ATNAUJINTA INFORMACIJA APIE EKONOMINĘ
IR PINIGŲ APLINKOS RAIDĄ
SANTRAUKA
2015 m. pradžioje pasaulio ekonominės veiklos rodikliai ir toliau rodo stabilų augimo tempą. Ypač
spartus tebėra JAV ekonomikos augimas, nepaisant laikino jo sulėtėjimo ženklų metų pradžioje, ir
Jungtinės Karalystės ekonomikos augimas. Tuo pat metu vangiai atsigauna Japonijos ekonomika.
Pažymėtina, kad lėtėjantis Kinijos ekonomikos augimas lėmė skatinimo priemonių įgyvendinimą.
Mažėjančios importo apimtys besiformuojančios rinkos ekonomikos šalyse rodo, kad pasaulinė
prekyba vėl silpnėja. Žemos energijos kainos mažina bendrosios infliacijos lygį.
Euro zonos finansų rinkų raidai kovo mėn. didžiausią įtaką darė Eurosistemos kovo 9 d. pradėti
pirkti viešojo sektoriaus eurais išreikšti vertybiniai popieriai. Daugumoje šalių toliau mažėjo įvairių
terminų vyriausybės obligacijų pajamingumas. Ypač padidėjo akcijų ir kitų turto rūšių vertė.
Naujausi euro zonos ekonominiai rodikliai ir apklausų rezultatai atitinka toliau šiek tiek spartėjantį
gamybos augimą 2015 m. pirmąjį ketvirtį. Kalbant apie ilgesnio laikotarpio perspektyvas,
pažymėtina, kad pinigų politikos priemonės, kurių pastaruoju metu ėmėsi Valdančioji taryba,
mažos naftos kainos ir nukritusi euro vertė turėtų padėti platesniam ir laipsniškam ekonomikos
atsigavimui. Tuo pat metu, nors yra tam tikrų padėties gerėjimo ženklų darbo rinkose, nedarbas
tebėra didelis, o ekonomikos sąstingis turėtų mažėti tik laipsniškai.
Metinė infliacija pagal SVKI euro zonoje kovo mėn. buvo –0,1 % (sausio ir vasario mėn. atitinkamai
sudarė –0,6 % ir –0,3 %). Atsižvelgiant į turimą informaciją, numatoma, kad infliacija artimiausiais
mėnesiais turėtų ir toliau būti labai maža arba neigiama, o vėliau 2015 m. turėtų pradėti laipsniškai
didėti. Laipsnišką didėjimą turėtų palaikyti palankus ECB pinigų politikos priemonių poveikis
visuminei paklausai, sumažėjusio euro kurso įtaka ir ateities sandorių rinkose įsitvirtinusi prielaida,
kad artimiausiais metais naftos kainos truputį kils.
Pinigų analizė rodo tolesnį metinio P3 augimo atsigavimą. Kartu paskolų ne finansų bendrovėms
suteikimo sumažėjimas tapo nuosaikesnis, o paskolų namų ūkiams suteikimo metinis augimo lygis
tapo šiek tiek teigiamas. ECB pinigų politikos priemonės padeda atkurti tinkamą pinigų politikos
poveikio mechanizmo veikimą ir švelnina bankų paskolų suteikimo sąlygas. Toliau mažėja bankų
finansavimo sąnaudos ir paskolų palūkanų normos, o naujausia euro zonos bankų apklausa dėl
skolinimo sąlygų rodo, kad kredito standartai toliau švelninami.
2015 m. balandžio 15 d. vykusiame posėdyje, remdamasi savo reguliaria ekonomine ir pinigų
analize ir ateities gairėmis, Valdančioji taryba nusprendė pagrindinių ECB palūkanų normų nekeisti.
Kalbant apie ateitį, pasakytina, kad daugiausia dėmesio Valdančioji taryba skirs pinigų politikos
priemonių įgyvendinimui. Šios priemonės padės toliau gerinti ekonomikos perspektyvas, mažinti
ekonomikos sąstingį ir spartinti pinigų ir kredito augimą. Kartu tokia raida padės pasiekti, kad
infliacija vidutiniu laikotarpiu vėl priartėtų prie mažesnio kaip 2 %, bet jam artimo lygio, ir tokia
būtų toliau, o kartu padės vidutiniu ir ilguoju laikotarpiais tvirtai palaikyti infliacijos lūkesčius.
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