimosi 

sandoriuose, yra atsakingi 
už viešojo intereso apsaugą 

(valstybės ir jos piliečių, 
kuriems jie atstovauja).
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Afrika

Į pietus nuo Sacharos dykumos esančiose Afrikos šalyse išeinančio kapitalo srautai per 
skolos aptarnavimo mokesčius ir pelną susirenkančias korporacijas yra reikšmingi. 
2012 m. iš skurdžiausios Žemės vietos repatrijuoti pelnai sudarė 5 proc. tos šalies 
BVP; palyginkim tai su šaliai skirta pagalba vystymuisi, kuri tesudarė 1 proc. jos BVP.

Turint omenyje privačių korporacijų vykdomą Afrikos natūralių išteklių grobstymą 
ir manipuliavimą kainomis, Afrikos intelektualų „protų nutekėjimą“ svetur, Afrikos 
valdančiosios klasės vykdomą turtų pasisavinimą bei kitus panašius eikvojimus, 
išvada gali būti vienintelė: Afrika yra absoliučiai išsekinta.

Europos Sąjungos santykiai su Afrika puikiai iliustruoja neo-kolonijinės politikos tąsą. 
ES yra įtvirtinusi įvairių šiam tikslui tarnaujančių sistemų, pvz. ES Migracijos srities 
partnerystę (Valetos veiksmų planas ir Chartumo bei Rabato procesai), prie kurios dar 
galima pridėti dvišalius susitarimus tarp Europos ir Afrikos valstybių, nepamirštant 
ir CFA valiutos (pranc. liet. Afrikos finansinės bendruomenės frankas) 14-ai Afrikos 
šalių.26

Daugelis Europos piliečių net neįtaria, kaip tokiais ir panašiais susitarimais primestos 
sąlygos ruošia dirvą naujai skolos krizei besivystančiose šalyse. Štai keletas bazinių, 
bet daugumai žmonių nežinomų faktų: nors kasmetinė Europos į Afriką siunčiama 
parama sudaro apie 21 mlrd. JAV dolerių, Europoje gyvenantys migrantai iš Afrikos 
savo kilmės šalyse likusioms šeimoms kasmet perveda apie 30 mlrd. JAV dolerių, t. y. 
beveik 50 proc. daugiau, nei Europa perveda Afrikai. Kitas faktas: šiuo metu Europos 
investicijų fondo biudžetas visam Afrikos žemynui sudaro 3,3 mlrd. JAV dolerių – tiek 
kainuoja vienas vidutinio dydžio infrastruktūros projektas, toks kaip uostas. Negana 
to, naujajame ES siūlomame biudžete 2021-2027 metams numatyta skirti daugiau 
kaip 34,9 mlrd. JAV dolerių įvairiems migracijos kontrolės mechanizmams.

Taigi Europa daugiau pinigų išleis sienų patruliavimui, nei skirs paramos Afrikos 
vystymuisi; sienų kontrolė taip pat atsieis brangiau, nei Afrikos prarandami pinigai 
prekiaujant su Europa. Pažymėtinas ir tokių susitarimų poveikis prekybai: nuo 2003 
iki 2014 metų Afrikos prekyba su Europa buvo perteklinė, o nuo 2015 m. ši tendencija 
persivertė į kitą pusę ir šiuo metu Afrika patiria beveik 30 mlrd. JAV dolerių prekybos 
deficitą.

26  Šią kolonijinę valiutą (jos originalus pavadinimas yra Prancūziškosios Afrikos kolonijinis frankas) Afrikai primetė Prancūzija 
dar 1945 m., siekdama kontroliuoti savo kolonizuojamų kraštų Afrikos žemyne natūralius išteklius ir politinę bei ekonominę 
sistemą. Ji tebenaudojama iki šiol (aut. past.).

https://blogs.lse.ac.uk/africaatlse/2017/07/12/the-cfa-franc-french-monetary-imperialism-in-africa/
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Skola: dominavimo įrankis
Nors ne visa skola pati iš savęs yra bloga, realybė ta, kad skola jau daugiau kaip 200 metų yra 
naudojama kaip mechanizmas perkelti dirbančiųjų sukurtą turtą į kapitalo savininkų rankas; tuo 
pačiu skola yra politinio ir ekonominio dominavimo įrankis.

Neteisėtų skolų panaikinimo komitetas yra tarptautinis tinklas, veikiantis daugiau kaip 30-yje šalių. 
Vietiniu ir tarptautiniu lygiu jis siekia dviejų tikslų: neatidėliotino ir besąlygiško visos Globaliųjų Pietų 
šalių skolos anuliavimo bei visų neteisėtų skolų pasaulyje panaikinimo.

