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PAPILDOMOS PRIEMONES. UKIO STABILUMUI UZTIKRINTI

Santrumpa

Makroekonominds aplinkos apLv alga

Tarptautinis valiutos fondas, ES Komisija, nepriklausomi analitikai vieSai konstatuoja Baltijos ir
kitq neseniai ES nardmis tapusiq Salir1 makroekonomin[ paLeidLiamum4 ir bltinybq neatideliotinai
pradeti vykdyti apdairi4 frskaling politikq. Pasaulines recesijos tikimybe dideja. ISlieka infliaciniai
spaudimai ir globalDs disbalansai, susidarE del auk5tq naftos kainq ir Zemq Azijos valiuttl kursq
dolerio atZvilgiu, todel i5lieka pretekstas toliau didinti JAV pal[kanq normas. AukStos pallkanq
normos JAV gali sukelti nekilnojamojo turto krizes JAV ir Europos s4jungos Salyse. ES Komisija
nurodo papildomas [kio pletros rizikas susijusias su nepalankiomis geopolitinemis ir
protekcionistinemis pasekmemis globaliai pletrai. Formuojasi iSorines aplinkybes, kuriomis
Lietuvos Dkio paZeidZiamumas, pagilejqs del priklausomybes nuo rekordiniq kreditq prieaugiq, turi
b[ti valdomas, siekiant i5laikyti makroekonomin[ ir finansini stabilum4.

Palukanrl normq didejimas, prisijungimo prie euro zonos perspektyvq blogejimas Vy5egrado ir
Baltijos Salims, euro kurso kilimas dolerio atZvilgiu, nekilnojamojo turto krize JAV ir keliose ES
Salyse nardse, kitq Baltijos Saliq nevaldoma flkio korekcija yra ivykiai, po kuriq gali staiga sustoti
kredito prieaugis. I5 anksto neparuo5us fiskaliniq priemoniq, galindiq amortizuoti ekonominds
veiklos suletejim4 del staigaus ir netiketo kredito trfrkumo, imones privales pademonstruoti
iSskirtin[ lankstum4 siekiant ivykdyti savo sutartis.

fsisenejusiq Lietuvos problemq diagnozd

Nuo 2002 m. IV ketvirdio greitejantis kredito prieaugis leme, kad 2006 m. paklausa pavojingai
virSijo gamybinius pajegumus, o rikis i5vyste stipri4 priklausomybg nuo kredito prieaugio.
Prevencinis ilkio stabilizavimo priemoniq derinys, leidZiantis suvaldyti Sios priklausomybes
pasekmes, yra bDtinas, kad butq uZtikrintas tolygus paklausos priartejimas prie gamybinio
potencialo ir kad bUtq i5vengta tolesnio ukio kaitimo, galindio baigtis neprognozuojama recesija.

Kitq pasaulio Salit1 duomenq ekonometrine analize rodo, kad kredito prieaugiui vir5ijus trendini
augim4 4 procentiniais punktais BVP, o nekilnojamojo turto kainai atitrflkus nuo trendines kainos
daugiau kaip 40 procentq, yra didele tikimybe, kad metq laikotarpiu ivyks finansq krize.
Nekilnojamojo turto atotrDkis nuo trendinio lygio yra globalus rei5kinys: ES komisija nagrinedama
kredito apimdiq maLejimq JAV, Siai Saliai nurodo, kad nekilnojamojo turto kaina sugr[S prie
pusiausvyros tik tada, kai ji sumaZes 20 procentq. Del rekordines kredito pletros Baltijos Saliq
atveju nekilnojamojo turto kaina gali blti pervertinta labiau negu JAV. Pastaraisiais metais
Latvijoje ir Estijoje kredito prieaugis finansuoja daugiau nei ketvirtadali BVP, o kredito apimtis
BVP atZvilgiu spardiai arteja prie 90 -ies procentq BVP. Lietuvoje kredito prieaugis sudaro daugiau
nei septintadali BVP ir nesuletinus kredito prieaugio tempq 60 procentq BVP riba bfitq vn\yta2007
m. Baltijos Salyse kredito prieaugio strukttra yra orientuota i neproduktyvias nekilnojamojo tufio



investicijas ir vartojim4. Lietuvos iSlaidq dalis pagrindinio kapitalo formavimui i5lieka viena iS

Zemiausiq ES, o didelg jo dali sudaro neproduktyvios investicijos I laikinai spekuliacinius pelnus

duodanti nekilnojam4jI turt4. Pastaraisiais metais susiformavo atotrukis tarp gamybinio potencialo

ir paklausos, ddl kurio dideja ne tik pelnai, bet ir darbo uZmokestis. Investicijq i gamybinius

pajegumus trlkumas, darbo jegos trfikumas ir pastarqjq metq sekmes isptdZiu klaidingai grindZiami

l[kesdiai del spardios konvergencijos suformavo atotrflk[tarp kredito paklausos ir vidutines trukmds
gamybinio potencialo. Lietuvos makroekonominE aplink4 gali staiga pabloginti kitq Baltijos Saliq

krizd,, staigus kredito prieaugio sumaZejimas, nevaldoma nekilnojamojo turto kainq korekcija,
greitai didejanti privataus sektoriaus trumpalaike uZsienio skola, kuri yra ir Siaip jau didele.
Ilgalaiki [kio augimo susilpnejim4 gali sukelti darbo jegos emigracijos banga, ieSkanti didesnio
darbo uZmokesdio, reikalingo gralinti kredit4 kuris buvo pasiimtas klaidingai ivertinus Lietuvos
fikio trumpalaikes perspektyvas. Visos grdsmes yra susijusios su spardiu pastarqjq metq kredito
prieaugiu, skirtu vartojimui ir spekuliacinems investicijoms I nekilnojam4lI turtq.

