ƲVADINIS STRAIPSNIS
2011 m. lapkriþio 3 d. vykusiame posơdyje, remdamasi reguliaria ekonomine ir pinigǐ analize,
Valdanþioji taryba nusprendơ sumažinti pagrindines ECB palǌkanǐ normas 25 baziniais punktais.
Nors inßiacijos lygis vis dar yra gana aukštas ir tikơtina, kad per artimiausius mơnesius bus
didesnis kaip 2 %, 2012 m. infliacija turơtǐ nukristi žemiau 2 % ribos. Pinigǐ augimo tempas
tebơra nedidelis. Priơmus šio mơnesio sprendimą, pinigǐ politikai svarbiu laikotarpiu euro zonoje
turơtǐ nusistovơti stabilias kainas atitinkantis infliacijos lygis. Tikơtina, kad dơl nepalankaus
poveikio finansavimo sąlygoms bei pasitikơjimui finansǐ rinkose tebetvyranti Ƴtampa gali slopinti
euro zonos ekonomikos augimo tempą šiǐ metǐ antrąjƳ pusmetƳ ir vơliau. Ekonominơ perspektyva
ir toliau yra itin neapibrơžta, o rizika, kad augimas bus lơtesnis, padidơjo. Kai kurios iš šiǐ rizikǐ
pasireiškơ, todơl labai tikơtina, kad 2012 m. realiojo BVP vidutinio augimo tempo prognozơs bus
gerokai sumažintos. Esant tokiai situacijai, kainǐ, sąnaudǐ ir darbo užmokesþio spaudimas euro
zonoje taip pat turơtǐ sumažơti. Valdanþioji taryba atsižvelgơ Ƴ tai lapkriþio 3 d. priimdama
sprendimą sumažinti pagrindines ECB palǌkanǐ normas. Taigi ir toliau labai svarbu, kad pinigǐ
politika palaikytǐ kainǐ stabilumą vidutiniu laikotarpiu ir taip užtikrintǐ, kad euro zonos infliacijos
lǌkesþiai visiškai atitiktǐ Valdanþiosios tarybos siekƳ vidutiniu laikotarpiu palaikyti infliacijos lygƳ
artimą, bet mažesnƳ kaip 2 %. Toks Ƴtvirtinimas yra bǌtinas, kad pinigǐ politika padơtǐ augti
ekonomikai ir kurti naujas darbo vietas euro zonoje.
Likvidumo teikimas ir refinansavimo operacijǐ paskirstymo bǌdai toliau padơs užtikrinti, kad euro
zonos bankai nepatirtǐ likvidumo trǌkumo. Visos pinigǐ politikos specialiosios priemonơs,
Ƴgyvendintos esant itin didelei Ƴtampai finansǐ rinkoje, yra laikino pobǌdžio.
Kalbant apie ekonominĊ analizĊ, šiǐ metǐ antrąjƳ pusmetƳ euro zonos realusis BVP turơtǐ augti
labai nedaug. 2011 m. antrąjƳ ketvirtƳ, palyginti su ankstesniu ketvirþiu, realiojo BVP augimas
sumažơjo iki 0,2 %. Kaip rodo nepalankǌs apklausos duomenys, yra ženklǐ, kad pasireiškơ
anksþiau numatyta augimo lơtơjimo rizika. Vertinant ateities perspektyvas, panašu, kad euro
zonos ekonominƳ aktyvumą slopina keletas veiksniǐ, Ƴskaitant mažơjanþią pasaulinĊ paklausą ir
neigiamą poveikƳ, kurƳ finansavimo sąlygoms ir pasitikơjimui daro keliose euro zonos vyriausybiǐ
skolos vertybiniǐ popieriǐ rinkose tebetvyranti Ƴtampa. Valdanþioji taryba ir toliau tikisi, kad euro
zonos