Ši organizacija skolos panaikinimą suvokia ne kaip galutinį ir baigtinį tikslą, o kaip būtiną – tačiau 
nepakankamą – sąlygą, kad būtų garantuotos žmogaus teisės. Siekti skolos panaikinimo nereiškia 
neigti visas valstybės skolos formas. Net jei prioritetas ir turėtų būti teikiamas žmonijos vystymosi 
finansavimui skolos negeneruojančiais šaltiniais, valstybės skola valdžios institucijoms gali tapti 
finansavimo instrumentu, tačiau tik su sąlyga, kad ji bus naudojama didelio masto socialiniams ar 
ekologiniams projektams, tokiems kaip:

• investicijos į visuomenės sveikatos priežiūrą ir paslaugas;

• iškastinio kuro ir atominės energijos pakeitimas aplinkai draugiškais, atsinaujinančiais 
energijos šaltiniais;

• dabartinių žemės ūkio praktikų transformacijos finansavimas;

• plačios gyvenamųjų būstų statybos ir renovacijos programos finansavimas, siekiant 
geresnės kokybės ir mažiau energijos sunaudojančių būstų;

• žymiai sumažinti kelių ir oro transportą, pirmenybę teikiant socializuotoms geležinkelių 
sistemoms.

Kad įveiktume dabartines ekonomines, socialines, sveikatos ir klimato krizes, valstybei gali prireikti 
šiek tiek pasiskolinti. Tačiau esmingai svarbu, kad skolinimosi politika būtų skaidri ir demokratiška,  
t. y. piliečių kontroliuojama, ir kad ji tarnautų bendruomenės interesams. Iš ko mes skolinamės? Kokios 
skolinimosi sąlygos mums yra priimtinos? Kam tuos pinigus panaudosime? Kokios yra alternatyvos 
įsiskolinimui? Tai yra pagrindiniai klausimai, kuriuos privalu užduoti. Šiuo metu jie nėra užduodami.

Būta atvejų, kai kolonizacijos metu kolonijinių galios centrų sukauptos skolos, naudotos engti 
kolonizuojamų kraštų žmones ir grobstyti jų išteklius, vėliau buvo perduotos nepriklausomybę 
išsikovojusioms kolonizuotoms valstybėms. Tokia praktika yra ne tik morališkai nepateisinama, bet 
ir prieštarauja tarptautinės teisės normoms. Tiek Pasaulio bankas, tiek Tarptautinis valiutos fondas 
masiškai suteikinėjo paskolas, tarnaujančias Anglijos, Prancūzijos ir kitų Europos kolonijinių jėgų 
interesams. Tai vyksta dviem kryptimis: arba siekiama įtvirtinti žaliavų (naftos, dujų, mineralų...) ir 
žemės ūkio produktų (arbatos, kakavos, bananų, kavos...) eksportu paremtą vystymosi modelį, kai 
žaliavos iš Afrikos žemės už grašius keliauja į Europos šalis, o šios iš jų pelnosi kaip inkstai taukuose; 
arba finansuojant Vakarų šalių interesus atitinkančius mega-projektus, tokius kaip milžiniškos 
hidroelektrinių užtvankos, iš kurių tuomet Vakarų šalys išgauna mineralus (varį ir uraną), eksportuoja 
juos į pasaulines rinkas ir susišluoja riebų pelną. Ir Pasaulio bankas, ir TVF taip pat suteikia paskolas 
dominuojančių šalių užsienio politikos tikslams, taip išlaikant likusias šalis kapitalistiniuose 
gniaužtuose.

Globaliosios Šiaurės vyriausybės taip pat suteikia „sąlygines“ paskolas: už skolinamus pinigus 
reikalaujama pirkti prekes, įrangą ir technologiją iš pačių tuos pinigus skolinančių šalių. Savo ruožtu, 
privatiems investuotojams parūpo skolinti pinigus šalims, turinčioms reikšmingų neapdorotų 
žaliavų išteklių, nes jei jos vieną dieną nebeišgalėtų padengti savo skolos grąžinimo įmokų, šie dar 
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neišeksploatuoti turtai garantuotų skolos grąžinimą. Bet vietoj to, kad priešintųsi tokiam savo krašto 
ir žmonių pavergimo mechanizmui, Globaliųjų Pietų valdžios institucijos daugeliu atveju pasirinko 
gauti „komisinį mokestį“ ir sudaryti sandėrius su vietos valdančiosiomis klasėmis, kurioms buvo – ir 
tebėra – paranku išlaikyti skolos mechanizmą ir toliau veikiantį.

Klimato teisingumo nebus be skolos 
teisingumo

2017 m. uraganas „Marija“ nusiaubė Karibuose esančią Dominikos salą. Jos žmonėms tai buvo ne 
tik gamtos, bet ir finansinė katastrofa, kurios padaryta žala atitiko 225 proc. viso metinio šalies 
ekonominio našumo. Tačiau Dominika nėra izoliuotas atvejis. Tokių gaivalinių nelaimių pasaulyje 
tik daugės ir jos tik stiprės.

