ƲVADINIS STRAIPSNIS
2011 m. gegužơs 5 d. vykusiame posơdyje, remdamasi reguliaria ekonomine ir pinigǐ analize,
Valdanþioji taryba nusprendơ nekeisti pagrindiniǐ ECB palǌkanǐ normǐ po to, kai 2011 m.
balandžio 7 d. jos buvo padidintos 25 baziniais punktais. Vơliau paskelbta informacija patvirtina
vertinimą, kad ypaþ skatinamosios pinigǐ politikos pozicijos koregavimas buvo pagrƳstas.
Valdanþioji taryba tebemano, kad tikơtinas infliacinis spaudimas, daugiausia susijĊs su energijos
ir žaliavǐ kainomis. Nors pinigǐ analizơ rodo, kad pinigǐ augimo tempas tebơra nedidelis,
piniginis likvidumas vis dar yra didelis ir gali paskatinti kainǐ kilimą. Be to, naujausi ekonominiai
duomenys patvirtina, kad ekonominis aktyvumas euro zonoje atsigauna, nors neapibrơžtumas
tebơra padidơjĊs. Taigi labai svarbu, kad dơl pastarojo meto kainǐ pokyþiǐ nedidơtǐ bendras
infliacinis spaudimas. Infliacijos lǌkesþiai euro zonoje turi ir toliau visiškai atitikti siekƳ palaikyti
mažesnƳ, bet artimą 2 % infliacijos lygƳ vidutiniu laikotarpiu. Toks Ƴtvirtinimas yra bǌtina sąlyga
siekiant, kad pinigǐ politika galơtǐ toliau padơti augti ekonomikai ir kurti naujas darbo vietas euro
zonoje. Ʋvairiǐ terminǐ palǌkanǐ normoms ir toliau esant mažoms ir vis dar esant skatinamajai
pinigǐ politikos pozicijai, Valdanþioji taryba ir toliau labai atidžiai stebơs visus pokyþius, susijusius
su rizika kainǐ stabilumui. Pagrindinis principas – palaikyti kainǐ stabilumą, ir Valdanþioji taryba jƳ
taikys vertindama naują informaciją, nutardama ir priimdama sprendimus dơl skatinamosios
pinigǐ politikos koregavimo ateityje.
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, 2010 m. ketvirtąjƳ ketvirtƳ, palyginti su ankstesniu ketvirþiu, euro
zonos realiajam BVP padidơjus 0,3 %, naujausi paskelbti statistiniai ir apklausǐ duomenys rodo,
kad 2011 m. pirmąjƳ ketvirtƳ ir antrojo ketvirþio pradžioje euro zonoje ekonominis aktyvumas ir
toliau didơjo. Euro zonos eksportui turơtǐ bǌti naudinga tai, kad pasaulio ekonomikos plơtra
tĊsiasi. Be to, atsižvelgiant Ƴ tai, kad verslo pasitikơjimas euro zonoje yra didelis, privaþiojo
sektoriaus vidaus paklausa, palaikoma skatinamosios pinigǐ politikos pozicijos ir priemoniǐ,
kuriomis siekiama pagerinti finansǐ sistemos funkcionavimą, turơtǐ vis labiau prisidơti prie
ekonomikos augimo. Vis dơlto tikơtina, kad ekonominơs veiklos atsigavimą ir ateityje truputƳ
slopins Ƴvairiǐ sektoriǐ balansǐ koregavimo procesas.
Valdanþiosios tarybos vertinimu, šiai ekonomikos perspektyvai kylanti rizika iš esmơs tebơra
subalansuota, nors vyrauja didelis neapibrơžtumas. Viena vertus, pasaulio prekyba gali toliau
didơti sparþiau negu tikimasi, o tai skatintǐ euro zonos eksportą. Be to, didelis verslo
pasitikơjimas galơtǐ labiau skatinti ekonominĊ veiklą euro zonoje negu šiuo metu tikimasi. Kita
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vertus, egzistuoja pavojus, kad augimas lơtơs, ir tai susijĊ su kai kuriuose finansǐ rinkǐ
segmentuose tebetvyranþia Ƴtampa, kurios poveikis gali persiduoti ir euro zonos realiajai
ekonomikai. Rizika, kad augimas lơtơs, taip pat susijusi su toliau kylanþiomis energijos kainomis,
ypaþ turint omenyje besitĊsianþią geopolitinĊ Ƴtampą Šiaurơs Afrikoje ir Vidurio Rytuose, su
protekcionistiniu

