FinTech Inn konferencija, 11.08, Vilnius
Labas rytas, finansinių inovacijų entuziastai, ekspertai, kolegos,
Leiskite Lietuvos banko vardu jus pasveikinti susirinkus į šių metų FinTech Inn konferenciją. Smagu
matyti augančią ir stiprėjančią Lietuvos FinTech bendruomenę.
Good morning dear Colleagues! I‘m delighted to see so many members of the Lithuanian FinTech
community and international guests gathered here today.
Beeidamas į šį susitikimą su Jumis pagalvojau apie tokį dalyką: žmonės sako, kad paprastai rinka, t.y.
– privataus sektoriaus iniciatyva – link naujovių žengia anksčiau, sparčiau, išradingiau. Todėl būtent
ji diktuoja naujas tendencijas ir elgsenos modelius, o institucijoms belieka sunkiai vytis.
Tenka sutikti, kad toks įsivaizdavimas visai neretai atitinka tikrovę. Gal netgi daugeliu atvejų. Tačiau
finansinių inovacijų reikalai Lietuvoje susiklostė kiek kitaip. Nebūsiu labai kuklus, bet būsiu visai
atviras ir pasakysiu, kad čia į priekines gretas stojo ne kas kitas, o būtent reguliuotojas. Ir kad
šiandien Lietuvos bankas eina ne tik koja kojon su naujausiais pokyčiais, bet dažnai yra bent puse
žingsnio priekyje. Matyt, FinTech tam ir yra FinTech, kad keistų taisykles – taip pat ir tas, kurios
dešimtmečiais buvo nusistovėjusios tarp rinkos bei reguliuotojo.
Praėjusius metus pakrikštijome FinTech sektoriaus proveržio mūsų šalyje metais – fiksuotas bene
tris kartus išaugęs suteiktų licencijų skaičius. Neslūgstantis susidomėjimas leidžia daryti pagrįstą
prielaidą, kad proveržio banga tęsis ir šiais, o gal ir dar kitais metais. Mano kukliu vertinimu, tai gali
reikšti, kad kažką darome ne tik naujai ir moderniai, bet ir gerai.
Kalbant konkrečiau, prieš keletą metų išsikėlėme sau tikslą, kad Lietuvos bankas veiks ne tik kaip
prievaizdas – kas neišvengiamai yra mūsų priedermės dalis – bet ir kaip finansų sektoriaus partneris.
Šiandien FinTech įmonėms siūlome vieną sparčiausių ir lanksčiausių licencijavimo režimų Europoje.
Konsultacijomis ir patarimais padedame įsikurti ir pradėti veiklą. Nebankinėms įstaigoms esame
atvėrę savo mokėjimų infrastruktūrą – per CENTROlink platformą FinTech įmonės gali tiesiogiai, be
jokių tarpininkų, pasiekti visą SEPA erdvę. Šviežiai startavusi „smėlio dėžė“ – tai sudarytos sąlygos
konstruoti ir išbandyti inovatyvius verslo modelius, tuo pačiu suteikiant mums galimybę atnaujinti
reguliacinių įrankių arsenalą.
Lietuvos reguliacinės aplinkos privalumus galėčiau vardinti ir toliau, tačiau nebetęsiu, nes daugelis
juos žinote ir naudojatės. Verčiau atvirai paaiškinsiu, dėl ko taip stengiamės.
Prisipažinsiu, jog palankias sąlygas FinTech plėtrai kuriame ne aklos meilės vedami. Greičiau
priešingai –siūlome partnerystę „iš išskaičiavimo”, nes turime labai aiškų ir pamatuojamą interesą.

Siekiame dviejų dalykų: didesnės konkurencijos ir iš to galimai kilsiančio rezultato – geresnio
paslaugų kainos-kokybės santykio vartotojams. Kitaip sakant, mus į priekį veda platesnės naudos
visuomenei paskata.
Ar gauname tai, ko siekiame? Ar esame patenkinti?
Ir taip, ir ne.
Taip, nes FinTech tikrai pajudino užsistovėjusį vandenį. Vienas ryškesnių pavyzdžių – atsirandančios
mobiliųjų mokėjimų platformos, keičiančios sektoriaus veidą. Rinkoje vykstančius pokyčius liudija ir
jau keletą metų iš eilės auganti nebankinių įstaigų dalis elektroniniuose pervedimuose. Jei vartotojai
vis dažniau renkasi naudotis inovatyviomis mokėjimų aplikacijomis, jie greičiausiai gauna tai, ką ne
visada gali pasiūlyti tradiciniai rinkos žaidėjai – patogesnes, greitesnes ir konkretaus vartotojo
poreikiams geriau pritaikytas paslaugas.
Kuo nesame patenkinti? Mūsų vertinimu, galimybės vis dar pilnai neišnaudotos – nei tos, kurios
suteiktos FinTech sektoriui, nei tos, kurias šis sektorius siūlo visuomenei. Konkurencijos lygis tebėra
nepakankamas, o inovatyvioms finansinėms įstaigoms tenkanti rinkos dalis dar tikrai turi potencialo
plėstis. Be to, Lietuvos vartotojų gaunamos finansinės paslaugos dažnu atveju vis dar nėra tokios
patrauklios kaip kitose rinkose. Trumpai tariant – tobulėti erdvės yra. Todėl Lietuvos bankas ir toliau
sieks užtikrinti FinTech draugišką reguliacinę aplinką ir nuosekliai skatins ne tik šio sektoriaus
augimą, bet ir – norėčiau pabrėžti – kokybinę pažangą.
Būtent jos tikėdamiesi suteikiame Jums didžiulį pasitikėjimo kreditą.
Tačiau atkreipsiu dėmesį – pasitikėjimas nereiškia užmerktų akių. Minėjau, Lietuvos bankas yra
finansų sektoriaus partneris. Bet nepamirškime, kad įstatymo ir visuomenės pavedimu esame ir
prievaizdas.
Tai reiškia, kad ir ateityje pirmame plane išliks skaidrumo ir sąžiningumo kriterijai, šiam tikslui
pasitelkiant to paties FinTech suteikiamus įrankius. Kokybės kartelę esame pasiryžę išlaikyti aukštai
– mūsų tikslas nėra rinkos dalyvių skaičius. Mes norime kokybiškų ir patikimų FinTech įmonių,
siūlančių realius ir pridėtinę vertę visuomenei kuriančius sprendimus.
Pasitikėdami, remdami ir skatindami jus mes prisiėmėme atsakomybę. Dabar ji bendra – visi sėdime
vienoje valtyje. Vienas irklas mūsų – reguliuotojų, kitas jūsų – rinkos dalyvių, rankose. Pasistenkime
irkluoti į tą pačią pusę, kad visi kartu užtikrintai judėtume pirmyn.
Ačiū ir geros bei turiningos konferencijos.