CARLOS GARCIA RAWLINS/Reuters

Labai įsiskolinusias šalis, tokias kaip Dominika, klimato nelaimės verčia dar giliau grimzti į skolos 
spąstus. Su kiekviena skolos grąžinimo įmoka kreditoriams šios šalys praranda pinigus, kurie yra 
neatidėliotinai reikalingi humanitarinei pagalbai ir rekonstrukcijai po gamtos nelaimės. Todėl jos yra 
priverstos laukti finansinės paramos iš užsienio ar net imti naujas paskolas, dar labiau padidinančias 
įsiskolinimą.

Globaliuosiuose Pietuose dėl klimato situacijos kaupiasi vis didesnės skolos. Labiausiai nuo klimato 
kaitos kenčiančios šalys mažiausiai prie jo prisidėjo, tačiau dėl jų pažeidžiamumo klimato atžvilgiu 
joms gresia brangesni skolinimosi įkainiai. Realiai joms nelieka kitos išeities, tik imti naujas paskolas 
klimato kaitos švelninimui ir prisitaikymui prie jos, ypač atsigavimui po gamtos katastrofų. Todėl 
netvarius skolos lygius sukaupusiose šalyse labai sumažėjo fiskalinė erdvė ir galimybės investuoti į 
klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą, o taip pat atsigauti nuo vis stiprėjančių gaivalinių nelaimių, 
lėtaeigių aplinkos įvykių ir pavojaus aplinkai pridaromos žalos. Tuo pat metu klimato projektų 
finansavimas – kuris turėtų atliepti bendrų, bet atskirtų atsakomybių principą, suformuluotą 1992 m. 
Rio Principuose dėl istorinės klimato skolos – dažniausiai vykdomas paskolų ir įsiskolinimą sukeliančių 
priemonių forma; taip finansinė našta perkeliama ant Globaliųjų Pietų pečių.
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Visa tai vyksta vis didėjančio pažeidžiamumo skolos atžvilgiu kontekste. Net ir prieš paskelbiant 
pasaulinę pandemiją, Globaliųjų Pietų šalys kentė nuo besiplečiančios skolos krizės, kurią ekonominis 
pandemijos poveikis dar labiau sustiprino. Daugiašalių vystymosi bankų, eksporto kreditų agentūrų 
ir kitų Globaliosios Šiaurės finansinių institucijų vykdomas skolinimas iškastinio kuro projektams 
prisidėjo prie netvarios ir neteisėtos skolos Globaliuosiuose Pietuose. Viena iš didelio įsiskolinimo 
pasekmių yra gerokai susitraukusi fiskalinė erdvė viešosioms išlaidoms (t. y. šalies gyventojų gerovei), 
taigi ir labai ribotos galimybės investuoti į klimato kaitos padarinių švelninimo bei prisitaikymo prie jų 
priemones, kurios yra būtinos norint garantuoti žmonių teisę į sveiką aplinką. Be to, dėl šios priežasties, 
įvykus gaivalinei nelaimei šalys atsiduria dar prastesnėje situacijoje. Reikalavimas, kad pirmiausia 
šalys savo pinigus leistų įsiskolinimo įmokoms padengti (dažnai su didžiulėmis palūkanomis), reiškia, 
jog jos negali adekvačiai reaguoti į jų gyventojus ištinkančias gaivalines ir kitokias nelaimes. Skolos 
grąžinimo įmokos itin skaudžiai atsiliepia moterims ir vaikams – pažeidžiamiausioms visuomenės 
grupėms Globaliuosiuose Pietuose: vyriausybėms nusprendus sumažinti viešąsias išlaidas, ypač 
skirtas socialinei apsaugai, labiausiai kenčia moterys ir vaikai.

Būtina atminti ir tai, kad Globaliosios Šiaurės šalys yra sukaupusios milžinišką klimato skolą Globaliųjų 
Pietų žmonėms; juk būtent jos į aplinką paleidžia neproporcingai daug anglies dvideginio ir kitų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir yra atsakingos už beveik du trečdalius „anglies erdvės“ rodiklių 
per pastaruosius du šimtmečius.

Klimato skolos koncepcija reikalauja sisteminių pokyčių. Šie pokyčiai reiškia ne tik klimato skolos 
pripažinimą, bet ir restituciją bei reparacijas už kolonijiniais laikais bei per neo-kolonijinę dinamiką 
prisikaupusias Globaliosios Šiaurės finansines, socialines ir ekologines skolas Globaliesiems 
Pietums. Tokiame kontekste poreikis globaliu mastu pereiti prie tvaresnės ir lygesnės ekonomikos 
bus neįmanomas be tvaraus, atsakingo, pakankamo, sąžiningo ir įsiskolinimo nesukeliančio klimato 
projektų finansavimo; o ir pats perėjimo finansavimas privalo būti toks, kad nedidintų Globaliųjų 
Pietų šalių pažeidžiamumo įsiskolinimo atžvilgiu.

