ƲVADINIS STRAIPSNIS
2011 m. balandžio 7 d. vykusiame posơdyje, remdamasi reguliaria ekonomine ir pinigǐ analize, Valdanþioji taryba,
beveik dvejus metus nekeitusi istoriškai žemo palǌkanǐ normǐ lygio, nusprendơ padidinti pagrindines ECB palǌkanǐ
normas 25 baziniais punktais. Dabartinơ itin skatinamoji pinigǐ politikos pozicija pakoreguota atsižvelgiant Ƴ riziką
kainǐ stabilumui, nustatytą atlikus ekonominĊ analizĊ. Nors pinigǐ analizơ rodo, kad pinigǐ augimo tempas tebơra
nedidelis, piniginis likvidumas vis dar yra didelis ir gali pasireikšti kainǐ spaudimo poveikis. Taigi labai svarbu, kad dơl
pastarojo meto kainǐ pokyþiǐ vidutiniu laikotarpiu neaugtǐ bendras infliacinis spaudimas. Valdanþiosios tarybos
sprendimas padơs užtikrinti, kad euro zonos infliacijos lǌkesþiai visiškai atitiktǐ siekƳ vidutiniu laikotarpiu palaikyti
infliacijos lygƳ artimą, bet mažesnƳ kaip 2 %. Toks Ƴtvirtinimas yra bǌtina sąlyga tam, kad pinigǐ politika skatintǐ euro
zonos ekonominƳ augimą. Vis dơlto visǐ terminǐ palǌkanǐ normos tebơra nedidelơs, todơl toliau laikomasi
skatinamosios pinigǐ politikos pozicijos, o tai reikšmingai prisideda prie ekonominio aktyvumo didinimo bei darbo
vietǐ kǌrimo. Naujausi ekonominiai duomenys patvirtina, kad ekonominis aktyvumas vis atsigauna, bet neapibrơžtumas
tebơra padidơjĊs. Valdanþioji taryba toliau labai atidžiai stebơs visus pokyþius, susijusius su rizika kainǐ stabilumui.
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. Todơl ateityje Valdanþioji taryba ir toliau labai atidžiai stebơs visus pokyþius.
Kalbant apie ekonominĊ analizĊ, naujausi paskelbti statistiniai ir apklausǐ duomenys rodo, kad 2010 m. ketvirtąjƳ
ketvirtƳ, palyginti su ankstesniu ketvirþiu, euro zonos realiajam BVP padidơjus 0,3 %, 2011 m. pradžioje euro zonos
ekonominis aktyvumas tebedidơjo. Euro zonos eksportui turơtǐ bǌti naudinga tai, kad pasaulio ekonomika toliau
atsigauna. Be to, atsižvelgiant Ƴ tai, kad verslo pasitikơjimas euro zonoje yra palyginti 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 šiek tiek slopins Ƴvairiǐ sektoriǐ balansǐ koregavimo procesas.
Valdanþiosios tarybos vertinimu, ekonomikos perspektyvai kylanti rizika iš esmơs tebơra subalansuota, nors vyrauja
didelis neapibrơžtumas. Viena vertus, pasaulio prekyba gali toliau augti sparþiau negu tikimasi, o tai skatintǐ euro zonos
eksportą. Be to, vis dar didelis verslo pasitikơjimas galơtǐ skatinti ekonominĊ veiklą euro zonoje labiau negu šiuo metu
tikimasi. Kita vertus, egzistuoja pavojus, kad augimas lơtơs, o 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 vis dar esanþią geopolitinĊ Ƴtampą, su
protekcionistiniu spaudimu ir nesklandaus pasaulio ekonomikos nesubalansuotumo koregavimosi galimybe. Galiausiai
yra potenciali rizika, kad neseniai Ƴvykusi gamtos ir atominơ katastrofa Japonijoje gali turơti Ƴtakos euro zonos ir kitǐ
pasaulio šaliǐ ekonomikai.
