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DEL PASIfTLYMU, PASIRUOSNNT LATVIJOS UTTO KRIZES PASEKMEMS
LIETUVOJE

Santrumpa

Lakoni5kiausiai regiono situacijq apibtrdina ECB valdybos narys Bini Smaghi:
,,reikalavimai biudZeto politikai ir struktiirindms reformoms, kurias biitina vykdyti susiejus
valiutos kurs4 su euru, gali bUti pernelyg reikltis, siekiant neutralizuoti prociklini labai Zemq
realiqjq paliikanq normq efekt4. Tai gali baigtis bumo ir sprogimo scenarijumi, su
potencialiai labai skaudZiais ekonomikos persitvarkymo ka5tais, kurie gali uZdelsti realiq
konvergencij4o'- 5i mintis i5sakyta 2007 m. spalio 1 dien4 konferencijoje apie Centring, Rytq ir
Pietrydiq Europ4. Citatq galima perfrazuoti Lietuvos kontekstui: jeigu del dominuojandios politines
valios nebuvimo nepavyks igyvendinti priemoniq bltinq 2008 metais suformuoti 4 procentq BVP
valdZios sektoriaus perteklir6 tai lkio persitvarkymo kaStai padides tiek, kad pragyvinimo lygio
artejimas prie europieti5kq standartq ivyks daug lediau nei nordtqsi daugumai Lietuvos piliediq.
Optimistinio scenarijaus atveju paveluotos konsolidacijos ka5tus sudarys: iki keliq procentq BVP
keliems metams padidesiantis biudZeto deficitas ir labai spardiai auganti skola, kurie susidarys del
staiga neiSsipildZiusiq pajamq planq, BVP nuosmukio ir padidejusiq skolos aptarnavimo iSlaidq[...].
Optimistinis scenarijus gali i5sipildyti tik del gero pasiruo5imo[...]. Pesimistinio scenarijaus atveju
pragyvenimo lygis butq atblok5tas [ 2000 metq lyg[, o kraStutinio scenarijaus atveju nuostoliai bfitq
skausmingesni.

PaZeidZiamumo analiz6

Lietuvos Dkis yn paLeidLiamas del per pastaruosius metus didejusio iSorinio
nesubalansuotumo: staiga negaunant naujq uZsienio finansavimo srautq arba, dar blogesniu atveju,
uZsienio investuotojams (ypad i pgrtfelines investicijas i akcijas) nusprendus susigr4Zinti savo le5as
Lietuvos lkis netektq penktadalio vidaus rinkos paklausos finansavimo. Tiketina, kad panaSius
scenarijus patirs Estija ir ypad Latvija. Tokiu atveju rinkq susitraukim4 patirtq ir apie 20 procentq
Lietuvos prekiq eksporto; tokia dalis viso eksporto 2007 metq I pusmeti buvo parduota Estijoje ir
Latvijoje. [...]Turkijos mokejimo balanso kriziq patirtis rodo, kad augimas nuo 7 procentq vien4
ketvirt[ keidiasi I nuosmukf jau kit4 ketvirti po to, kai staiga ir netiketai supanikavq uZsienio
investitoriai sekdami dominuojandiais investitoriais pradeda susigr4Zinti savo investicijas. Patyrus
toki i5orini 5ok4 nei5vengiamai bfitq pakirstas vartotojq bei investuotojq pasitikejimas, todel
ekonominis aktyvumas pasiektq prie5 kelis metus buvusi lyg[. Papildomai patyrus nekilnojamojo
turto rinkos krizq nedarbo lygis priartetq iki 10 procentq ir todel paspartetq darbo jegos emigracija i
uZsieni. Todel tikslinga numatyti priemones b[tinas nepageidaujamoms socialines pasekmems
suSvelninti kra5tutinio scenarij aus atvej ui.

Sio kra5tutinio scenarijaus galima i5vengti tik i5 anksto konsoliduojant valdZios
sektoriaus finansus ir sustiprinant uZsienio investitoriq pasitik6jim4, kad Lietuvos valdZios
sektorius yra pajdgus i5laikyti pasitik€jim4 spariios iikio pldtros perspekfyvomis. 2008 metq
galimos tarptautin6s finansq krizds pasekmdms iSvengti reikalingas biudZetas, kuris 8
procentq nominalaus BVP augimo s4lygomis uZtikrintq 4 procentq BVP valdZios sektoriaus



pertekliq. Tokios fiskalin6s uZduoties planavimas leistq tikdtis tarptautiniq institucijq
palaikymo ir pagalbos, toddl leistq sumaZinti rizik4, kad 2008 metais tektq skubiai skolintis

uZsienio valiut4 nepalankiomis s4lygomis tam, kad biitq i5taikyti pakankami uZsienio valiutos
rezervai ir uZtikrintas iikio augimui biitinas likvidumas.