ekonominƳ

aktyvumą

teigiamai

veiks

tebesitĊsiantis

ekonomikos

augimas

besiformuojanþios rinkos ekonomikos šalyse, nedidelơs trumpalaikơs palǌkanǐ normos ir kitos
Ƴvairios priemonơs, kuriǐ buvo imtasi finansǐ sektoriaus funkcionavimui pagerinti.
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Valdanþiosios tarybos vertinimu, turimi duomenys patvirtina, kad, esant ypaþ dideliam
neapibrơžtumui, yra lơtesnio negu tikimasi euro zonos ekonominio augimo rizika. Lơtesnio
augimo rizika daugiausia susijusi su dar labiau sustiprơjusia Ƴtampa kai kuriuose euro zonos ir
pasaulio finansǐ rinkǐ segmentuose ir su tuo, kad šis spaudimas gali persiduoti euro zonos
realiajai ekonomikai. Be to, ši rizika taip pat susijusi su vis dar dideliǐ energijos kainǐ poveikiu,
protekcionistiniu

spaudimu

ir

pasaulio

ekonomikos

nesubalansuotumo

nesklandaus

koregavimosi galimybe.
Kalbant apie kainǐ pokyþius, remiantis Eurostato išankstiniu Ƴverþiu, pagal SVKI apskaiþiuota
euro zonos metinơ infliacija spalio mơn. buvo 3,0 % (tokia pati kaip ir rugsơjo mơn.). Nuo
praơjusiǐ metǐ pabaigos infliacijos lygis tebơra gana aukštas – daugiausia dơl didesniǐ energijos
ir kitǐ žaliavǐ kainǐ. Vertinant ateities perspektyvas, tikơtina, kad per artimiausius mơnesius
infliacijos lygis bus didesnis kaip 2 %, taþiau 2012 m. infliacija turơtǐ nukristi žemiau 2 % ribos.
Numatoma, kad pinigǐ politikai svarbiu laikotarpiu euro zonoje nusistovơs stabilias kainas
atitinkantis infliacijos lygis. Tai susijĊ su lǌkesþiais, kad, lơþiau augant euro zonos ir pasaulio
ekonomikai, kainǐ, sąnaudǐ ir darbo užmokesþio spaudimas euro zonoje taip pat turơtǐ
sumažơti.
Valdanþioji taryba tebesilaiko nuomonơs, kad su kainǐ raida vidutiniu laikotarpiu susijusi rizika
yra iš esmơs subalansuota. Ʋ tai atsižvelgta ir 2011 m. lapkriþio 3 d. priimant sprendimą sumažinti
pagrindines ECB palǌkanǐ normas 25 baziniais punktais. Pagrindinơ kainǐ kilimo rizika susijusi
su tikimybe, kad dơl fiskalinơs konsolidacijos, kurią reikơs vykdyti kelerius ateinanþius metus,
didơs netiesioginiai mokesþiai ir administruojamosios kainos. Vis dơlto dabartinơmis sąlygomis
infliacinis spaudimas turơtǐ mažơti. Pagrindinơ lơtesnio augimo rizika susijusi su galimai lơtesnio
negu tikimasi euro zonos ir pasaulio ekonomikos augimo poveikiu. Tiesą sakant, jei augimas
bǌtǐ tvarus, lơtai auganti ekonomika galơtǐ sumažinti infliacinƳ spaudimą euro zonoje vidutiniu
laikotarpiu.
Analizuojant pinigǐ raidą, P3 metinis augimo tempas 2011 m. rugsơjo mơn. padidơjo iki 3,1 %
(rugpjǌþio mơn. buvo 2,7 %). Paskolǐ privaþiajam sektoriui metinis augimo tempas, pakoregavus
atsižvelgiant Ƴ paskolǐ pardavimą ir paskolǐ pakeitimą vertybiniais popieriais, rugsơjo mơn. buvo
2,7 % (toks pat kaip ir rugpjǌþio mơn.). Kaip ir rugpjǌþio mơn., Ƴplaukos Ƴ P3 taip pat yra
susijusios su padidơjusia Ƴtampa kai kuriose finansǐ rinkose. Konkreþiau tariant, Ƴplaukos Ƴ pinigǐ
rinkos fondǐ akcijas (vienetus) ir atpirkimo sandorius, Ƴvykdytus per kitas pagrindines sandoriǐ