Dar daugiau: skolos panaikinimas būtinas ne tik tam, kad šalys galėtų kovoti su pandemija, bet ir tam, 
kad jos efektyviai tvarkytųsi su klimato kaitos keliamais iššūkiais ir siektų gamtai žalos nedarančio, 
įtrauktimi pagrįsto atsigavimo. Tai yra neatidėliotinai skubi žinia: klimato teisingumas yra neįmanomas 
be ekonominio ir skolos teisingumo. O skolos ir ekonominis teisingumas yra neįmanomas be 
aplinkosaugos ir klimato teisingumo. Todėl būtina pripažinti klimato skolą, kurią Globalioji Šiaurė yra 
skolinga Globaliesiems Pietums, ir suteikti pakankamą bei skolos nesukeliantį finansavimą klimato 
projektams, kaip dalinę restituciją už tą klimato skolą. Reparacijos už klimato skolą taip pat reiškia, kad 
Globaliosios Šiaurės šalys privalo prisidėti prie gamtos ekologinio atstatymo, nustoti naudoti iškastinį 
kurą bei netvarią kitų žaliavų gavybą ir pereiti prie mažai arba visai anglies dvideginio neiškiriančių 
gamybos, paskirstymo ir vartojimo modelių, grįstų teisinių ir politinių paradigmų pokyčiais, į kuriuos 
įeina sąžiningos ir lygiavertės prekybos taisyklės.

Panaikinti skolą taip pat būtina pripažįstant jos istorinį vaidmenį skatinant ir primetant nesąžiningą ir 
netvarų „vystymosi“ modelį bei suvokiant, kad skola yra kliūtis teisingam, lygiam ir tvariam atsigavimui.
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Pilietinės visuomenės pareiškimas  
2021 m. valstybių viršūnių susitikimui dėl tarptautinės 

skolos architektūros ir likvidumo

Pasaulinis ekonomikos nuosmukis smarkiai paveikė šalis Globaliuosiuose 
Pietuose; jis paliko socio-ekonominius randus, kurie užgis tik po daugelio metų 
ar net dešimtmečių. Nuosmukio poveikis žmonių teisėms ir gerovei taip pat turės 
ilgalaikių pasekmių. Pasak tarptautinės nevyriausybinės organizacijos „Oxfam“, 
tikėtina, jog į skurdą bus įstumti pusė milijardo žmonių, o tai padidins socialines, 
ekonomines, rasines ir lyčių nelygybes ir, neabejotinai, skurdo atotrūkį tarp 
lyčių. Ekonominis nuosmukis padidino ir valstybių įsiskolinimą, kuris dar prieš 
pandemiją jau buvo pasiekęs precedento neturinčius lygius.

Jei nebus imtasi ambicingų veiksmų, gyvybiškai reikalingi finansiniai viešieji 
valstybių resursai ir toliau keliaus į skolos kreditorių kišenes – vietos gyventojų 
sveikatos, socialinių ir ekonominių poreikių sąskaita. G20 šalių ir tarptautinių 
finansinių institucijų nenoro rasti tinkamų sprendimų Globaliųjų Pietų skolos 
krizėms rezultatas – gyvybiškai reikalingų išteklių nutekėjimas. 2020 m. 
besivystančių šalių valdžios institucijos užsienio kreditoriams pervedė 194 mlrd. 
JAV dolerių, arba keturis kartus daugiau, nei TVF skyrė skubaus finansavimo lėšų. 
Todėl daugelis besivystančių šalių jau dabar yra priverstos daugiau savo pinigų 
skirti skolos grąžinimui, nei visuomenės sveikatai ir švietimui.

G20 ir tarptautinių finansinių institucijų atsakas

Tiek G20, tiek tarptautinių finansinių institucijų atsakas į skolos krizę nė iš tolo neprimena 
to, kas yra reikalinga. Skolos apmokėjimo sustabdymo iniciatyvos (SASI) trūkumus 
atkartoja ir G20 iniciatyva „Bendra sistema skolos traktavimui po SASI“ (angl. Common 
Framework for Debt Treatments Beyond the DSSI – CF, liet. BS). SASI yra laikinas skolos 
įmokų moratoriumas vos 5,3 mlrd. JAV dolerių sumai, kurias apmokėti reikalaujama po 
2022 m.; jis taikomas ne visoms, o tik kai kurioms įsiskolinusioms šalims, o privatūs ir 
daugiašaliai skolintojai nėra įpareigoti jame dalyvauti.