Siuo metu tik ekspertiniu vertinimu galima nustatyti tikimybes, kada tarptautinio likvidr,rmo
trrlkumas sukels Lietuvos BVP nuosmuki: egzistuoja l0 procentq tikimybe, kad nuosmukis butq
pradedamas fiksuoti 2008 metq III ketvirt[; 30 procentq - nuosmukis b0tq pradedamas fiksuoti iki

2008 metq IV ketvirdio; 90 procentq - nuosmukis butq pradedamas fiksuoti iki 2009 metq pabaigos.

Nepradejus igyvendinti pakankamq fiskalines politikos priemoniq, vidutines trukmes laikotarpiu
flkio nuosmukis yra nei5vengiamas.

t . l
Biitina pastebdti, kad iikis yra tokioje stadijoje, kad net neatid€liotinai [gyvendinus

pasifllytas priemones ndra pagrindo tik€tis i5vengti pesimistinio scenarijaus: priemoniq

igyvendinimas tik sumaZintq jo realizavimosi tikimybg. [...]

Priemon€s, skirtos i5vengti ekonomikos nuosmukio

Perkaitimo Zenklq galima buvo iSvengti platesniu mastu [gyvendinus priemones, kurios

[vardintos 2005 metq sausio 21 dienos LR Vyriausybes nutarime Nr,54 Del Lietuvos
konvergencijos programos: ,,mokesdiu pagalba vald)'ti paklausa nekilnojamojo turto paskoloms.
visas papildomas pajamas ir sutaupytas i5laidas sliirti fiskaliniam deficitui maZinti ir perteklir,ri

formuoti. siekti subalansuoto biudZeto. syventoju pajamq mokesdio maZinima derinti su ukio
ciklu". 2005-2007 metais nkio priklausomybd nuo kredito prieaugio sustipr€jo ir pasiek€ toki
mast4, kad 2005 metais sitilytq prevenciniq priemoniq, iikio perkaitimui i5vengti, taikymas
yra pavdluotas, taiiau 2005 metais LR Vyriausybes nutarimu Nr.54 patvirtintos priemoniq
gair6s iSlieka aktualios. Siekiant 2005 metais sitrlytq priemoniq teigiamo poveikio itt
igyvendinimo mast4 bei laik4 siiiloma pakeisti i5 esmds. Siuo metu [kio priklausomybe nuo
kredito prieaugio ir darbo uZmokesdio augimo akseleracija suformavo tokl dideli einamosios
s4skaitos deficitq kuris vir5ija lygi buvusi prieS Rusijos krizes sukelt4 korekcij4 ir 1999 metq flkio
nuosmuki. Norint i5laikyti pasitikejim4 makroekonominiu stabilumu deretq igyvendinti sudeting4
ekonominds politikos program4 kuri optimaliai suderintq priemoniq mast4 ir laik4. Programa leistq
per kelis metus sumaZinti priklausomybq nuo kredito prieaugio ir sumaZintq Lietuvos mokejimq
balanso einamosios s4skaitos deficit4. Neparengus tokios programos [...]iSliks Lietuvos 0kio
recesijos rizika.

Lietuva yra maLa atvira ekonomika, turinti fiksuot4 valiutos kurs4 priklausanti nuo
uZsienio kapitalo srautq, todel realiai Lietuvos pinigq politikq lemia uZsienyje esantys Lietuvos
bankq motininiai bankai - tai jie sprendZia, kiek le5q galima skirti paskoloms Baltijos valstybdse.
Bazinds valiutos - euro palukanq normE nustato Europos centrinis bankas, bendrai visoms euro
zonos ir Valiutq keitimo mechanizme II (VKM II) dalyvaujandioms ES valstybems. Lietuvo-
bankas, kaip Europos centriniq bankq sistemos narys, neturi automatinds teises reguliuoti palflkanq
normos, todel 5i pinigq politikos priemone netaikytina.

Lietuvos s4lygomis biudZeto i5laidq ir mokesdiq politika yra vienintele galinti uztikrinti
apdairiq valdZios sektoriaus fiskaliniq uZduodirl nuoseklq vykdym4 ir ekonomikos "perkaitimo"
sureguliavim4. [. . . ]

2008 m. metais struktiirini ValdZios sektoriaus balanso rodikl[ sumaZinti nuo 7,5 procento
BVP iki Zemiau nei 3 procentai BVP: tai yra 2008 metais vadovaujantis 8 procentq nominalaus
BVP augimo prielaidomis suplanuoti 4 procentq BVP valdZios sektoriaus pertekliq. Tokia
fiskalinio deficito uZduotis garantuotq, kad ddl netik6to kreditavimo sustojimo (nenagrin€jant
kritimo scenarijaus) btrtq i5saugotas investitoriq pasitikdjimas, kad Lietuva gali istoti I euro
zon4 staigios disinfliacijos ir mokestiniq pajamq netekimo sqlygomis. [...]


