Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius

Lietuvos Vyriausybės veiksmų
strategija 2012 m. – pakeliui į 2030 m.

Pagrindinės krizės priežastys

„Vyriausybės požiūrį į ekonomiką būtų galima
apibendrinti keletu trumpų frazių: Jei juda,
apmokestink. Jei vis dar juda, reguliuok. Jei

nebejuda, subsidijuok“.
Ronaldas Reaganas

O mes kitokie…?

Lietuvos ekonominis nuosmukis ir atsigavimas
Kas atsitiko nuo 2009 m.:
•

Realus GDP augimas
GDP (EUR bn)
Annual real GDP growth rate (%)
Linear (GDP (EUR bn))

2009 m. patiriamas ekonomikos nuosmukis,

BVP sumažėja 14,8 proc.
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•

Ekonomikos atsigavimą lemia augantis
eksportas. 2010 m. fiksuojamas 1,4 proc.
ekonomikos augimas, o 2011 m. - 5,8 proc.).

•

2000-2010 m. vidutinis metinis BVP augimas
lenkia ES ir VRE valstybių vidurkį.

•

Pramonės gamybos ir eksporto rezultatai
pasiekia rekordinį lygį.
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Lyginant su kitomis Europos Sąjungos
valstybėmis, lietuviai optimistiškiausiai
vertina savo šalies ir ES ekonominę situaciją
(Eurobarometras, 2011 gruodžio mėn.)
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Ekonomikos atsigavimo pagrindas
Valdžios sektoriaus finansų stabilizavimas

Bendrasis valdžios sektoriaus deficitas, ESA ’95 (% BVP)

(0,5)%

•

(0,4)%

(1,0)%

Viešųjų finansų konsolidavimas 2009-2010 m.,

(3,0)%

(3,3)%

įgyvendinant priemones, kurios visų pirma skirtos

(5,0)%

išlaidoms mažinti (12 proc. BVP).
•

(7,0)%

Struktūrinės reformos ir išlaidų mažinimas 2009-2010

(9,5)%

m. (Nacionalinis susitarimas):
•
•
•

viešojo sektoriaus darbo užmokestis - 20 proc.
pensijų išmokos – 5 proc.;

vyrų ir moterų senatvės pensijos amžius prailgintas
iki 65 m.;

•

papildomų priemonių įgyvendinimas 2012 m. siekiant
neviršyti 3 proc. biudžeto deficito, pvz. 4 proc.
sumažintos lėšos ministerijoms
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Viešojo ir privataus sektorių skola, % BVP
Lithuania
Czech
Poland
Romania

38% 87%
38%

125%
142%

55%

187%

31%

Greece
Finland

145%
48%

Germany

83%

Hungary

81%

Italy

118%

France

•

2007

Spain

82%
61%

Belgium
Slovenia
Portugal
UK
Ireland

96%
39%
93%
80%
95%

Total debt (% of GDP)
General govt. gross debt (% of GDP)
265%
287%
293%
303%
307%
331%
393%
405%
407%
439%
535%
940%

Source: Ministry of Finance
Source: European Commission and Eurostat (ESA ’95)
Note: 2010YE for general govt. gross debt and 2009 (latest available) for total debt
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Investuojant į naujus ekonomikos sektorius
•

Didžiausias duomenų parsisiuntimo internetu
greitis pasaulyje 2011 m.

Interneto greitis pasaulyje 2011 m., Mb/s
LITHUANIA

33

South Korea

30

Sw eden

•

6-oji vieta pasaulyje ir 1-oji vieta Europoje

26

Romania

26

Latvia

pagal šviesolaidinio ryšio (FTTH) skvarbą

25

Netherlands

25

Bulgaria

•
•

Mobiliojo e. parašo lyderė pasaulyje

22

Sw itzerland

21

Singapore

18

Moldova

18

Tankiausias Europoje viešųjų interneto
prieigų tinklas

Didžiausia mobiliojo ryšio skvarba ES
Lithuania

•

2-oji vieta pasaulyje pagal mobiliųjų telefonų

147%

Italy

146%

Luxembourg

taikomųjų programų plėtrą

142%

Austria

134%

Germany

132%

Netherlands

Source: GSM European Coverage report; EC, 2009,

129%

Denmark

126%

UK

126%

Ireland

119%

www.netindex.com
Source: World Bank Group, Doing Business 2012 report

Sunaikink Androidą Kubilinatorių 1.0
Bendras konsolidavimo priemonių ir interneto technologijų plėtros
rezultatas
Naujas internetinis žaidimas Lietuvoje