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Kalbant apie kainǐ pokyþius, remiantis Eurostato išankstiniu Ƴverþiu, 2011 m. kovo mơn. metinơ euro zonos infliacija,
apskaiþiuota pagal SVKI, buvo 2,6 % (vasario mơn. – 2,4 %). Infliacijos lygio kilimas 2011 m. pradžioje daugiausia
susijĊs su didesnơmis žaliavǐ kainomis. Dơl staigaus energijos ir maisto kainǐ kilimo didơjantis spaudimas pastebimas ir
gamybos proceso pradžioje. Labai svarbu, kad dơl didơjanþios pagal SVKI apskaiþiuotos infliacijos nepasireikštǐ
antrinis poveikis nustatant kainas ir darbo užmokestƳ ir dơl to vidutiniu laikotarpiu 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 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
daryti dar didesnĊ Ƴtaką žaliavǐ kainoms. 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. vasario mơn. padidơjo iki 2,0 % (sausio mơn. buvo
1,5 %). Neatsižvelgiant Ƴ pastarojo meto plaþiǐjǐ pinigǐ augimo tempo svyravimus dơl tam tikrǐ specialiǐ veiksniǐ,
pastaraisiais mơnesiais P3 augimas toliau pamažu didơjo. Paskolǐ privaþiajam sektoriui metinis augimo tempas
vasario mơn. taip pat dar padidơjo – iki 2,6 % (ankstesnƳ mơnesƳ sudarơ 2,4 %). Taigi pinigǐ augimo tempas po truputƳ
spartơja, bet 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 toliau lơtơjo ir 2011 m. vasario mơn. buvo
2,9 %, o kiti trumpalaikiai indơliai ir likvidžios rinkos priemonơs augo sparþiau. Šis P3 sudedamǐjǐ daliǐ
perbalansavimas rodo pastaruoju metu statơjanþios pajamingumo kreivơs Ƴtaką Ƴvairaus piniginio turto pelningumui.
Taþiau tokia statơjanti pajamingumo kreivơ rodo ir bendrą P3 augimą mažinantƳ poveikƳ, nes ji sumažina piniginio turto
patrauklumą, palyginti su pelningesnơmis ilgesnơs trukmơs priemonơmis, nepatenkanþiomis Ƴ P3.
Kalbant apie P3 priešinius, bankǐ paskolǐ privaþiajam sektoriui metinis augimo tempas vasario mơn. toliau spartơjo, iš
dalies dơl dar šiek tiek padidơjusio paskolǐ nefinansinơms korporacijoms augimo tempo, kuris vasario mơn. buvo 0,6 %
(sausio mơn. – 0,5 %). Paskolǐ namǐ ǌkiams augimas vasario mơn. buvo 3,0 % (sausio mơn. – 3,1 %). Apskritai
2011 m. pradžioje teigiamas paskolǐ nefinansiniam privaþiajam sektoriui srautas tapo tolygiau pasiskirstĊs tarp namǐ
ǌkiǐ ir nefinansiniǐ korporacijǐ sektoriǐ.
Naujausi duomenys patvirtina, kad bankai toliau didino skolinimą privaþiajam sektoriui, o jǐ bendrǐ balansǐ dydis iš
esmơs nekito. 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.
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Apibendrinant pasakytina, kad Valdanþioji taryba nusprendơ padidinti ECB pagrindines palǌkanǐ normas 25 baziniais
punktais. Dabartinơ itin skatinamoji pinigǐ politikos pozicija pakoreguota atsižvelgiant Ƴ riziką kainǐ stabilumui,
nustatytą atlikus ekonominĊ analizĊ. 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. Taigi labai svarbu, kad dơl pastarojo meto kainǐ pokyþiǐ vidutiniu laikotarpiu neaugtǐ bendras infliacinis
spaudimas. Valdanþiosios tarybos sprendimas padơs užtikrinti, kad euro zonos infliacijos lǌkesþiai visiškai atitiktǐ siekƳ
vidutiniu laikotarpiu palaikyti infliacijos lygƳ artimą, bet mažesnƳ kaip 2 %. Toks Ƴtvirtinimas yra bǌtina sąlyga tam, kad
pinigǐ politika skatintǐ euro zonos ekonominƳ augimą. Vis dơlto visǐ terminǐ palǌkanǐ normos tebơra nedidelơs, todơl
toliau laikomasi skatinamosios pinigǐ politikos pozicijos, o tai reikšmingai prisideda prie ekonominio aktyvumo
didinimo bei darbo vietǐ kǌrimo. Naujausi ekonominiai duomenys patvirtina, kad ekonominis aktyvumas vis atsigauna,
bet neapibrơžtumas tebơra padidơjĊs. Valdanþioji taryba toliau labai atidžiai stebơs visus pokyþius, susijusius su rizika
kainǐ stabilumui.