Kaip ir SASI, BS yra dar vienas kreditorių sugalvotas ir tik jiems palankus mechanizmas. 
BS neužtikrina privalomo privačių ir daugiašalių kreditorių dalyvavimo, yra taikoma tik 
ribotam besivystančių šalių skaičiui ir visiškai neatsižvelgia į jų poreikius bei finansinio 
pažeidžiamumo aspektus. Daugiau kaip keturi penktadaliai per pandemiją į skurdą 
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įstumtų žmonių gyvena vidutinių pajamų šalyse, kurios į skolos traktavimo iniciatyvas 
nėra įtrauktos. Nei vienas iš šių klaidingų, apsimestinių skolos problemos „sprendimų“ 
nepateikia Globaliesiems Pietums būtino skolos panaikinimo, kurį remia ir kurio reikalauja 
šimtai pilietinės visuomenės organizacijų.

Pagal BS neseniai Etiopijos ir Zambijos pateikti prašymai restruktūrizuoti skolą baigėsi tik 
tuo, kad kreditų reitingavimo agentūros sumažino jų suverenius reitingus. Tai akivaizdus 
finansinių rinkų grasinimas šalims, drįstančioms tikėtis privataus sektoriaus dalyvavimo 
skolos traktavime. Kol privatusis sektorius nebus įpareigotas dalyvauti pastangose 
panaikinti skolą, bet koks dvišalių kreditorių pateiktas skolos panaikinimas tebus vulgarus 
finansinis privačių kreditorių rėmimas.

Donorų ir tarptautinių finansinių institucijų atsakas finansinės paramos ir likvidumo 
Globaliųjų Pietų šalims atžvilgiu nesugeba įveikti situacijos keliamų iššūkių. Šios krizės 
metu Fondas panaudojo mažiau nei 5 proc. savo skolinimo pajėgumo. Be to, daugiašalių 
vystymosi bankų su Pasaulio banku priešakyje atsakas į Covid-19 krizę prioritetą teikė 
rinka grįstam metodui. Ribota TVF suteikta finansinė parama iš esmės buvo parama 
resursus pasiglemžiantiems privatiems kreditoriams – tuo metu, kai didėja skurdo ir 
nelygybės lygis. Vidutiniškai 47,3 proc. TVF paskolintų resursų buvo panaudoti sumokėti 
privatiems kreditoriams. Be to, nepaisant TVF retorikos apie ekspansinę fiskalinę politiką 
kaip atsaką į Covid-19, fiskalinė konsolidacija ir kitos „diržų veržimosi“ priemonės TVF 
skolinimo susitarimuose tikrai stipriai figūruoja. Reikia atkreipti dėmesį, kad nauja 
biudžeto taupymo banga turėtų visa niokojantį poveikį ne tik ekonominėms, kultūrinėms 
ir socialinėms teisėms, bet ir tvaraus, teisingo ekonominio atsigavimo galimybei.

Sisteminio atsako poreikis: neatidėliotina skolos architektūros 
reforma

Ribotas tiek G20, tiek tarptautinių finansinių institucijų atsakas į situaciją yra ne kas kita, 
o tik klaidinantys „sprendimai“, kurie užtikrina, jog jokie realūs pokyčiai nebus vykdomi. 
Tačiau sisteminiai sprendimai išspręsti skolos krizes sąžiningu, nešališku ir skaidriu 
procesu bus gyvybiškai būtini siekiant įveikti ribotą finansinių institucijų atsaką ir išvengti 
katastrofiškų pasekmių. Be ambicingo, daugiašališkai aptarto, demokratiškai priimto ir 
sąžiningo proceso, vedančio link Globaliųjų Pietų šalims reikalingo skolos panaikinimo, 
skolos krizė tik dar labiau didins jau ir taip stulbinančius socialinės ir ekonominės 
nelygybės lygius ir tarp šalių, ir jų viduje. Be skubaus ir pakankamo skolos panaikinimo 
visoms šalims ir nuo visų kreditorių, nebus įmanoma nei pasiekti Darnaus vystymosi 
tikslų, nei kovoti su ekonomine, socialine, rasine ir lyčių nelygybe. Be stiprių Globaliųjų 
Pietų žmonių balsų, kreditoriai niekad patys nediskutuos apie tokį sąžiningą, savalaikį ir 
ilgalaikį skolos sprendimą. Todėl žmonėms ir planetai reikia ne tik didesnių ambicijų, bet 
ir žymiai daugiau demokratijos, kad tie sprendimai atitiktų jų poreikius.
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Skolos architektūros reformos darbotvarkė realiems pokyčiams ir 
geriems sprendimams

