ƲVADINIS STRAIPSNIS
2011 m. rugpjǌþio 4 d. vykusiame posơdyje, remdamasi reguliaria ekonomine ir pinigǐ analize,
Valdanþioji taryba nusprendơ nekeisti pagrindiniǐ ECB palǌkanǐ normǐ po to, kai 2011 m. liepos
7 d. jos buvo padidintos 25 baziniais punktais. Vơliau paskelbta informacija patvirtina vertinimą,
kad, atsižvelgiant Ƴ riziką kainǐ stabilumui, skatinamosios pinigǐ politikos pozicijos koregavimas
buvo pagrƳstas. Nors pinigǐ analizơ rodo, kad pinigǐ augimo tempas tebơra nedidelis, piniginis
likvidumas vis dar yra didelis ir gali pasireikšti kainǐ spaudimo poveikis. Kaip ir numatyta,
naujausi ekonominiai duomenys rodo, kad ekonomikos augimas, smarkiai stiprơjĊs pirmąjƳ
ketvirtƳ, per pastaruosius kelis mơnesius šiek tiek sulơtơjo. Manoma, kad ateinanþiu laikotarpiu
augimo tempas toliau nuosaikiai spartơs. Vis dơlto neapibrơžtumas yra itin didelis. Kalbant apie
pinigǐ politiką, labai svarbu, kad dơl pastarojo meto kainǐ pokyþiǐ neaugtǐ bendras infliacinis
spaudimas. Infliacijos lǌkesþiai euro zonoje turi ir toliau visiškai atitikti Valdanþiosios tarybos siekƳ
palaikyti mažesnƳ, bet artimą 2 % infliacijos lygƳ vidutiniu laikotarpiu. Toks Ƴtvirtinimas yra bǌtinas,
kad pinigǐ politika toliau padơtǐ augti ekonomikai ir kurti naujas darbo vietas euro zonoje. Be to,
trumpalaikơs palǌkanǐ normos tebơra mažos, o finansavimo sąlygos – palankios. Todơl pinigǐ
politikos pozicija tebơra skatinamoji. Valdanþioji taryba ir toliau labai atidžiai stebơs visus
pokyþius, susijusius su rizika kainǐ stabilumui.
Atsižvelgdama Ƴ vơl padidơjusią riziką kai kuriose euro zonos finansǐ rinkose, 2011 m. rugpjǌþio
4 d. vykusiame posơdyje Valdanþioji taryba taip pat nusprendơ atlikti papildomą likvidumo
didinimo ilgesnơs trukmơs refinansavimo operaciją (ITRO), kurios terminas yra apytikriai 6 mơn.
Operacija bus vykdoma kaip fiksuotǐ palǌkanǐ normǐ aukcionas, paskirstant visą sumą. Bus
nustatyta šios operacijos fiksuota palǌkanǐ norma, lygi vidutinei pagrindiniǐ refinansavimo
operacijǐ (PRO) palǌkanǐ normai visos papildomos ITRO metu. Operacija bus paskelbta
2011 m. rugpjǌþio 9 d., suma paskirstyta 2011 m. rugpjǌþio 10 d. ir operacija atlikta 2011 m.
rugpjǌþio 11 d. Operacijos terminas – 2012 m. kovo 1 d.
Valdanþioji taryba taip pat nusprendơ toliau vykdyti PRO kaip fiksuotǐ palǌkanǐ normǐ
aukcionus, paskirstant visą sumą tol, kol reikơs, bent iki 2011 m. paskutinio atsargǐ laikotarpio
pabaigos 2012 m. sausio 17 d. Šis aukcionas bus naudojamas ir vieno atsargǐ laikotarpio
termino Eurosistemos specialios trukmơs refinansavimo operacijoms, kurios bus vykdomos tol,
kol reikơs, bent iki 2011 m. paskutinio ketvirþio pabaigos. Šioms specialios trukmơs
refinansavimo operacijoms taikoma fiksuota palǌkanǐ norma bus tokia pati kaip ir tuo metu
taikoma pagrindinơms refinansavimo operacijoms. Be to, Valdanþioji taryba nusprendơ Ƴvykdyti 3
mơn. ITRO, kuriǐ suma bus paskirstyta 2011 m. spalio 26 d., lapkriþio 30 d. ir gruodžio 21 d.,
kaip fiksuotǐ palǌkanǐ normǐ aukcionus, paskirstant visą sumą. Bus nustatyta šiǐ 3 mơn.
