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Ekonominis atsigavimas: 
tarp baim!s ir optimizmo
2021 metai tur!jo tryk"ti#optimizmu po ni$ri%, kupin% apribo-
jim% 2020-%j%, kai pasaulio ekonomika susitrauk! 3,5#%. 
&iem' buvo atsargiai prognozuojama, kad pasaulio ekono-
mika "iemet pakils apie 4,5#%. Buvo tikimasi, kad sm$gin! 
imunizacija leis padidinti ekonomikos augimo prognozes.

Jekaterina  
Rojaka
„Creditinfo Lietuva“ verslo 
strategijos ir plėtros vadovė

Ir i! ties", #sib$g$jus vakcinavimo pro-
cesui optimizmo padaug$jo% – !i& vasa-
r& did'ioji dalis ekonomist" prognozes 

2021%metams kilstel$jo iki 6%%. (inoma, tam 
#takos tur$jo ne tik augantis vakcinavimas, 
bet ir did'iulis )skalinis ekonomikos skatini-
mas JAV ir Europoje.

B*tent !ie du veiksniai% – imunizacijos 
laipsnis ir paramos veiksmingumas% – turi 
daugiausiai #takos atskir" ekonomik" atsiga-
vimo grei+iui trumpuoju laikotarpiu. Tiesa, 
nors pasaulio realaus BVP augimas !iais ir ki-
tais metais gali b*ti #sp*dingas, pasaulio eko-
nomikos dydis vis dar bus gerokai ma'esnis 
nei prie! COVID-19 protr*k#. Tarptautinio 
valiutos fondo skai+iavimais, 2022% m., paly-
ginti su 2019%m., pasaulio ekonomika neteks 
apie 3 mlrd. JAV doleri"%– tai daugiau, nei su-
kuriama prid$tin$s vert$s per metus Pranc*-
zijoje arba Jungtin$je Karalyst$je.

KLI!TIS – NETOLYGUS SKIEPIJIMAS
Optimistines nuotaikas apkarpo ir naujos 

greitai plintan+ios koronaviruso atmainos: 
ypa+ jos kelia susir*pinim& d$l Azijos !ali" 
augimo perspektyvos. „Google“ mobilumo 
duomenys jau rodo pirmuosius vyriausyb$s 
jud$jimo apribojim" poveikio 'enklus ir pa-
darinius: d$l ribojam" skryd'i" gil$ja kelio-
ni" sektoriaus nuosmukis, d$l smarkiai bran-
gusi" 'aliav" ir problem" tiekimo grandin$se 
traukiasi gamyba Pietry+i" Azijoje. Spar+iai 
plintanti delta atmaina suk$l$ chaos& pagrin-
diniuose uostuose, d$l konteineri" tr*kumo 
krovini" gabenimo #kainiai reik!mingai pa-
!oko%– visa tai gali tur$ti #takos ir taip pa!liju-
siai eksportuotoj" sveikatai.

Be to, ekspertai #sp$ja, kad elektronikos ci-
klas, jau kur# laik& veikiantis kaip ekonomi-
kos svyravim" amortizatorius Azijoje, pasie-
k$ auk!+iausi& ta!k&, o tai rei!kia, kad galima 
laukti technologij" eksporto l$t$jimo. Be to, 
atskir" Azijos region" ekonomikos smarkiai 
nukent$jo nuo stichini" nelaim", kuri" buvo 
ypa+ gausu !iemet. Atsi'velgiant # !iuos veiks-
nius ekonomikos atsigavimas Azijoje !iemet 
vis dar bus nestabilus bei netolygus ir, tik$-
tina, neleis realizuotis optimisti!kiausioms 
viso pasaulio augimo prognoz$ms. Pirmosios 
# Azijos ekonomikos l$t$jim& sureagavo glau-

d'i" ekonomini"  ry!i" turin+ios Australija 
ir Naujoji Zelandija, kuriose prad$jo smukti 
verslo nuotaikos.

Netolygus atsigavimas laukia ne tik Azi-
jos, bet ir viso pasaulio. Svarbu pamin$ti, kad 
ekonomikos atsigavimas n$ra u'tikrinamas 
net tose !alyse, kur infekcijos plitimas !iuo 
metu yra nuosaikus, kol virusas plinta kitose, 
ypa+ kaimynin$se, !alyse.

Nors vis daugiau valstybi" pasiek$ arba ar-
t$ja prie tikslinio 70%% visi!ko gyventoj" vak-
cinavimo ribos, ry!k$ja atskirtis tarp i!sivys-
+iusi" ir besivystan+i" !ali". Viso pasaulio 
vidutinis vakcinacijos lygis 2021% m. rugpj*-
t# siekia 25% %, auk!t" pajam" valstyb$se !is 
rodiklis vir!ija 50% %, o ma'as pajamas gau-
nan+iose !alyse nuo COVID-19 yra paskie-
pyta tik apie 1%% gyventoj". Ir prognozuoja-
ma, kad !is atotr*kis gali t,stis iki 2024 m., 
tod$l bent kelerius metus gyvensime keli" 
grei+i" ekonomikoje. O skiepijimo greitis% – 
svarbi tvaraus ekonomikos augimo s$km$s 
dedamoji. Jungtini" Taut" pl$tros programos 
skai+iavimais, jei ma'" pajam" !ali" gyven-
tojai b*t" skiepijami tokiu pat grei+iu kaip ir 
auk!t" pajam" valstybi" rezidentai, pasaulio 
ekonomika vien 2021%m. papildomai sukurt" 
38 mlrd. JAV doleri" prid$tin$s vert$s.