Kalbant apie fiskalinĊ politiką, labai svarbu, kad 2011 m. visos vyriausybơs Ƴgyvendintǐ savo paskelbtus fiskalinơs
konsolidacijos planus. Be to, paskelbus 2012 m. ir vơlesniǐ metǐ aiškiai apibrơžtas konsolidacijos priemones, tai padơtǐ
Ƴtikinti plaþiąją visuomenĊ ir rinkos dalyvius, kad bus vykdoma koreguojamoji politika. Svarbiausia didinti pasitikơjimą
valstybơs finansǐ tvarumu, nes dơl to mažơs palǌkanǐ normǐ rizikos premijos ir bus geresnơs sąlygos sparþiam ir
tvariam augimui.
Kartu labai svarbu, kad euro zonoje bǌtǐ skubiai Ƴgyvendintos plaþios apimties radikalios struktǌrinơs reformos, siekiant
padidinti jos augimo potencialą, konkurencingumą ir lankstumą. Produktǐ rinkos atveju reikơtǐ toliau vykdyti politiką,
visǐ pirma skatinanþią konkurenciją ir naujoves, ir taip paspartinti restruktǌrizavimą ir pakelti našumą. Darbo rinkoje
pirmenybơ turi bǌti teikiama darbo užmokesþio lankstumui didinti, skatinti motyvaciją dirbti ir panaikinti darbo rinkos
suvaržymus.
Galiausiai, Valdanþiosios tarybos nuomone, šešiǐ teisơs aktǐ pasiǌlymǐ paketas dơl ekonomikos valdymo, kurƳ 2011 m.
kovo 24–25 d. susitikimo metu priơmơ Europos Vadovǐ Taryba, šiek tiek pagerins ekonomikos ir biudžeto priežiǌrą
euro zonoje. Taþiau, Valdanþiosios tarybos nuomone, šie pasiǌlymai nơra tas didysis žingsnis pirmyn euro zonos
priežiǌros srityje, kurio reikia siekiant užtikrinti sklandžią Ekonominơs ir pinigǐ sąjungos veiklą. Todơl Valdanþioji
taryba, vadovaudamasi 2011 m. vasario 17 d. ECB nuomone dơl šiǐ pasiǌlymǐ, ragina Ekonomikos ir finansǐ ministrǐ
(ECOFIN) tarybą, Europos Parlamentą ir Komisiją, vykdant trišalƳ bendradarbiavimą, sutarti dơl griežtesniǐ
reikalavimǐ, didesnio procedǌrǐ automatiškumo ir didesnio dơmesio pažeidžiamiausioms šalims, netekusioms
konkurencingumo. Visa tai padơtǐ užtikrinti, kad naujoji sistema bus veiksminga ilgu laikotarpiu.
Šiame mơnesinio biuletenio numeryje yra du straipsniai. Pirmame straipsnyje nagrinơjami pagrindiniai pavojai ir
uždaviniai siekiant fiskalinio tvarumo euro zonoje. Antrame straipsnyje aprašomi dviejǐ tyrimǐ, nagrinơjanþiǐ namǐ
ǌkiǐ ir Ƴmoniǐ eurǐ banknotǐ naudojimą, pagrindiniai rezultatai.
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