
Lietuvos ekonomikos
atk!rimo planas



!iandienin" kriz" savo apimtimi ir 
galimais padariniais lyginama su 
4 de#imtme$io prad%ioje pasaul& 
sukr"tusia „Did%i'ja depresija“. 



TVF prognozuoja pasaulio 
ekonomik! pakankamai staig! 
ir gil! smukim".

Lietuvai prognozuojamas
8% BVP susitraukimas.

TVF prognozuoja
greit" pasaulio ekonomikos
atsigavim" jau kitais metais.

8%



Nuo Vyriausyb!s taikom" 
priemoni" ir j" grei#io 
priklauso, ar ekonomin! kriz! 
netaps ilgalaike.

$iandien %lubuoja tiek priemoni" 
efektyvumas, tiek j" greitis.

M&s" plano tikslas - pasi&lyti 
Vyriausybei veiksming' atsak' ( 
pandemijos sukelt' kriz).

Mes kvie#iame klausytis verslo 
bendruomen!s, vadovautis (rodymais bei 
reikalingas priemones (gyvendinti grei#iau, 
tiksliau ir papras#iau.



Projektuojant ekonomin!s kriz!s suvaldym" 
kalbame apie kelis galimus scenarijus.
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TIKSLAS

Greiti trumpojo laikotarpio veiksmai, skirti suma#inti 
sm$g% &alies $kiui, i&saugoti darbo vietas, verslus, 
stabilizuoti Lietuvos ekonomik".

Priemon!s ekonomikai gelb!ti ir atkurti

Trumpojo laikotarpio priemon!s

SKIRTOS 'IO KARANTINO 
PASEKMI( AMORTIZAVIMUI;

TIKSLAS

Skatinti &alies ekonomik" per didel!s apimties valstyb!s 
investicijas % infrastrukt$r", ekonomikos transformacij", 
verslo s"lyg) gerinim".

Vidutinio ir ilgojo laikotarpio priemon!s

SKIRTOS PASIRENGTI „U“ IR I' DALIES „L“ FORMOS KRIZEI;



Skolinimasis i!or"s rinkose

Latvija jau pasiskolino 1.5 mlrd. Eur u# 
0.24% pal$kan%.

Skolinimasis vidaus rinkoje

Per paskutines savaites Lietuva 
pasiskolino per 300 mln. Eur. 
(pal$kanos - iki 0,1%).

Finansavimo !altiniai

Europos centrinio banko (ECB), Europos 
investicij% banko (EIB), &iaur"s investicij% banko 
(NIB), kiti ES lygmens finansiniai instrumentai. 

Keli% fonde, Garantiniame fonde ir kituose 
fonduose bei programose '!aldytos l"!os.

Blogiausiu scenarijumi pasitelkti Europos 
Stabilumo Mechanizmo (ESM) param(.



Siekiant i!saugoti darbo vietas yra b"tina 
i!laikyti gyvybing# versl#.

Tam reikalinga skubi valstyb$s pagalba, skirta 
%moni& apyvartinio kapitalo papildymui ir 
pastovi&j& ka!t& kompensavimui.

Trumpojo laikotarpio priemon$s



Apyvartini! l"#! atk$rimas

1

• Skirta %mon"ms, kurios veikia rinkoje 
ilgiau nei penkerius metus

• Paskolos i#davimas: per 3 dienas nuo 
parai#kos pateikimo

• Iki 10% metinio darbo u&mokes'io 
fondo dyd&io, taikomos 500 000 Eur. 
lubos, 0% pal$kanos

• Paskol! i#davim( ir administravim( 
vykdo Valstybin" mokes'i! inspekcija

1 PRIEMON)

Supaprastintas 
likvidumo palaikymas

APIMTIS
400 mln. Eur.



Apyvartini! l"#! atk$rimas

1

• Taikoma visoms %mon"ms

• Paskolos i#davimas: iki 10% metin"s 
apyvartos, 0% pal$kanos. 

• 80% valstyb"s garantija bankams 
u& #ias paskolas. 

• Paskol! administravim' pavesti INVEGA.

2 PRIEMON(

Likvidumo palaikymas

L()* POREIKIS
500 mln. Eur.



Apyvartini! l"#! atk$rimas

1

• Pagalba b$t! teikiama did%iosioms 
#alies &mon"ms u%sitikrinant likvidum'. 

• (& fond' valdyt! INVEGA, jis b$t! 
kapitalizuotas Vyriausyb"s ir ECB 
obligacij! supirkimo programos 
l"#omis. )mon"s l"#as gaut! 
i#leisdamos obligacijas.

3 PRIEMON*

Lietuvos banko si$lymu 
kurti rekapitalizavimo
fond' 

L*(OS
750 mln. Eur.

EUROPOS CENTRINIS BANKAS (ECB)



Pastovi!j! s"naud! 
kompensacijos mechanizmas

1

• Kompensacijos pervedamos tiesiai 
#mon$ms % s"skaitas. 85% l$&! suteikia 
valstyb$, be verslo prisid$jimo. 