Dar labiau atotr*k# didins faktas, kad dau-
guma su sunkumais susid*rusi" besivystan-
+i" !ali" yra sukaupusios skol", turi ribot& 
pri$jim& prie )nansavimo, tod$l tik$tis papil-
domos )skalin$s paramos ir )nansinio stabi-
lumo b*t" naivu.

"MONI# ZOMBI# PROBLEMA
Akivaizdu, kad netolygus augimas lyd$s 

pasaulio ekonomik& dar kur# laik&. Ta+iau 
netolygumai bus pastebimi ir !alies lygme-
niu, ypa+ i!sivys+iusiose !alyse% – )nansinis 
atsakas # pandemij& paskatino nauj& #moni" 
zombi" bang&. Skai+iuojama, kad vien JAV 
#mon$s zombiai, kurios neu'dirba tiek, kad 
gal$t" susimok$ti skolas be papildomo skoli-
nimosi, !iemet sudaro apie 15%%, o atskiruo-
se sektoriuose ir prekybos indeksuose j" dalis 
sudaro iki 25%%. %

Dauguma #moni" zombi" nesi*lo pers-
pektyvaus augimo ar inovacij", nors yra ir 
i!im+i" technologij" sektoriuje, o investuo-

tojus pritraukia viliodamos auk!tesn$mis ak-
cij" kainomis. Palanki& terp, „gyviems mi-
rusiesiems“ atsirasti sudar$ 'em" pal*kan" 
norm" aplinka ir lengvai prieinamas )nan-
savimas, o dosni parama verslui COVID-19 
pandemijos laikotarpiu tik dar labiau i!ry!-
kino !i& tendencij&. %

Ta+iau pal*kanoms prad$jus kilti arba su-
stojus dirbtiniam valstyb$s paramos kv$pavi-
mui !ios #mon$s gali papildyti blog"j" skoli-
nink" gretas. Europos centrinis bankas dar 
pernai persp$jo, kad !is rei!kinys gali padi-
dinti euro zonos neveiksni" paskol" portfe-
l# iki 1,4 mlrd. eur" ir tapti nemenku i!!*kiu 
visai )nans" sistemai. Tiesa, kol kas teikiama 
parama neleido !ioms baim$ms realizuotis ir 
naujausia statistika byloja, kad rodiklio reik!-
m$ yra istori!kai ma'iausia (vos 2,5% % euro 
zonoje, 1,5%% Lietuvoje).

Atsi'velgiant # tai, ekonomikos atsigavimo 
tempai nema'a dalimi priklausys nuo to, kaip 
s$kmingai bus vykdomas #moni" zombi" res-
trukt*rizavimas. Finansin$ms institucijoms 
teks itin svarbus vaidmuo !iame procese%– jos 
tur$s veikti kaip katalizatorius, pad$ti i!lavi-
ruoti ir sustiprinti ekonomik&.

Pirma ir trumpuoju laikotarpiu, ko gero, 
svarbiausia u'duotis%– energingas ir atsakin-
gas skolinimas, kuris leist" suma'inti #moni" 
nemokum& ir galimus #moni" zombi" pra-
radimus. Akivaizdu, kad ekonomikai u'kur-
ti tradicinio )nansavimo gali b*ti per ma'ai, 
tad aktyvus alternatyvi" kapitalo instrument" 
#darbinimas gal$t" pad$ti paspartinti atsigavi-
m& ir kartu u'tikrinti #moni" tvar" augim&.

O ilgalaik$je perspektyvoje )nansin$ms #s-
taigoms teks koncentruotis ir # tvarumo ro-
diklius. -sipareigojimas tapti pirmuoju kli-
matui neutraliu 'emynu nusako ir )nansini" 
institucij" veiklos krypt#% – # 'ali&j& Europos 
ekonomik& papildomai, #vairiais skai+iavi-
mais, reikia investuoti iki 2 trln. eur". Ban-
kai taip pat #sipareigojo iki 2050%m. iki nulio 
suma'inti gryn&j# i!metam" anglies dvidegi-
nio duj" (CO2) kiek# paskol" portfelyje%– ne-
menkas i!!*kis )nansuojantiems pramon,, 
'em$s *k# ir transporto sektori".

I!!*ki" tvariam ekonomikos atsigavimui i!-
lieka nema'ai, bet svarbu, kad trumpalaikiai 
sprendimai neu'go't" ilgalaiki" tiksl".