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operacijǐ fiksuota palǌkanǐ norma, lygi vidutinei pagrindiniǐ refinansavimo operacijǐ palǌkanǐ
normai visos atitinkamos ITRO metu.
Kaip jau minơta anksþiau, likvidumo teikimas ir refinansavimo operacijǐ paskirstymo bǌdai bus
atitinkamai koreguojami, atsižvelgiant Ƴ tai, kad visos specialiosios priemonơs, Ƴgyvendintos esant
itin didelei Ƴtampai finansǐ rinkoje, yra laikino pobǌdžio.
Kalbant apie ekonominĊ analizĊ, 2011 m. pirmąjƳ ketvirtƳ euro zonos realusis BVP, palyginti su
ankstesniu ketvirþiu, gerokai išaugo ir buvo 0,8 %. Antrojo ketvirþio duomenys ir paskelbti
apklausǐ rezultatai rodo, kad realusis BVP ir toliau augo, nors ir lơþiau, kaip ir buvo tikơtasi. Šis
sulơtơjimas rodo, kad pirmąjƳ ketvirtƳ ekonomika sparþiai augo iš dalies dơl tam tikrǐ specifiniǐ
veiksniǐ. Ekonominis aktyvumas euro zonoje ir toliau didơja. Manoma, kad ateinanþiu laikotarpiu
ekonomikos augimo tempas nuosaikiai spartơs. Euro zonos eksportui vis dar turơtǐ bǌti
naudinga tai, kad pasaulio ekonomikos plơtra tĊsiasi. Be to, dabartinis vartotojǐ ir verslo
pasitikơjimo lygis euro zonoje stiprina privaþiojo sektoriaus vidaus paklausą. Vis dơlto augimas
šiuo metu sulơtơjo dơl Ƴvairiǐ neapibrơžtumą skatinanþiǐ veiksniǐ, o ekonominĊ veiklą, manoma,
šiek tiek slopins tebesitĊsiantis balansǐ koregavimo procesas Ƴvairiuose regionuose ir
sektoriuose.
Valdanþiosios tarybos vertinimu, šiai euro zonos ekonomikos perspektyvai kylanti rizika iš esmơs
tebơra subalansuota, nors vyrauja itin didelis neapibrơžtumas. Viena vertus, vartotojǐ ir verslo
pasitikơjimas bei pagerơjusios darbo rinkos sąlygos galơtǐ ir toliau stiprinti ekonominĊ veiklą euro
zonoje, taþiau, kita vertus, augimo lơtơjimo rizika galơjo padidơti. Ši rizika susijusi su kai kuriuose
euro zonos finansǐ rinkǐ segmentuose tebetvyranþia Ƴtampa, pasauline raida ir tuo, kad šios
rizikos poveikis gali persiduoti euro zonos realiajai ekonomikai. Be to, augimo lơtơjimo rizika
susijusi su toliau kylanþiomis energijos kainomis, protekcionistiniu spaudimu ir pasaulio
ekonomikos nesubalansuotumo nesklandaus koregavimosi galimybe.
Kalbant apie kainǐ pokyþius, 2011 m. liepos mơn. pagal SVKI apskaiþiuota euro zonos metinơ
infliacija buvo 2,5 % (birželio mơn. – 2,7 %). Palyginti didelis pastarǐjǐ keliǐ mơnesiǐ infliacijos
lygis daugiausia susijĊs su pakilusiomis energijos ir kitǐ žaliavǐ kainomis. Vertinant ateities
perspektyvas, tikơtina, kad per artimiausius mơnesius infliacija bus akivaizdžiai didesnơ kaip 2 %.