• Taikomos 1 dyd#io VDU lubos. 

• 'ioms kompensacijoms nekeliamos 
jokios papildomos s"lygos. PSD ir 
Sodros mokes(iai dengiami valstyb$s 
biud#eto l$&omis.

4 PRIEMON)

Darbo u#mokes(io 
(prastov!) 
kompensacija.

L)'* POREIKIS
1,5 mlrd. Eur.



Pastovi!j! s"naud! 
kompensacijos mechanizmas

1

• Parengti ir priimti #statym! pakeitimus, 
#pareigojan$ius nuomotojus taikyti 
nuomos mok%jim! atid%jimus. 

• Taip pat priimti #statym! pakeitimus, 
#pareigojan$ius bankus suteikti verslo 
#mon%ms kredito bei lizingo atid%jimus. 

• U&tikrinti lengvai prieinam", greit" ir 
pla$ios apimties pal'kan! 
kompensavim" per INVEGA.

5 PRIEMON(

Nuomos, paskol! 
gr"&inimo, lizingo 
mok%jim! atid%jimas 
(atostogos)

L()* POREIKIS
75 mln. Eur.



Pastovi!j! s"naud! 
kompensacijos mechanizmas

1

• Teikti tikslines i#mokas d$l karantino 
u%darytam verslui, kompensuojant 
patirtas komunalines s"naudas pagal 
paskutini! trij! m$nesi! s"skait! 
vidurk&. 

• L$#as per 14 dien! po parai#kos 
pateikimo perveda VMI. Mok$jimai 
atliekami kas m$nes&.

6 PRIEMON'

(kini! s"naud! 
(elektra, #ildymas, 
apsauga ir kt.) 
kompensavimas. 

L')* POREIKIS
100 mln. Eur.



Pagalba eksportuojan!ioms "mon#ms

1

• De$imteriopai i$pl#sti s%skait& kredito, 
eksporto kredito bei faktoringo 
garantij& mechanizm%, "vesti $i& 
priemoni& dalin" pal'kan& 
kompensavim%. 

• Priemon#s administravim% pavesti 
INVEGA. 

7 PRIEMON(

Greitas ir paprastas 
kredito draudimo, 
faktoringo ir eksporto 
kredito garantij& 
suteikimas

L()* POREIKIS
300 mln. Eur.



Supaprastinta !moni" 
tarpusavio skol" u#skaita

1

• Paskirti institucij$, (VMI, Registr" 
centras) kuri skubiai parengt" ir 
administruot" !moni" tarpusavio 
s$skait" u#skaitos mechanizm$ pagal 
jau sukurt$ algoritm$.

8 PRIEMON%

Sukurtas supaprastintas, 
plataus m$sto !moni" 
tarpusavio skol" u#skaitos 
mechanizmas. 

L%&' POREIKIS
2 mln. Eur.



Nuolatinis !alies ekonomin"s 
pad"ties monitoringas

1

• Suburti ekonomin"s analiz"s centr# 
prie Vyriausyb"s, kuris sutelkt$ 
ekspertus ekonominei situacijai 
analizuoti ir vertinti, si%lyt$ konkre&ius 
ekonomikos gelb"jimo veiksmus 
Vyriausybei ir formuluot$ ateities 
scenarijus. 

• Parengti ekonomikos temperat%r# 
matuojan&ius rodiklius, juos nuolat 
skelbti.

9 PRIEMON'

Ekonomin"s analiz"s ir 
ekspertiz"s sutelkimas viename 
centre prie Vyriausyb"s. 

Kasdieninis ekonomin"s 
!vieslent"s duomen$ pateikimas 
visuomenei.

L'() POREIKIS
1 mln. Eur.



Trumpojo laikotarpio priemon!s

1
PRIEMON"  400 MLN. EUR.
Supaprastintas 
likvidumo palaikymas

PRIEMON"  500 MLN. EUR.
Likvidumo palaikymas

PRIEMON"  750 MLN. EUR.
Lietuvos banko si#lymu 
kurti rekapitalizavimo fond$
Europos centrinis bankas (ECB)

PRIEMON"  1,5 MLRD. EUR.
Darbo u%mokes&io (prastov') 
kompensacija

PRIEMON"  75 MLN. EUR.
Nuomos paskol' gr$%inimo, lizingo 
mok!jim' atid!jimas (atostogos)

PRIEMON"  100 MLN. EUR.
(kini' s$naud' (elektra, )ildymas, apsauga 
ir kt.) kompensavimas

PRIEMON" 300 MLN. EUR.
Greitas ir paprastas kredito 
draudimo, faktoringo ir 
eksporto kredito garantij' 
suteikimas

PRIEMON"   2 MLN. EUR.
Supaprastintas 
likvidumo palaikymas

PRIEMON"  1 MLN. EUR.
Ekonomin!s analiz!s ir ekspertiz!s 
sutelkimas viename centre prie 
Vyriausyb!s. 

