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Europos ekonomika tampa vis labiau priklausoma nuo 

importuojamų energetinių žaliavų 



Tai stumia Europą JAV keliu: Euro zonos šalys iš kitų 

valstybių per 10 metų pasiskolino 1.5 trilijono eurų 
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Energetinių žaliavų importas didžiausią poveikį daro 

„pietinių“ ir „naujųjų“ šalių ekonomikoms 



Kurios ir taip negali pasigirti labai gerais eksporto 

rodikliais...  



Jei Lietuva pilnai pereitų prie vietos atsinaujinančių  

energetinių išteklių - taptų konkurencingesne už Vokietiją 



Lietuvoje namų ūkiai yra pagrindiniai importuojamų 

energetinių išteklių vartotojai 



Silpną pramonę turinčios valstybės gali papulti į 

brangstančių energetinių išteklių „importo spąstus“ 



Lietuva patenka į didesnės rizikos šalių grupę 

Deindustrializacija 
Besivystančios šalys 
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Dviejų greičių Europa: Tarp feniksų ir sizifų 



Europa ir toliau į priekį judės skirtingais greičiais 

BVP augimo prognozės  

  2011 2012p 2013p 

Vokietija 3.1 0.6 1.8 

Prancūzija 1.7 0.0 1.2 

PIGS šalys 

Italija 0.4 -1.6 0.1 

 Ispanija 0.7 -1.3 0.5 

Graikija -7.0 -5.5 -1.0 

Portugalija -1.5 -3.5 -0.5 

Centrinės šalys 

Austrija 3.1 0.3 1.7 

Olandija 1.2 -0.3 1.5 

Belgija 1.9 -0.1 1.4 

Airija 0.6 0.5 2.5 



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 



Kur Europa sudės kablelius?  

 „Veržtis diržus ? negalima ? bankrutuoti“ „Duoti/spausdinti pinigus? negalima ? veržti diržus“ 



Šalutinis pinigų spausdinimo efektas: Euras, o taip pat ir 

litas, yra pasmerktas pigti JAV dolerio atžvilgiu...  



“Juodojo aukso” kainos eurais, taigi ir litais, šiuo metu jau 

pasiekė rekordiškai aukštą lygį, tačiau tai dar ne riba 

Naftos kainos prognozė 

  
JAV 

doleriais Eurais 

2011 111 84 

2012 124 103 

2013 129 117 



Kylančios naftos ir dujų kainos didina pinigų emigraciją 

į rytus ir spendžia energetinių išteklių importo spąstus 



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 



Nestabili energetika – nestabili ekonomika  

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 
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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
mailto:annika.lindblad@nordea.com
mailto:annika.lindblad@nordea.com
mailto:annika.lindblad@nordea.com