Daugiausia dơl kylanþiǐ energijos ir kitǐ žaliavǐ kainǐ didơjantis infliacinis spaudimas vis dar
pastebimas ir gamybos proceso pradžioje. Ir toliau labai svarbu, kad didơjanti pagal SVKI
apskaiþiuota infliacija nesukeltǐ antrinio poveikio nustatant kainas bei darbo užmokestƳ ir dơl to
neaugtǐ bendras infliacinis spaudimas. Infliacijos lǌkesþiai turi ir toliau visiškai atitikti
Valdanþiosios tarybos siekƳ palaikyti mažesnƳ, bet artimą 2 % infliacijos lygƳ vidutiniu laikotarpiu.
Vidutiniu laikotarpiu tebơra kainǐ didơjimo rizika. Ji pirmiausia susijusi su labiau negu manyta
kilusiomis
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administruojamosios kainos gali bǌti didesnơs negu šiuo metu tikimasi, nes kelerius ateinanþius
metus prireiks fiskalinơs konsolidacijos. Galiausiai rizika gali kilti ir dơl didesnio negu tikơtasi
spaudimo vidaus kainoms euro zonoje.
Kalbant apie padơtƳ pinigǐ srityje, P3 metinis augimo tempas 2011 m. birželio mơn. sumažơjo iki
2,1 % (gegužơs mơn. – 2,5 %). Nepaisant laikino mơnesiniǐ duomenǐ svyravimo pastaruoju
metu, iki 2011 m. pirmojo ketvirþio didơjĊs P3 augimas iš esmơs stabilizavosi. Paskolǐ
privaþiajam sektoriui metinis augimo tempas birželio mơn. sumažơjo iki 2,5 % (gegužơs mơn. –
2,7 %). Taigi pinigǐ augimo tempas tebơra nedidelis. Be to, piniginis likvidumas, atsiradĊs prieš
kylant Ƴtampai finansǐ rinkoje, vis dar didelis ir gali pasireikšti kainǐ spaudimo poveikis euro
zonoje.
Panagrinơjus P3 sudedamąsias dalis matyti, kad metinis P1 augimo tempas nesikeitơ ir buvo
1,2 %, o kitǐ trumpalaikiǐ indơliǐ augimas sumažơjo iki 3,7 %. Augimo tempo skirtumai susijĊ su
pastaraisiais mơnesiais tolygiai didơjanþiu trumpalaikiǐ terminuotǐjǐ ir taupomǐjǐ indơliǐ
pelningumu. Vis dar gana stati pajamingumo kreivơ turi bendrą P3 augimą mažinantƳ poveikƳ, nes
mažơja piniginio turto patrauklumas, palyginti su pelningesnơmis ilgesnơs trukmơs priemonơmis,
nepatenkanþiomis Ƴ P3. Taþiau tikơtina, kad šis poveikis silpsta. Kalbant apie P3 priešinius,
metinis paskolǐ nefinansinơms korporacijoms augimo tempas toliau pamažu didơjo – nuo 0,9 %
gegužơs mơn. iki 1,5 % birželio mơn., o metinis paskolǐ namǐ ǌkiams augimo tempas
pastaruosius mơnesius buvo šiek tiek didesnis negu 3 %.
Per praơjusius mơnesius bendras PFI balansǐ dydis iš esmơs nepasikeitơ. Ten, kur reikia
užtikrinti pakankamą kapitalą privaþiojo sektoriaus kreditavimui didinti, bankai turơtǐ nepaskirstyti
pelno, pasinaudoti rinkos galimybơmis savo kapitalo bazei stiprinti arba visapusiškai pasinaudoti
vyriausybơs siǌlomomis priemonơmis kapitalui restruktǌrizuoti. Ypaþ bankai, kuriǐ galimybơs
dalyvauti skolinimosi rinkoje šiuo metu yra ribotos, turi nedelsdami padidinti savo kapitalą ir
efektyvumą. Šiuo atžvilgiu Valdanþioji taryba palankiai vertina Europos Sąjungos bankǐ
testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. JƳ parengơ Europos bankininkystơs institucija ir
nacionalinơs priežiǌros institucijos, glaudžiai bendradarbiaudamos su ECB. Valdanþioji taryba
taip pat palankiai vertina nacionaliniǐ institucijǐ Ƴsipareigojimą suteikti bankams paramą, jei
nepakaktǐ privaþiojo sektoriaus priemoniǐ.