Mes, pilietinė visuomenė, raginame vyriausybes sukurti skolos restruktūrizavimo 
mechanizmą – skaidrią, įpareigojančią ir daugiašalę sistemą skolos krizei išspręsti. 
Jai vadovauti turėtų JT; ji turėtų orientuotis į netvarią ir neteisėtą skolą bei pateikti 
sisteminio, savalaikio ir sąžiningo suverenios skolos restruktūrizavimo planą, įskaitant 
skolos panaikinimą; į šį procesą turėtų būti įtraukti visi kreditoriai. Tokia įpareigojanti, 
daugiašalė sistema turėtų nedelsiant:

• Remti ir pateikti neatidėliotiną Covid-19 skolos panaikinimą. DVT ir žmogaus 
teises atitinkantį skolos tvarumą galima pasiekti per ambicingą skolos 
restruktūrizavimo (įskaitant skolos panaikinimą) procesą. Skola privalo būti 
panaikinta visoms šalims, kurioms to reikia, įskaitant mažų ir vidutinių pajamų 
šalis; įvertinimas turi būti vykdomas atsižvelgiant į šalių vystymosi finansavimo 
reikalavimus ir jį turi vykdyti visi kreditoriai – dvišaliai, daugiašaliai ir privatūs.

• Kurti pasaulinį konsensusą dėl atsakingo skolinimo ir skolinimosi principų. 
Seniai reikalingas susitarimas dėl bendrų ir įpareigojančių atsakingo skolinimo 
ir skolinimosi principų, kartu su jų laikymosi užtikrinimu. Susitarimas turėtų 
užpildyti skaidrumo spragas ir paskatinti viešai prieinamo paskolų ir skolų 
duomenų registro kūrimą, o kartu ir palengvinti skolų auditų organizavimą.

• Skolos tvarumo analizėse naudoti žmogaus teisių ir vystymosi poveikio 
vertinimą, taip praplečiant siaurą ekonominį skolos fokusą ir vietoj to šalies 
skolos naštą vertinant pagal jos gebėjimą pasiekti vystymosi tikslus (įskaitant 
DVT, klimato tikslus, žmogaus teises ir lyčių lygybės įsipareigojimus) bei sukurti 
sąlygas visų visuotinių žmogaus teisių įgyvendinimui.

• Įvertinti sistemines rizikas, kurias kelia nereguliuojami ar neadekvačiai 
reguliuojami finansinio sektoriaus instrumentai ir veikėjai, įskaitant kredito 
reitingų agentūrų reguliavimą ir priežiūrą bei pasaulinį susitarimą dėl kapitalo 
sąskaitų valdymo svarbos.

Šį dokumentą parengė Pilietinės visuomenės finansavimo plėtrai grupė  (angl. Civil Society 
Financing for Development Group (www.csoforffd.org)). Ši santrauka buvo parengta iš pagrindinio 
dokumento, kurį Pilietinės visuomenės finansavimo plėtrai grupė parengė JT pilietinės visuomenės 
susitikimui dėl tarptautinės skolos architektūros. Visą su šiuo susitikimu susijusią medžiagą, 
įskaitant pilietinės visuomenės organizacijų pareiškimus, galite rasti čia.

https://csoforffd.org/
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Pasaulinės suverenios skolos 
stebėsenos 2021 m. apžvalga

Pasaulinis įsiskolinimas: iš 148 stebėtų Globaliųjų Pietų šalių, 132 yra kritiškai įsiskolinusios. Tai – 
aštuoniomis šalimis daugiau, nei 2020 m. Šiuo metu 21 šalis dalinai nebevykdo savo įsipareigojimų. 
Tačiau dėl pandemijos sukeltos ekonominės recesijos suverenus defoltas rimtai gresia ir kitoms 
šalims.27

Pandemijos pradžioje G20 sukurta Skolos apmokėjimo sustabdymo iniciatyva (SASI) ir TVF Katastrofų 
suvaldymo ir paramos fondo vykdytas skolos grąžinimo sustabdymas sukūrė itin reikalingos fiskalinės 
erdvės skurdžiausiose šalyse. Tai davė laiko parengti išsamias skolos panaikinimo priemones.  
Tačiau skolos moratoriumas nėra tinkamas įrankis kovoti su skolos našta, nes jis ne panaikina, o tik 
atideda įmokų mokėjimą ateičiai. Be to, moratoriumo pritaikymas tik labai ribotam skurdžiausių šalių 
skaičiui reiškia, kad, iš vienos pusės, skolos palengvinimas buvo pasiūlytas kai kurioms šalims, kurios 
jo neprašė, o iš kitos – pagalbos nesulaukė labai įsiskolinusios šalys, kurioms tos paramos labiausiai 
reikia.