Kasdieninis ekonomin!s )vieslent!s 
duomen' pateikimas visuomenei.



Vidutinio ir ilgojo
laikotarpio priemon!s
KRIZ! KAIP GALIMYB! – PAKLAUSOS DIDINIMAS 
IR EKONOMIKOS TRANSFORMACIJA



Infrastrukt!ros fondas

Vyriausyb", energetikos ir susisiekimo sektoriaus 
#moni$ l"%os, EIB, EBRD, NIB investicijos;

Investicij$ programa

Magistraliniai keliai, j!r$ uosto pl"tra, elektros gamybos
bei rezervavimo paj"gum$ vystymas;

Investicij$ bumas

Spartinami ES finansuojami 
strateginiai projektai

Sinchronizacija su ENTSO-E, Rail Baltica, kt.;

Investicijos # skaitmenin&, 
%vietimo ir mokslo infrastrukt!r'

S'lygos investuotojams

Pramon"s parkai, gamybin"s patalpos;

TIKSLAS

Pritraukti iki 10 milijard$
investicij$ %alies infrastrukt!rai



Gamybos susigr!"inimas # ES 
(„Strategic autonomy“)

Sudaryti s!lygas gr#"tan$iai gamybai investuoti
Lietuvoje (infrastrukt%ra, skatinamieji paketai, 
specialistai)

Pramon&s technologinis atnaujinimas

Magistraliniai keliai, oro uost' pl&tra, 
j%r' uosto pl&tra, elektros gamybos bei 
rezervavimo paj&gum' vystymas;

Investicijos # gamybos sektori'

In"inerin&s srities vis' lygi' specialistai

Perkvalifikavimo programa

Mokestin& aplinka

Mokestin&s lengvatos auk(t! prid&tin) vert) 
kurian$iai pramonei, finansin& param! 
eksperimentinei bei industrinei pl&trai.



Valstyb!s param" 
koncentruoti # $ias sritis:

BIO IR SVEIKATOS TECHNOLOGIJ%

NAUJ% MED&IAG% (FOTONIKOS,  LAZERI% 
TECHNOLOGIJOS) 

IT 

Finansini' technologij', (aidim' industrij' ir 
kibernetinio saugumo. 

Siaurinti sumanios
specializacijos
prioritet' skai)ius

Pa(angi' ekonomikos 
sektori' vystymas



BIO-LITHUANIA

Strategin! valstybin!s reik"m!s programa, kurios tikslas –
sukurti Lietuvos, kaip pasaulinio bio ir  sveikatos technologij# 
centro prekin$ %enkl& – Bio-Lithuania ir $ Lietuv& pritraukti 
pasaulinio masto gyvyb!s moksl# srityje dirban'ias korporacijas.

Pa%angi# ekonomikos 
sektori# vystymas



Gyvyb!s moksl" finansavimo 
rizikos kapitalo fondas 

Auk#tos prid!tin!s vert!s 
paslaug" ir produkt" eksporto 
skatinimo politika

Mokslo tyrim" efektyvumas ir 
atsiperkamumas

Auk#tos kvalifikacijos 
darbuotoj" pritraukimo bei 
susigr$%inimo programa

Pa%angi" ekonomikos sektori" vystymas



Vilniuje, Kaune, galimai 
Klaip!doje - inovacij" 
k#rimo ekosistema, stipr#s 
universitetai ir mokslo, 
inovacij" institutai, 
startuoli" inkubatorius, 
talent" pritraukimo 
schema. 

10-ies ekonominio augimo centr" programa

TRIJ$ PAKOP$ EKONOMINIO AUGIMO CENTR$ MODELIS

%iauliai, Panev!&ys –
pramon!s ekosistema, 
tradicin!s pramon!s 
atsinaujinimo ir gamybini" 
kompanij" pritraukimo 
programos.

In&ineriniai paj!gumai, 
kompetencijos ir darbo 
j!gos mobilumas.

PATOGI GYVENTI EKOSISTEMA

Kokybi'kos vie'osios paslaugos, 
perspektyv( suteikian)i" mokykl" tinklas, 
patogus susisiekimas, atvykstantiems 
dirbti i' kit" miest".



1

Investicij! bumas Investicijos " gamybos sektori!

Pa#angi! ekonomikos 
sektori! vystymas

10-ies ekonominio augimo 
centr! programa

Vidutinio ir ilgojo laikotarpio priemon$s

PRITRAUKTI IKI 10 MLRD. INVESTICIJ% 
&ALIES INFRASTRUKT'RAI



1

Pristat!me esminius "ingsnius, 
kuriuos turime #gyvendinti, norint 
atkurti Lietuvos ekonomik$.

Jei turite pasi%lym& ar kritini& pasteb!jim&, 
kvie'iame pateikti juos (iuo el.pa(tu:
ekonomikosgrupe@tsajunga.lt

D!kojame