Mano žmona – tikra šio žaidimo profesionalė…

Energetinė nepriklausomybė – svarbiausias prioritetas
Energetikos sektorius

Pradėtas strateginių projektų įgyvendinimas

 Nacionalinės energetikos strategijos tikslas – iki

2020 m. užtikrinti energetinį saugumą
 Strateginio plano tikslai:
 Energetinė nepriklausomybė
 Darnus vystymasis
 Konkurencingumas
 Efektyvus energijos naudojimas
 Projektų gairės:
 Energetikos tinklų ir sistemų sujungimas su ES
 Saugus alternatyvių ir konkurencingų energijos
išteklių tiekimas
 Vietinių gamybos pajėgumų plėtra
 2011 m. korporacija „Hitachi-GE NE“ išrinkta
strateginiu investuotoju, kuris Visagino AE
projektui pastatys pažangų verdančio vandens
reaktorių
 2012 m. –
 VAE: koncesijos sutartis, Akcininkų sutartis
 SGD terminalas: įstatymas, konkursas dėl
įrangos, konkursas dėl dujų pirkimo
Source: Ministry of Ene rgy

 Nauja atominė elektrinė
 Lietuvos ir Lenkijos dujotiekių

 SGD terminalas

sujungimas

2012

2014

 Kombinuotojo ciklo

dujų turbininio bloko
statyba AB Lietuvos
Elektrinė

2016

2018/2020

 Elektros jungtis su Lenkija „LitPol Link“ ir su

Švedija „NordBalt“
 Syderių požeminė gamtinių dujų saugykla

Source: Ministry of Energy, Litgrid, Statistics Lithuania
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1.VISAGINO AE NAUDA
Visagino
AE
–
kertinis
Nacionalinės
energetinės
nepriklausomybės strategijos ir regiono energetinio saugumo
projektas:
• Konkurencinga vietinė elektros gamyba kartu užtikrinant
Baltijos šalių elektros energijos poreikius.

Visagino AE projektas – stimulas Lietuvos ekonomikai:
• Investicijos į Visagino AE projektą – iki 17 mlrd. litų;
• Ilgalaikė investicijų grąža;
• Didžiausias infrastruktūros projektas visame Baltijos šalių
regione per pastaruosius kelis dešimtmečius;
• Visagino AE 2011–2050 m. ekonominis stimulas Lietuvai:

VISAGINO AE PROJEKTO EKONOMIKA
Numatoma AE pagaminamos elektros kaina ir pinigų srautai

Rinkos kaina
~17-25 ct.
Lt/kWh

Gamybos kaštai
~ 7-10 ct.Lt/kWh

Vidinis balsas prieš visuomenės triukšmą

„Jūsų laikas yra ribotas, todėl
nešvaistykite jo gyvendami kito asmens
gyvenimą. (...) Neleiskite savo vidiniam
balsui paskęsti kitų žmonių nuomonių
triukšme. Ir svarbiausia - nebijokite
klausyti savo širdies ir intuicijos. Nes jos

kažkokiu būdu jau žino, ko jūs iš tikrųjų
siekiate. Visa kita yra antraeiliai dalykai. "
Stevas Jobsas

Lietuvos pamokos

• Reikia mokėti gyventi pagal kišenę.
• Nebūk viešosios nuomonės auka.

• Visų pirma, susitark su savo vidiniu balsu, tačiau neužmiršk ir
pagrindinių socialinių partnerių.
• Politinės valios deficitas yra daug pavojingesnis už fiskalinį
deficitą.

Dabartinė situacija

Trys pagrindiniai iššūkiai:
• Europą apėmusi krizė
• Bundantis Europos perimetras
• Auganti Kinijos įtaka

Kas vyksta Europoje?