Kadangi nėra jokio tarptautiniu mastu koordinuojamo mechanizmo kovoti su skolos krizėmis, jos 
tęsiasi. Kainą už tai sumoka žmonės. Mažų ir vidutinių pajamų šalyse Globaliuosiuose Pietuose skola 
nuolat auga jau metų metus. Tačiau 2020-aisiais dėl pasaulinės recesijos situacija pablogėjo beveik 
visose šalyse. Dėl to kritiškai įsiskolinusių Globaliųjų Pietų šalių žymiai padaugėjo, o jų situacija dar 
labiau pablogėjo.

2020 m. lapkritį 21 šalis atsidūrė prie defolto slenksčio: jos nebegalėjo mokėti įmokų savo užsienio 
kreditoriams. Tarp jų yra trys šalys, kurias jų kreditoriai laiko nesilaikančiomis įsipareigojimų, tačiau 
jos pačios tai neigia ir paaiškina, kad iš jų reikalaujamos grąžinti skolos įmokos yra nepateisinamos. 
Labiausiai pažymėtinos šiame sąraše yra Libanas ir Zambija.

Libanas, nors ilgus metus turėjo didžiausius skolos rodiklius pasaulyje, iki pat 2020-ųjų metų sugebėjo 
išlaikyti galvą virš vandens; šiam Artimųjų Rytų finansiniam centrui tai pavyko padaryti užsienio 
kapitalo įplaukų dėka. Tačiau sugriuvus sudėtingai Libano politinei sistemai, vykstant masiniams 
protestams prieš valdančiųjų klasių korupciją ir, galiausiai, įvykus didžiuliam sprogimui Beiruto uoste, 
tradicinės struktūros nustojo funkcionuoti ir valstybė buvo priversta sustabdyti įmokas kai kuriems 
savo užsienio kreditoriams.

Zambija yra pirmoji į defoltą dėl koronaviruso sukelto ekonominio nuosmukio krentanti šalis. Šiuo 
atveju pagrindinis faktorius buvo vario kainų šuolis žemyn pasaulinėje rinkoje. Zambija yra antroji 
pagal dydį šio metalo eksportuotoja pasaulyje, jos ekonomikoje varis užima itin svarbią vietą.

Kritiškai įsiskolinusios šalys
Bendrai paėmus, akivaizdu, kad skolos lygis visame pasaulyje yra išaugęs. Pagal Pasaulinės suverenios 
skolos stebėsenos naudojamą vertinimo sistemą, 2020 m. 56 proc. šalių buvo įvertintos kaip „šiek tiek 
kritiškos“ ir tik 12 proc. „itin kritiškos“. Šiemet šie skaičiai yra 31 proc. „šiek tiek kritiška“ ir 22 proc. „itin 
kritiška“. Lentelės parodo, kad krizė vyksta ne viename konkrečiame regione, o visame pasaulyje.

27   Pasaulinės suverenios skolos stebėsenos 2021 m. tyrimas. Prieiga: Publications - erlassjahr.de 

https://erlassjahr.de/en/publications/
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Pasaulinė skolos situacija 
Šios krizės pirmiausia prasideda didelėse kapitalistinėse šalyse arba yra jų vienašališkų sprendimų 
rezultatas, lemiantis milžinišką poveikį įsiskolinusiose šalyse. Netvarius skolos lygius sukelia ne 
taip vadinamas „perdėtas“ valstybės biudžeto „švaistymas“ visuomeninėms reikmėms, o vietos ir 
užsienio kreditorių primestos skolinimo(si) sąlygos. Tikrosios palūkanų normos yra didžiulės, kaip ir 
bankininkų komisiniai. Skolos grąžinimo įmokų neišgalinčios sumokėti įsiskolinusios šalys yra nuolat 
verčiamos imti naujas paskolas, kad grąžintų senąsias.

Skolos teisingumas
Dar prieš keletą metų mažiausiai 25 šalys daugiau pinigų išleido skolų grąžinimui nei sveikatos 
priežiūrai, švietimui ir socialinei apsaugai kartu sudėjus. Šiandien kas ketvirta mažų pajamų šalis 
neišgali sumokėti savo skolų įmokų arba joms gresia didžiulė rizika dar labiau įsiskolinti. Kol didelė 
pasaulio dalis džiaugiasi istoriškai mažomis palūkanų normomis, skurstančios šalys yra nuolat 
verčiamos mokėti daugiau, kad gautų paskolas savo reikmėms.

Skolos krizę dar labiau apsunkina tai, kad didelė dalis suteiktų paskolų yra neteisėtos – paimtos 
plėšrūniškomis aplinkybėmis, apkrautos sunkinančiomis ir nesąžiningomis sąlygomis, neatitinkančios 
teisinių ir demokratinių normų, paimtos privačių korporacijų vardu, bet perduotos viešajam sektoriui; 
arba tiesiog pavogtos.

Skolos teisingumo strategiją pilietinės visuomenės organizacijų tinklas „Eurodad“ apibrėžia kaip 
įpareigojantį standartų rinkinį, kuris apibrėžtų ir užtikrintų atsakingą skolinimą ir skolinimąsi bei 
kuriuo būtų siekiama panaikinti netvarias ir nesąžiningas skolas.