Spekuliacijos nekilnojamu turtu ne tik kaitina flkio paklaus4 bet ir silpnina gamybin[ potencial4.
Dideli spekuliaciniai pelnai ir laikinai padidejgs atitinkamq sektoriq darbo uZmokestis riboja
eksportuojam4 produkcij4 gaminandiq sektoriq pletr4: trDksta darbo jegos, trflksta pajegumq
vykdyti produktyvum4 stiprinandius projektus, Spekuliacij a Leme ir nekilnojamuoju turlu gali
paskatinti naikinti esamus gamybinius pajegumus, esandius laikinai pabrangusiuose Zemes
sklypuose.

Ekonomikos perkaitimas pasirei5kia kainq didejimu ir einamosios s4skaitos deficito prastejimu.
Lietuvos mokejimq balanso einamosios s4skaitos deficito prastejimas prasidejo 2003 m., iSkarto po
to, kai 2002 m.IV ketvirti paspartejo kredito prieaugis. Iki 2004 metq kredito prieaugis daugiau
stimuliavo BVP augim4 nei infliacij4. Infliacinis kredito spaudimas i5ry5kejo 2005 m., kai BVP
kainq defliatorius ir darbo vieneto ka5tai per metus eme dideti po 6 procentus. Per pirmus a5tuonis
2006 metq mdnesius SVKI metine infliacija, iSeliminavus naftos, maisto ir gamtiniq dujq bei
Silumos poveiki, paspartejo 1,1 procentiniu punktu. Kredito prieaugio vienareik5mi5kas poveikis
realiam BVP augimui baigesi 2004 m. ir nuo 2005 m. jis kelia infliacini darbo uZmokesdio augim4
kuris nuo 2006 m.spardiai didina SVKI infliacij4.

Susiformavusios problemos vidutines trukmes laikotarpiu pasireik5 vienu iS dviejq scenarijq.
Galimas scenarijus, kai tqsiasi neracionaliais lfikesdiais pagristas ukio kaitimas ir po to i5tinka
staigus nuosmukis, recesija. Galimas kitas scenarijus, kai formuojant racionalius l[kesdius
pavyksta iSlaikyti nuosaikq ir tvarq augimq priartejant prie Dkio gamybinio potencialo. Kiekvienu
i5 5ir1 scenarijq priemoniq alternatyvts deriniai tures skirting4 efektyvum4. Priemoniq efektyvumo
vertinim4 apsunkina tai, kad dalis susiformavusiq 0kio problemq yra laikinai neakivaizdZios.

Laikinai neakivaizdZiq Lietuvos problemq diagnozd

Azijos ir Lotynq Amerikos finansq kriziq tyrinetojai nurodo, kad susiformavQs lkio paZeidZiamumo
mastas ndra Zinomas tol, kol nei5tinka krize. Netiketos naujienos apie [kio trumpalaikiq
perspektyvq pablogejim4 krizes metu sukelia emocini ,,bandos" efekt4 finansq rinkose ir dar labiau
pagilina krizg. Yra svarbu ekonominius sprendimus gr[sti i5 anksto atsiZvelgiant I da,
neakivaizdZias, bet jau susiformavusias problemas. Stiprus infliacinis BVP augimas laikinai
neiprastai stipriai pagerina [monir1, namq ukiq ir valstybes finansinius rodiklius, todel susidaro
pavojingas ispudis, kad visq sektoriq finansq padetis pagerejo i5 esmes ir visiems laikams; todel
rinkq laukia nemaloni staigmena.



Komerciniq bankq prognozes rodo, kad 2006 m. kredito prieaugiu finansuojamos iSlaidos sudarys
apie 15 procentq BVP. Gerokai 4 procentinius punktus BVP virsijantis skolintq le5q stimulas
bendrai paklausai yra netvarus. Anksdiau ar veliau bus pasiekta skolos riba, kuri4 vir5yti finansq
rinkoms neapsimokes ir tada kredito prieaugio teikiamas stimulas BVP augimui i5nyks. Staigus
keliolikos procentq BVP paklausos susitraukimas labai ir netiketai pablogintq [moniq pelningum4.