spaudimu

ir

pasaulio

ekonomikos

nesubalansuotumo

nesklandaus

koregavimosi galimybe. Galiausiai vis dar yra potenciali rizika, kad gamtos ir atominơs
katastrofos Japonijoje gali daryti Ƴtaką euro zonos ir kitǐ pasaulio šaliǐ ekonomikai.
Kalbant apie kainǐ pokyþius, remiantis Eurostato išankstiniu Ƴverþiu, balandžio mơn. metinơ euro
zonos pagal SVKI apskaiþiuota infliacija buvo 2,8 % (kovo mơn. – 2,7 %). Per 2011 m. pirmus
keturis mơnesius padidơjusi infliacija daugiausia susijusi su didesnơmis žaliavǐ kainomis.
Vertinant ateities perspektyvas, tikơtina, kad per artimiausius mơnesius infliacija bus akivaizdžiai
didesnơ kaip 2 %. Daugiausia dơl kylanþiǐ energijos ir žaliavǐ kainǐ didơjantis infliacinis
spaudimas pastebimas ir gamybos proceso pradžioje. Labai svarbu, kad didơjanti pagal SVKI
apskaiþiuota infliacija nesukeltǐ antrinio poveikio nustatant kainas ir darbo užmokestƳ ir dơl to
nedidơtǐ bendras infliacinis spaudimas. Infliacijos lǌkesþiai turi ir toliau visiškai atitikti
Valdanþiosios tarybos siekƳ palaikyti mažesnƳ, bet artimą 2 % infliacijos lygƳ vidutiniu laikotarpiu.
Vidutiniu laikotarpiu vis dar tebơra kainǐ didơjimo rizika. Ji daugiausia susijusi su labiau negu
tikơtasi pakilusiomis energijos kainomis, ypaþ dơl užsitĊsusiǐ politiniǐ neramumǐ Šiaurơs Afrikoje
ir Vidurio Rytuose. Bendrai tariant, spartus ekonomikos augimas besiformuojanþios ekonomikos
šalyse, skatinamas didelio likvidumo pasaulio lygiu, gali dar labiau kelti žaliavǐ kainas. Be to,
netiesioginiai mokesþiai ir administruojamosios kainos gali didơti daugiau negu šiuo metu
tikimasi, nes ateinanþiais metais prireiks fiskalinơs konsolidacijos. Galiausiai rizika susijusi ir su
didesniu negu manyta vidaus kainǐ spaudimu toliau atsigaunant ekonomikai.
Analizuojant pinigǐ raidą, P3 metinis augimo tempas 2011 m. kovo mơn. padidơjo iki 2,3 %
(vasario mơn. – 2,1 %). Neatsižvelgiant Ƴ pastarojo meto plaþiǐjǐ pinigǐ augimo tempo
svyravimus dơl tam tikrǐ specifiniǐ veiksniǐ, pastaraisiais mơnesiais P3 augimas toliau pamažu
didơjo. Banko paskolǐ privaþiajam sektoriui metinis augimo tempas iš esmơs nepasikeitơ ir kovo
mơn. buvo 2,5 % (vasario mơn. – 2,6 %). Apskritai pinigǐ augimo tempas po truputƳ spartơja, bet
tebơra nedidelis. Be to, piniginis likvidumas, atsiradĊs prieš kylant Ƴtampai finansǐ rinkoje, vis dar
yra didelis ir gali paskatinti kainǐ augimą euro zonoje.
Panagrinơjus P3 sudedamąsias dalis, matyti, kad metinis P1 augimo tempas kovo mơn. iš esmơs
nepakito, o trumpalaikiai indơliai augo sparþiau. Šis pokytis iš dalies rodo pastaraisiais mơnesiais
nuosekliai didơjantƳ šiǐ indơliǐ pelningumą. Taþiau stati pajamingumo kreivơ turi bendrą P3
augimą mažinantƳ poveikƳ, nes ji sumažina piniginio turto patrauklumą, palyginti su