Taigi, remdamasi reguliaria ekonomine ir pinigǐ analize, Valdanþioji taryba nusprendơ nekeisti
pagrindiniǐ ECB palǌkanǐ normǐ po to, kai 2011 m. liepos 7 d. jos buvo padidintos 25 baziniais
punktais. Vơliau paskelbta informacija patvirtina vertinimą, kad, atsižvelgiant Ƴ riziką kainǐ
stabilumui, skatinamosios pinigǐ politikos pozicijos koregavimas buvo pagrƳstas. Tarpusavyje
palyginti pinigǐ ir ekonominơs analizơs rezultatai rodo, kad, nors pinigǐ augimo tempas tebơra
nedidelis, piniginis likvidumas vis dar yra didelis ir gali pasireikšti kainǐ spaudimo poveikis. Kaip
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ir numatyta, naujausi ekonominiai duomenys rodo, kad ekonomikos augimas, smarkiai stiprơjĊs
pirmąjƳ ketvirtƳ, per pastaruosius kelis mơnesius šiek tiek sulơtơjo. Manoma, kad ateinanþiu
laikotarpiu augimo tempas toliau nuosaikiai spartơs. Vis dơlto neapibrơžtumas yra itin didelis.
Kalbant apie pinigǐ politiką, labai svarbu, kad dơl pastarojo meto kainǐ pokyþiǐ neaugtǐ bendras
infliacinis spaudimas. Infliacijos lǌkesþiai euro zonoje turi ir toliau visiškai atitikti Valdanþiosios
tarybos siekƳ palaikyti mažesnƳ, bet artimą 2 % infliacijos lygƳ vidutiniu laikotarpiu. Toks Ƴtvirtinimas
yra bǌtinas, kad pinigǐ politika toliau padơtǐ augti ekonomikai ir kurti naujas darbo vietas euro
zonoje. Be to, trumpalaikơs palǌkanǐ normos tebơra labai mažos, o finansavimo sąlygos –
palankios. Todơl pinigǐ politikos pozicija tebơra skatinamoji. Valdanþioji taryba ir toliau labai
atidžiai stebơs visus pokyþius, susijusius su rizika kainǐ stabilumui.
Kalbant apie fiskalinĊ politiką, Valdanþioji taryba pabrơžia, kad svarbu griežtai ir laiku Ƴgyvendinti
TVF ir ES koregavimo programas Graikijoje, Airijoje ir Portugalijoje. Be to, ji pabrơžia visǐ euro
zonos valstybiǐ ar vyriausybiǐ vadovǐ atnaujinto Ƴsipareigojimo griežtai laikytis fiskaliniǐ tikslǐ
svarbą. Dơl to kai kurios šalys turơtǐ paskelbti ir Ƴgyvendinti papildomas išankstines fiskalinio
koregavimo priemones. Tos šalys, kuriǐ ekonominơ ir fiskalinơ raida geresnơ nei tikơtasi, turơtǐ
pasinaudoti palankia situacija ir greiþiau sumažinti skolą ir deficitą. Bendras tikslas turơtǐ bǌti
kaip galima greiþiau atkurti valstybơs skolos ir valstybơs finansǐ tvarumą. Kaip patvirtino euro
zonos valstybiǐ ar vyriausybiǐ vadovai, visǐ euro zonos šaliǐ tvirtas pasiryžimas visapusiškai
laikytis Ƴsipareigojimǐ, susijusiǐ su jǐ šaliǐ teikiama valstybơs garantija, yra lemiamas aspektas
siekiant užtikrinti finansinƳ euro zonos stabilumą.