šalis, atrodo, turơjo daugiausia Ƴtakos pinigǐ pokyþiams rugsơjo mơn. P1 metinis augimo tempas
padidơjo nuo 1,7 % (rugpjǌþio mơn.) iki 2,0 % (rugsơjo mơn.).
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Kalbant apie P3 priešinius, rugsơjo mơn. paskolǐ nefinansinơms korporacijoms ir namǐ ǌkiams
metinis augimo tempas, pakoreguotas atsižvelgiant Ƴ paskolǐ pardavimą ir paskolǐ pakeitimą
vertybiniais popieriais, palyginti su rugpjǌþio mơn., iš esmơs nepasikeitơ ir buvo atitinkamai 2,2 ir
2,6 %. Šie duomenys nerodo, kad padidơjusi Ƴtampa finansǐ rinkose bǌtǐ dariusi poveikƳ kreditǐ
pasiǌlai iki rugsơjo mơn. Vis dơlto, kadangi toks poveikis gali pasireikšti ne iš karto, ateinanþiu
laikotarpiu vykstantys kredito pokyþiai bus labai išsamiai analizuojami. Vertinant atitinkamos Ƴ
vidutinƳ laikotarpƳ orientuotos perspektyvos atžvilgiu ir nekreipiant dơmesio Ƴ trumpalaikius
svyravimus, plaþiǐjǐ pinigǐ ir paskolǐ augimas per pastaruosius mơnesius stabilizavosi. Apskritai
pinigǐ augimo tempas tebơra nedidelis.
Per pastaruosius kelis mơnesius bendras pinigǐ finansiniǐ institucijǐ balansǐ dydis iš esmơs
nepasikeitơ. Siekiant sumažinti galimą neigiamo grƳžtamojo ryšio poveikƳ, susijusƳ su Ƴtampa
finansǐ rinkose, patikimi bankǐ balansai bus itin svarbǌs. Tai laikui bơgant palengvins tinkamą
kreditǐ teikimą ekonomikai. Todơl Valdanþioji taryba palankiai vertina Europos Vadovǐ Tarybos
spalio 26 d. sutikimą iki 2012 m. liepos pabaigos dar labiau didinti bankǐ pirmojo lygio kapitalo
poziciją iki 9 %. Ji taip pat visiškai pritaria raginimui, kad nacionalinơs priežiǌros institucijos
užtikrintǐ, jog bankǐ rekapitalizacijos planai nelemtǐ pernelyg staigaus finansinio sverto
sumažơjimo.
Taigi 2011 m. lapkriþio 3 d. vykusiame posơdyje, remdamasi reguliaria ekonomine ir pinigǐ
analize, Valdanþioji taryba nusprendơ sumažinti pagrindines ECB palǌkanǐ normas 25 baziniais
punktais. Nors inßiacijos lygis vis dar yra gana aukštas ir tikơtina, kad per artimiausius mơnesius
bus didesnis kaip 2 %, 2012 m. infliacija turơtǐ nukristi žemiau 2 % ribos. Tarpusavyje palyginta
iš pinigǐ ir ekonominơs analizơs gauta informacija patvirtina, kad pinigǐ augimo tempas tebơra
mažas. Priơmus šio mơnesio sprendimą, pinigǐ politikai svarbiu laikotarpiu euro zonoje turơtǐ
nusistovơti stabilias kainas atitinkantis infliacijos lygis. Tikơtina, kad dơl nepalankaus poveikio
finansavimo sąlygoms bei pasitikơjimui finansǐ rinkose tebetvyranti Ƴtampa gali slopinti euro
zonos ekonomikos augimo tempą šiǐ metǐ antrąjƳ pusmetƳ ir vơliau. Ekonominơ perspektyva ir
toliau yra itin neapibrơžta, o rizika, kad augimas bus lơtesnis, padidơjo. Kai kurios iš šiǐ rizikǐ
pasireiškơ, todơl labai tikơtina, kad 2012 m. realiojo BVP vidutinio augimo tempo prognozơs bus
gerokai sumažintos. Esant tokiai situacijai, kainǐ, sąnaudǐ ir darbo užmokesþio spaudimas euro
zonoje taip pat turơtǐ sumažơti. Valdanþioji taryba atsižvelgơ Ƴ tai lapkriþio 3 d. priimdama
sprendimą sumažinti pagrindines ECB palǌkanǐ normas 25 baziniais punktais. Taigi ir toliau labai
