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Elektros energija:
Importuoti ar
eksportuoti?
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Kas būna, kai importuojame prekes ir paslaugas?

Prekės ir paslaugos

Pinigai



Kas būna, kai pinigai emigruoja iš šalies?

Auga turtas

Auga skolos



Kas būna, kai auga valstybių skolos?



Kas būna, kai yra prarandamas pasitikėjimas?

Pinigų emigracija

Užsienio skolos augimas

Augantis nepasitikėjimas

1. Diržų veržimasis (vidinė devalvacija)
2. Bankrotas (ir vėliau, labai tikėtina, dar ir diržų veržimasis)
3. Pasitraukimas iš euro zonos (arba atsisakymas fiksuoto valiutos kurso) ir

pinigų spausdinimo mašinos įjungimas



Kurioje barikadų pusėje stovi Lietuva?
• Nuo įstojimo į ES iš Lietuvos “emigravo” 42 milijardai litų arba po

13 tūkst. litų vienam gyventojui
• Grynasis Lietuvos turtas yra -51 mlrd. litų - kiekvienas Lietuvos

gyventojas užsieniečiams yra skolingas po 16 tūkst. litų

Balansas: -51mlrd. litų

26 už naftą ir dujas43 už automobilius

7 už maistą7 valstybių perlaidos

16 už transportą12 emigrantų perlaidos



Kas būtų, jei naftos kainos padidėtų du kartus?

• Naftos kainai paaugus 20-čia JAV dolerių iš Lietuvos į tolimas
Sibiro platybes per metus papildomai „emigruoja“ apie 1 mlrd. litų

• Jei naftos kaina padvigubėtų, iš Lietuvos per metus „emigruotų“
papildomi 6 milijardai litų arba 6 procentai Lietuvos BVP



Kas būtų, jei turėtume savo atominę elektrinę?



Kylančios naftos ir dujų kainos bei išaugęs elektros
importas didina pinigų emigraciją į rytus



Kas būna, kai pinigai emigruoja iš šalies?

Pinigų emigracija

Užsienio skolos augimas

Augantis nepasitikėjimas

1. Diržų veržimasis (vidinė devalvacija)
2. Bankrotas (ir vėliau, labai tikėtina, dar ir diržų veržimasis)
3. Pasitraukimas iš euro zonos (arba atsisakymas fiksuoto valiutos kurso) ir

pinigų spausdinimo mašinos įjungimas



11

Žygimantas Mauricas
Ekonomistas

Nordea Bank Lietuva
Didžioji g. 18/2,

LT-01128, Vilnius, Lietuva
zygimantas.mauricas@nordea.com

Tel. +370 612 66291

Nordea Markets is the name of the Markets departments of Nordea Bank
Norge ASA, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Finland Plc and
Nordea Bank Danmark A/S.

The information provided herein is intended for background information
only and for the sole use of the intended recipient. The views and other
information provided herein are the current views of Nordea Markets as of
the date of this document and are subject to change without notice. This
notice is not an exhaustive description of the described product or the
risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a
substitute for the judgement of the recipient.

The information provided herein is not intended to constitute and does not
constitute investment advice nor is the information intended as an offer or
solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The
information contained herein has no regard to the specific investment
objectives, the financial situation or particular needs of any particular
recipient. Relevant and specific professional advice should always be
obtained before making any investment or credit decision. It is important
to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Markets is not and does not purport to be an adviser as to legal,
taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

This document may not be reproduced, distributed or published for any
purpose without the prior written consent from Nordea Markets.

mailto:annika.lindblad@nordea.com