Kadangi skolintojai, o ne besiskolinantieji nusprendžia su skolomis susijusias taisykles, turime sistemą, 
kuri daugelį skurstančių šalių įstumia į ilgalaikį įsiskolinimą ir kuri nesugeba su skolos krizėmis 
tvarkytis savalaikiu, teisingu ir ilgalaikiu būdu. Skolų netvarumas vis didėja, nes besivystančių šalių 
skolos sudėtingėja, o prie tradicinių skolintojų jungiasi nauji ir vis dažniau komerciniai skolintojai. 
Rinka pagrįsti vystymosi sprendimai šias rizikas dar labiau padidina.

Skolos teisingumui skirtais „Eurodad“ veiksmais siekiama remti esmines reformas skolų prevencijai 
ir sprendimui, reikalauti nutraukti neatsakingą finansavimą, akylai tikrinti skolų teisėtumą ir į pirmą 
vietą iškelti žmonių teises bei poreikius, o ne skolos gražinimo įmokas.

Pablogėjimas 
Be pokyčio
Pažanga

Skolos situacija

besitęsiantis sustabdymas prasidėjęs prieš 2015 m. 
sustabdymas tarp 2015 - 2020 m.
ginčijami prašymai 

Besitęsiantis ar tarpsniais vykdomas skolos 
mokėjimo sustabdymas

itin kritiška 
kritiška
šiek tiek kritiška
nekritiška
nėra duomenų

Skolos situacijos 
tendencijos 
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„Atsakingo paskolų teikimo valstybėms ir valstybių skolinimosi principai“ gairės

Paskolos, viršijančios 
pagrįstą paskolos gavėjo 

galimybę jas grąžinti, ne tik 
rizikuoja būti negrąžintos, 
bet ir neigiamai veikia visų 
kitų to valstybės skolininko 

kreditorių padėtį. 

Esant aplinkybėms, kai 
valstybės valdytojas 

akivaizdžiai negali grąžinti 
savo skolų, visi skolintojai 
privalo elgtis sąžiningai ir 
bendradarbiauti, siekiant 
sutarimo pertvarkyti šiuos 

įsipareigojimus. 

Valstybės skolininkai yra 
atsakingi už išsamią ir 

tikslią informaciją apie savo 
ekonominę ir finansinę 

padėtį, kuri atitinka 
standartizuotus ataskaitų 
teikimo reikalavimus ir yra 
svarbi jų skolos padėčiai. 

Vyriausybės turėtų atvirai 
reaguoti į atitinkamų šalių 
prašymus pateikti susijusią 

informaciją. Teisiniai 
informacijos atskleidimo 
apribojimai turėtų būti 
grindžiami akivaizdžiu 

visuomenės interesu ir turi 
būti naudojami pagrįstai.

Vyriausybės yra atsakingos 
už išlaidų ir naudos 

vertinimą ieškant valstybės 
paskolų. Jos turėtų siekti 
valstybės paskolos, jei tai 

leistų papildomai investuoti 
valstybei ar privačiai, o 
būsima socialinė grąža 

būtų bent jau lygi tikėtinai 
palūkanų normai.

Jei valstybės skolos 
įsipareigojimų restruktūriza-
vimas tampa neišvengiamas, 
jis turėtų būti atliktas nedel-
siant, efektyviai ir sąžiningai.

Labai įsiskolinusių besivystančių šalių skurdo galima 
išvengti. Pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės priežastys 

ir plačiai paplitęs neigiamas skolų poveikis paskatino 
Jungtinių Tautų konferenciją prekybos ir vystymo klausimais 
2009 m. pradėti iniciatyvą, kuri skatina atsakingą valstybės 

skolinimą ir skolinimąsi. Pagrindiniai „Atsakingo paskolų 
teikimo valstybėms ir valstybių skolinimosi principai“ 

trumpai pabrėžia šiuos aspektus1. 
1 United Nation, Atsakingo paskolų teikimo valstybėms ir valstybių skolinimosi 
principai. Prieiga: https://unctad.org/topic/debt-and-finance/Sovereign-Lending-
and-Borrowing

Finansavimo gavimo ir 
valstybės skolos įsipareigo-

jimų bei įsipareigojimų 
prisiėmimo procesas turėtų 
būti skaidrus. Vyriausybės 
yra atsakingos už tai, kad 

sukurtų ir įgyvendintų išsamią 
teisinę sistemą, kurioje būtų 

aiškiai apibrėžtos procedūros, 
atsakomybė ir atskaitomybė. 

Paskolos gavėjai turėtų viešai 
skelbti projekto vertinimo 

tyrimų rezultatus.
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