svarbu, kad pinigǐ politika palaikytǐ kainǐ stabilumą vidutiniu laikotarpiu ir taip užtikrintǐ, kad
euro zonos infliacijos lǌkesþiai visiškai atitiktǐ Valdanþiosios tarybos siekƳ vidutiniu laikotarpiu
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palaikyti infliacijos lygƳ artimą, bet mažesnƳ kaip 2 %. Toks Ƴtvirtinimas yra bǌtinas, kad pinigǐ
politika padơtǐ augti ekonomikai ir kurti naujas darbo vietas euro zonoje.
Kalbant apie fiskalinĊ politiką, pasakytina, kad visǐ euro zonos šaliǐ vyriausybơs turi parodyti, jog
yra tvirtai pasiryžusios visapusiškai laikytis valstybơs prisiimtǐ finansiniǐ Ƴsipareigojimǐ, nes tai
yra lemiamas aspektas siekiant užtikrinti visos euro zonos finansinƳ stabilumą. Valdanþioji taryba
atkreipia dơmesƳ Ƴ fiskalinius Ƴsipareigojimus, paskelbtus 2011 m. spalio 26 d. euro zonos
aukšþiausiojo lygio susitikimo pareiškime, ir ragina visas vyriausybes visiškai ir kaip galima
greiþiau Ƴgyvendinti priemones, bǌtinas fiskalinei konsolidacijai pasiekti ir tvarioms pensijǐ
sistemoms sukurti, bei pagerinti savo valdymą. Bendrose ES ir TVF koregavimo programose
dalyvaujanþiǐ šaliǐ, o ypaþ pažeidžiamǐ šaliǐ, vyriausybơs turơtǐ bǌti pasirengusios imtis visǐ
papildomǐ priemoniǐ, kuriǐ tik gali prireikti.
Siekiant padidinti pasitikơjimą, pagerinti ekonomikos augimo perspektyvas ir paskatinti darbo
vietǐ kǌrimą, itin svarbu, kad fiskalinis konsolidavimas ir struktǌrinơs reformos bǌtǐ vykdomi
kartu. Todơl Valdanþioji taryba ragina visǐ euro zonos šaliǐ vyriausybes nieko nelaukiant
paspartinti radikaliǐ ir visapusiškǐ struktǌriniǐ reformǐ Ƴgyvendinimą. Tai padơs euro zonos
šalims padidinti konkurencingumą, jǐ ekonomikǐ lankstumą ir augimo potencialą ilgesniu
laikotarpiu. Todơl bǌtina vykdyti darbo rinkos reformas, daugiausia dơmesio skiriant priemonơms,
padedanþioms panaikinti suvaržymus ir didinti darbo užmokesþio lankstumą, kad darbo
užmokestƳ ir darbo sąlygas bǌtǐ galima pritaikyti konkretiems Ƴmoniǐ poreikiams. Bendrai tariant,
šiuo Ƴtemptu metu svarbu, kad ir pelno maržos, ir darbo užmokestis tebekiltǐ nuosaikiai. Šios
priemonơs turơtǐ bǌti Ƴgyvendinamos kartu su struktǌrinơmis reformomis, didinanþiomis
produktǐ,

ypaþ

paslaugǐ

(Ƴskaitant

reglamentuojamǐ

profesijǐ

liberalizavimą),

rinkǐ

konkurencingumą ir, kur tinka, bǌti skatinanþiomis šiuo metu valstybinio sektoriaus teikiamǐ
paslaugǐ privatizavimą. Be to, Valdanþioji taryba pabrơžia, jog be galo svarbu, kad euro zonos
nacionalinơs institucijos skubiai pritaikytǐ ir Ƴgyvendintǐ 2011 m. spalio 26 d. euro zonos
aukšþiausiojo lygio susitikimo pareiškime paskelbtas ir rekomenduojamas priemones.
Šiame mơnesinio biuletenio numeryje yra du straipsniai. Pirmame straipsnyje apžvelgiami
pastarojo meto bǌsto kainǐ pokyþiai euro zonoje ir JAV, antrame – bankǐ ilgalaikiǐ skolos
finansavimo priemoniǐ pokyþiai euro zonos rinkose dabartiniu metu ir aptariama pinigǐ politikos
perdavimo svarba bei integracijos lygis.
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