pelningesnơmis ilgesnơs trukmơs priemonơmis, nepatenkanþiomis Ƴ P3.
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Kalbant apie P3 priešinius, paskolǐ nefinansinơms korporacijoms tempas dar truputƳ paspartơjo ir
kovo mơn. buvo 0,8 % (vasario mơn. – 0,6 %). Paskolǐ namǐ ǌkiams augimas kovo mơn. buvo
3,4 % (vasario mơn. – 3,0 %). Neatsižvelgiant Ƴ trumpalaikius svyravimus, pasakytina, kad
naujausi duomenys patvirtina, jog skolinimo nefinansiniam privaþiajam sektoriui metinis augimas
ir toliau nuosekliai spartơja.
Nepaisant tam tikrǐ svyravimǐ, per pastaruosius mơnesius bendras bankǐ balansǐ dydis iš
esmơs nepasikeitơ. Svarbu, kad didơjant paklausai bankai ir toliau didintǐ privaþiojo sektoriaus
kreditavimą. Siekdami Ƴveikti šƳ iššǌkƳ, prireikus bankai turơtǐ nepaskirstyti pelno, pasinaudoti
rinkos galimybơmis savo kapitalo bazei stiprinti arba visapusiškai pasinaudoti vyriausybơs
siǌlomomis priemonơmis kapitalui restruktǌrizuoti. Visǐ pirma bankai, kuriǐ galimybơs dalyvauti
skolinimosi rinkoje šiuo metu yra ribotos, turi nedelsdami padidinti savo kapitalą ir efektyvumą.
Taigi, remdamasi reguliaria ekonomine ir pinigǐ analize, Valdanþioji taryba nusprendơ nekeisti
pagrindiniǐ ECB palǌkanǐ normǐ po to, kai 2011 m. balandžio 7 d. jos buvo padidintos 25
baziniais punktais. Vơliau paskelbta informacija patvirtina vertinimą, kad ypaþ skatinamosios
pinigǐ politikos pozicijos koregavimas buvo pagrƳstas. Valdanþioji taryba tebemano, kad tikơtinas
infliacinis spaudimas, daugiausia susijĊs su energijos ir žaliavǐ kainomis. 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. Be to, naujausi
ekonominiai duomenys patvirtina, kad ekonominis aktyvumas euro zonoje atsigauna, nors
neapibrơžtumas tebơra padidơjĊs. Taigi labai svarbu, kad dơl pastarojo meto kainǐ pokyþiǐ
nedidơtǐ bendras infliacinis spaudimas. Infliacijos lǌkesþiai euro zonoje turi ir toliau visiškai atitikti
siekƳ palaikyti mažesnƳ, bet artimą 2 % infliacijos lygƳ vidutiniu laikotarpiu. Toks Ƴtvirtinimas yra
bǌtina sąlyga tam, kad pinigǐ politika galơtǐ toliau padơti augti ekonomikai ir kurti naujas darbo
vietas euro zonoje. Ʋvairiǐ terminǐ palǌkanǐ normoms ir toliau esant mažoms ir vis dar esant
skatinamajai pinigǐ politikos pozicijai, Valdanþioji taryba ir toliau labai atidžiai stebơs visus
pokyþius, susijusius su rizika kainǐ stabilumui vidutiniu laikotarpiu. Pagrindinis principas –
palaikyti kainǐ stabilumą, ir Valdanþioji taryba jƳ taikys vertindama naują informaciją, nutardama ir
priimdama sprendimus dơl skatinamosios pinigǐ politikos koregavimo ateityje.
Kalbant apie fiskalinĊ politiką, turima informacija rodo, kad šalyse nevienodai laikomasi suderintǐ