Valdanþioji taryba taip pat palankiai vertina visǐ valstybiǐ nariǐ atnaujintą Ƴsipareigojimą didinti
konkurencingumą ir sprĊsti makroekonominio nesubalansuotumo klausimus. Svarbu, kad euro
zonos šalyse bǌtǐ Ƴgyvendintos radikalios visapusiškos struktǌrinơs reformos, siekiant padidinti jǐ
ekonomikos lankstumą ir augimo potencialą ilgesniu laikotarpiu. Itin svarbu panaikinti darbo
rinkos suvaržymus ir Ƴgyvendinti priemones, kurios didintǐ darbo užmokesþio lankstumą, o
svarbiausia – panaikintǐ darbo užmokesþio automatinƳ indeksavimą.
Šiame mơnesinio biuletenio numeryje yra vienas straipsnis. Jame aprašomi ECB pinigǐ ir
finansinơs statistikos pagrindiniai patobulinimai, padedantys palaikyti duomenǐ aktualumą.
2011 m. rugpjǌþio 7 d. ECB Pirmininko pranešimas pateiktas toliau esanþiame intarpe.

1 intarpas
2011 m. rugpjǌþio 7 d. ECB Pirmininko pranešimas

1. Europos Centrinio Banko (ECB) valdanþioji taryba palankiai vertina Italijos ir Ispanijos
vyriausybiǐ pranešimus dơl naujǐ priemoniǐ ir reformǐ fiskalinơs ir struktǌrinơs politikos srityse.
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Valdanþiosios tarybos nuomone, svarbu, kad abi vyriausybơs ryžtingai ir skubiai Ƴgyvendintǐ
minơtas priemones ir reformas konkurencingumui sustiprinti, jǐ šaliǐ ekonomikos lankstumui
didinti ir greitai sumažinti valstybiǐ deficitus.
2. Valdanþioji taryba pabrơžia visǐ valstybiǐ ar vyriausybiǐ vadovǐ Ƴsipareigojimo griežtai laikytis
fiskaliniǐ tikslǐ. Jis buvo dar kartą patvirtintas 2011 m. birželio 21 d. vykusiame euro zonos
aukšþiausio lygio susitikime, svarbą. Taip pat labai svarbu didinti ekonomikos augimo potencialą.
3. Valdanþiosios tarybos nuomone, itin svarbu greitai Ƴgyvendinti visus euro zonos aukšþiausio
lygio susitikime priimtus sprendimus. Atsižvelgdama Ƴ tai, Valdanþioji taryba palankiai vertina
šiandien paskelbtą Vokietijos ir Prancǌzijos bendrą Ƴsipareigojimą.
4. Valdanþiosios tarybos nuomone, euro zonos valstybiǐ ar vyriausybiǐ vadovǐ pareiškimas dơl
tvirto pasiryžimo visapusiškai laikytis Ƴsipareigojimǐ, susijusiǐ su jǐ šaliǐ teikiama valstybơs
garantija, yra lemiamas aspektas siekiant užtikrinti finansinƳ euro zonos stabilumą.
5. Jos manymu, lygiai taip pat svarbu, kad, atsižvelgdamos Ƴ ECB analizĊ, kurioje pripažƳstamos
išskirtinơs finansǐ rinkos aplinkybơs ir rizika finansǐ stabilumui, vyriausybơs yra pasirengusios
leisti Europos finansinio stabilumo fondui (EFSF) veikti antrinơje rinkoje, kai tik jis bus parengtas.
6. Atsižvelgdamas Ƴ anksþiau pateiktus vertinimus, ECB aktyviai Ƴgyvendins savo Vertybiniǐ
popieriǐ rinkǐ programą. Ji buvo parengta siekiant atkurti geresnƳ mǌsǐ pinigǐ politikos
sprendimǐ perdavimą, atsižvelgiant Ƴ nefunkcionuojanþius rinkos segmentus, ir užtikrinti euro
zonos kainǐ stabilumą.
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