• Štai taip 2011 m.
rugsėjo mėn. mano
patarėjas bandė
nušviesti padėtį

... Ekonomikos krizių pasikartojimas, jų dinamika
apie 1980 m.: Lotynų Amerikos skolų krizė
apie 1990 m.: „Juodasis sekmadienis“, Skandinavijos bankų krizė
Švedijoje, Suomijoje.

apie 2000 m.: Azijos finansų krizė; Rusijos finansų krizė; dot.com burbulo
sprogimas.
apie 2010 m.: pasaulinė paskolų rinkos ir finansų krizė, Europos valstybių
skolų krizė.

... kas dešimt metų? … ir vis daugiau aprėpia?
... kas mūsų laukia? ... 2020 m.? 2030 m.?
Europa iš kiekvienos krizės išeina labiau konsoliduota

Bundantis Europos perimetras: protestai prieš valdžią

Minskas, 2010 m. gruodis

Kairas, 2011 m. vasaris

Maskva, 2011 m. gruodis

Atsakas: ryškesnė ES lyderystė regione ir stipresnė integracija

Didėjanti Kinijos įtaka ir jos pasekmės
• Kinija tampa vis svarbesnė ES prekybos partnerė, tačiau didėja
prekybos disbalansas.
• Europos valstybės vis labiau išstumiamos iš tradicinių sektorių
gamybos
• Panašu, kad dėl didėjančio struktūrinio nedarbo išliks gana
aukštas nedarbo lygis, ir tai gali paveikti nusistovėjusias Europos
socialinės apsaugos sistemas.

ES ir Kinijos prekybos balansas 2000-2010 m.

Source: Eurostat

Naujos idėjos Europai
Euro zonos krizė, pasaulinės konkurencijos iššūkiai ir
kaimynystėje vykstantys pokyčiai reikalauja naujų idėjų
 Konsolidavimasis – finansų, ekonomikos, politikos srityse
 Plėtra ir integracija – Europai reikia daugiau jėgos
 Dinamiškumas ir lyderystė – Šiaurės ir Baltijos valstybių
regiono sėkmė

Mūsų atsakymas Europai: lyderystė ir integracija
• Kovokime su politinės valios deficitu, ne tik su biudžeto deficitu
• Mokėkime kiekvienas už save ir nebūkime „skrajojantys olandai“
• Europoje turėkime aiškų tikslą: lyderio vaidmuo pasaulinėje
konkurencijoje
• Pasirinkimas paprastas: arba integruota ir stipri Europa, arba
Europa, atsiliekanti nuo Kinijos, Indijos ir JAV
• Nurodykime europinę kryptį mūsų kaimynams – tai Europos
globalios konkurencingumo strategijos dalis
• Mintys apie būsimą Europos Sąjungos plėtrą turėtų būti
šiandieninės krizės valdymo strategijos dalis

2012 m. svarbiausi iššūkiai
• I.
1. Deficitas 3 %
2. Augimas 2,5 – 3 %
3. Bedarbystė 10-12 %
4. Pensijų sistemos reforma: privataus kaupimo pertvarka. Sumažintų pensijų
kompensavimo įstatymas
5. ES finansinė perspektyva 2014-2020 m. Nacionalinė programa
6. Lietuva-2030 strategija
• II.
7. VAE projektas – Koncesijos sutarties ir Akcininkų sutarties pasirašymas
8. SGD terminalas – sutarčių dėl laivo statybos ir dujų tiekimo pasirašymas
9. Elektros jungtys – kabelio gamyba, specialiojo plano suderinimas dėl NordBalt
ir sutarties su rangovu dėl LitPolLink tiesimo pasirašymas
10. Dujų sektoriaus pertvarka – atskyrimo plano pateikimas. Derybos dėl
atskyrimo įgyvendinimo su E.On ir Gazprom.
11. Šilumos ūkis – biokuro plėtra.

2012 m. svarbiausi iššūkiai
• III.
12. Eurozonos krizė. Graikija
13. Iranas
14. Sirija
15. Rusija su Prezidentu V.Putinu

• IV. Seimo rinkimai.

Ačiū!

SUMANI ŠALIS IŠMANIAME REGIONE