fiskalinơs konsolidacijos planǐ. Yra rizika, kad kai kuriose šalyse gali nepavykti Ƴgyvendinti
Ekonomikos ir finansǐ ministrǐ (ECOFIN) tarybos suderintǐ perviršinio biudžeto deficito
mažinimo laiku tikslǐ . Labai svarbu, kad visos vyriausybơs Ƴvykdytǐ savo paskelbtus 2011 m.
fiskalinio balanso planus. Prireikus bǌtina neatidơliojant Ƴgyvendinti papildomas korekcines
priemones, kad bǌtǐ užtikrinta pažanga siekiant fiskalinio tvarumo. Patikimos politikos
Ƴgyvendinimas yra labai svarbus, atsižvelgiant Ƴ vis dar esantƳ finansǐ rinkos spaudimą.
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Kartu labai svarbu, kad euro zonoje bǌtǐ skubiai Ƴgyvendintos plaþios apimties radikalios
struktǌrinơs reformos, siekiant padidinti jos augimo potencialą, konkurencingumą ir lankstumą.
Imtis visapusiškǐ ekonominiǐ reformǐ turơtǐ ypaþ šalys, turinþios didelƳ iždo ir išorơs deficitą ar
kuriose sumažơjĊs konkurencingumas. Produktǐ rinkos atveju reikơtǐ toliau vykdyti politiką, visǐ
pirma skatinanþią konkurenciją ir naujoves, ir taip paspartinti restruktǌrizavimą ir padidinti
našumą. Darbo rinkoje pirmenybơ turi bǌti teikiama darbo užmokesþio lankstumui didinti, skatinti
motyvaciją dirbti ir panaikinti darbo rinkos suvaržymus.
Todơl Valdanþioji taryba, vadovaudamasi 2011 m. vasario 17 d. ECB nuomone dơl šešiǐ
pasiǌlymǐ, susijusiǐ su ekonomikos valdysena, ragina ECOFIN tarybą, Europos Parlamentą ir
Komisiją, vykdant trišalƳ bendradarbiavimą, sutarti dơl griežtesniǐ reikalavimǐ, didesnio
procedǌrǐ automatiškumo ir didesnio dơmesio pažeidžiamiausioms šalims, netekusioms
konkurencingumo.
Galiausiai Valdanþioji taryba teigiamai vertina ekonominio ir finansinio koregavimo programą,
kurią priơmơ Portugalijos vyriausybơ po to, kai sơkmingai užbaigơ derybas su Europos Komisija,
tarpininkaujant ECB, ir Tarptautiniu valiutos fondu. Programoje yra bǌtinieji elementai tvariam
Portugalijos ekonomikos stabilizavimui užtikrinti. Joje numatoma ryžtingai sprĊsti dabartinĊ
rinkos situaciją sukơlusias ekonomines ir finansines problemas – tai padơs atkurti pasitikơjimą ir
išsaugoti finansinƳ stabilumą euro zonoje. Valdanþioji taryba palankiai vertina Portugalijos
valdžios institucijǐ pasiryžimą imtis visǐ bǌtinǐ priemoniǐ programos tikslams pasiekti.
Valdanþiosios tarybos nuomone, visapusiškas politinis palaikymas yra labai svarbus koregavimo
programai, nes taip stiprinamas visos programos patikimumas.
Šiame mơnesinio biuletenio numeryje yra du straipsniai. Pirmame straipsnyje aprašomi euro
zonos ir JAV makroekonominiai ciklai ir pateikiama svarstymǐ apie ekonomikos atsigavimą.
Antrame straipsnyje apžvelgiama ir vertinama išorinio ES ir EPS atstovavimo pagrindimas ir
dabartinơ padơtis.
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