Kol yra gausiai leidZiami skolinti pinigai, tol imones gauna gausius pelnus, Kol imones gauna
gausius uZsakymus, tol trlksta darbo jegos jiems vykdyti. Kol imones gauna gausius pelnus, tol jos
didina darbo uZmokesti trDkstamai darbo jegai prisivilioti. Jeigu kredito prieaugis nutrflktq staiga,
tai [mones netektq pelnq o tebeturetq moketi didelius darbo uZmokesdius. MaZai pelningos [mones
patirtq nuostolius arba turetq atleisti darbuotojus. Netiketai sumaZejus pelningumui arba padidejus
nuostoliui, pablogejus makroekonominems nuotaikoms bankai maZintq kreditavimE dar labiau.
[mones susidurtq su gausiq kreditq refinansavimo problema. Kiltq pallkanos. [monems reiketq
sprEsti likvidumo problemas. Bltq sumokama maliau mokesdiq. Didetq fiskalinis deficitas.
Skaidiuojant mechaniSkai, 15 procentq BVP i5laidq netekimas reik5tq apie 5 procentiniq punktq
BVP mokestiniq pajamq netekti. Si4 netekti gali i5 dalies kompensuoti didejantis darbo uZmokestis,
tadiar,r pernelyg spardiai augant darbo uZmokesdiui imonems gali kilti ne tik likvidumo, bet ir
mokumo problemq. Del mokumo problemq gali pradeti spardiai maLeti uZimtumas, todel didelis
darbo uZmokestis nebltinai Svelnins pajamq netekim4.

Klaidinantis ekonomikos pakilimo ispldis buvo susiformavEs 1997-1998 metais, todel net
i5ankstinis 1999 metq pajamq pJano maZinimas 1998 metais pasirode es4s nepakankamas, kad
uZtikrintq finansq rinkq pasitikejimo del fiskalines drausmes bei leistq i5laikyti Zemas palukanq
normas. Pernelyg staigus ir didelis kredito apimdiq susitraukimas buvo tiek 1995-1996 metq BVP
augimo suletejimo, tiek I 999-2000 metq recesijos vienas i5 pagrindiniq veiksniq. 1999 metq staigus
apie 2,6 procentus BVP sudarEs kredito prieaugio suletejimas sukele disinfliacij4 de5imtadaliu
sumaZino uZimtumq ir beveik ketvinadaliu apie 4 procentinius punktus padidino nedarb4 sumaZino
investicijas, atitinkamai sumaZejo biudZeto pajamos i5 mokesdiq. Nominalus fiskalinis deficitas,
nepaisant 2,3 procentiniais punktais BVP sumaZintq einamqjq valdZios sektoriaus iSlaidq, padidejo
0,6 procentinio punkto iki 3,6 procento BVP. Nominalus fiskalinis deficitas blogejo del beveik
dvigubai (apie 1 procentini punkt4 BVP) i5augusiq skolos aptarnavimo i5laidq ir del kredito
apimdiq susitraukimo sumaZejusiq pajamq i5 mokesdiq. Siuo [kio pakilimo metu stebimas kredito
prieaugis kelis kartus virSija dydZius stebetus ankstesniais rlkio ciklais, todel ciklinis suletejimas bus
atit inkamai galingesnis.

Vidutines trukmds laikotarpiui yra planuojamas struktfirinis valdZios sektoriaus deficitas, todel
valdZios sektorius negales net i5 dalies kompensuoti staigaus paklausos susitraukimo, kuris gali kilti
del neplanuojamo kredito apimdiq stabilizavimosi. Vienintele valdZios sektoriaus priemone
investitoriq pasitikejimui ilgalaikiu finansiniu stabilumu gali tapti Fiskalines drausmes istatymas,
perkeliantis I nacionalinE teisE Europos sqjungos Stabilumo ir augimo pakto nuostatas. Instituciniq

isipareigojimq del fiskalines drausmds stiprinimas padidintq Lietuvos skoliniq isipareigojimq
kokybg ir patikimai apsaugotq nuo rizikos del padidejusio tarptautinio finansinio nestabilumo.
Finansq rinkq pasitikejimo Lietuvos skoliniais [sipareigojimais stiprinimas uZtikrintq, kad Lietuvos
palukanq normos tebetenkins atitinkam4 Mastrichto kriterijq, o skolos aptarnavimo i5laidos
nedidins nominalaus fiskalinio deficito. Fiskalines drausmes institucinis [tvirtinimas sudarytq
prielaidas susikaupusi4 priklad'somybq nuo kreditrl pa5alinti per kelis metus, iSvengiant
makroekonominio Soko kuriais nors atskirais metais.

Kadangi susiformavusios problemos Siuo metu ndra akivaizdLios, privatus verslas, namq [kiai ir
valdZios sektorius yra nepasiruo5E rizikai, kad ekonomikos ciklas gali pasikeisti staiga ir labiau nei



1995-1996 arba 1999-2000 metq laikotarpiais, yra pasikliaunama pastarqjq metq gerq ekonominiq

pasiekimq [spfidZiu ir neatsiZvelgiama, kad jq pagrindas yra netvarus paskolq i5 vietiniq bankq ir

uZsienio skolos prieaugio spartejimas.
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