ƲVADINIS STRAIPSNIS
2011 m. gruodžio 8 d. vykusiame posơdyje, remdamasi reguliaria ekonomikos ir pinigǐ analize,
Valdanþioji taryba nusprendơ sumažinti pagrindines ECB palǌkanǐ normas 25 baziniais punktais.
2011 m. lapkriþio 3 d. jos taip pat buvo sumažintos 25 baziniais punktais. Tikơtina, kad kelis
ateinanþius mơnesius infliacijos lygis bus didesnis negu 2 %, o vơliau jis turơtǐ sumažơti.
Padidơjusi Ƴtampa finansǐ rinkoje ir toliau slopina ekonominĊ veiklą euro zonoje. Ekonominơ
perspektyva tebơra itin neapibrơžta, o rizika, kad augimas lơtơs, – didelơ. Susidarius tokioms
aplinkybơms, pinigǐ politikai aktualiu laikotarpiu sąnaudǐ, darbo užmokesþio ir kainǐ pokyþiai
euro zonoje turơtǐ bǌti nedideli. Pinigǐ augimo tempas tebơra nedidelis. Apskritai 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 lǌkesþiǐ Ƴtvirtinimas yra bǌtinas, kad pinigǐ
politika padơtǐ augti ekonomikai ir kurti naujas darbo vietas euro zonoje.
Nuolat stengdamasi užtikrinti euro zonos bankǐ likvidumą ir po 2011 m. lapkriþio 30 d. centriniǐ
bankǐ koordinuotǐ veiksmǐ siekiant suteikti likvidumo pasaulio finansǐ sistemai, Valdanþioji
taryba taip pat nusprendơ patvirtinti papildomas specialiąsias priemones. Šios priemonơs turơtǐ
užtikrinti bankǐ sektoriui galimybĊ geriau pasinaudoti likvidumu ir turơtǐ padơti euro zonos pinigǐ
rinkai lengviau funkcionuoti. Tikimasi, kad šios priemonơs padơs teikiant kreditus namǐ ǌkiams ir
nefinansinơms korporacijoms. Esant tokiai padơþiai, Valdanþioji taryba priơmơ toliau nurodytus
sprendimus1.
Pirma, atlikti dvi ilgesnơs trukmơs refinansavimo operacijas (ITRO), kuriǐ terminas 36 mơnesiai,
ir numatyta ankstesnio grąžinimo galimybơ praơjus vieniems metams. Operacijos bus vykdomos
kaip fiksuotǐjǐ palǌkanǐ aukcionai, paskirstant visą sumą. Bus nustatyta šios operacijos fiksuota
palǌkanǐ norma, lygi vidutinei pagrindiniǐ refinansavimo operacijǐ (PRO) palǌkanǐ normai visos
atitinkamos ITRO metu. Palǌkanos bus mokamos pasibaigus atitinkamos operacijos terminui.
Antra, padidinti Ƴkaito pakankamumą sumažinant reitingo ribą tam tikriems turtu užtikrintiems
vertybiniams popieriams. Be turtu užtikrintǐ vertybiniǐ popieriǐ, kuriuos jau ir dabar galima
naudoti Eurosistemos operacijoms, turtu užtikrinti vertybiniai popieriai, išleidimo metu ir vơliau
turintys antrą geriausią bent „vienos A“ kategorijos Ƴvertinimą pagal Eurosistemos harmonizuotą
kredito skalĊ, ir kuriǐ užtikrinamasis turtas apima bǌsto hipotekas ir paskolas mažoms bei
vidutinơms Ƴmonơms, bus tinkami naudoti kaip Ƴkaitas Eurosistemos kredito operacijoms. Be to,
nacionaliniai centriniai bankai galơs (bet tik laikinai) papildomai priimti teisĊ Ƴ veiksnǐ kreditą, t. y.
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banko paskolas, kuris atitinka konkreþius tinkamumo kriterijus, kaip Ƴkaitą. Su tokiǐ teisiǐ Ƴ kreditą
priơmimu susijusi atsakomybơ teks jǐ naudojimui leidimą duodanþiam nacionaliniam centriniam
bankui.
Treþia, sumažinti atsargǐ normą iki 1 % (dabar ji yra 2 %). Dơl to atsiras daugiau laisvo Ƴkaitu
tinkamo naudoti turto, o tai skatins pinigǐ rinkos aktyvumą. Dơl ECB pagrindinơms refinansavimo
operacijoms taikomos visos sumos paskirstymo politikos ir dơl to, kaip bankai naudojasi šia
galimybe, atsargǐ reikalavimǐ sistema nơra tokia bǌtina pinigǐ rinkos sąlygǐ valdymui, kaip yra
normaliomis sąlygomis.
Ketvirta, laikinai sustabdyti koreguojamąsias operacijas, kurios atliekamos kiekvieno atsargǐ
laikymo laikotarpio paskutinĊ dieną. Tai techninơ priemonơ pinigǐ rinkos aktyvumui skatinti.
Kaip jau minơta anksþiau, visos pinigǐ politikos specialiosios priemonơs yra laikino pobǌdžio.
Kalbant apie ekonomikos analizĊ, 2011 m. treþiąjƳ ketvirtƳ euro zonos realusis BVP padidơjo
0,2 % (kaip ir praơjusƳ ketvirtƳ). Iš apklausǐ duomenǐ gauti rezultatai rodo, kad ketvirtąjƳ ketvirtƳ
ekonominơ veikla susilpnơjo. Panašu, kad euro zonos ekonominƳ aktyvumą slopina keletas
veiksniǐ, Ƴskaitant mažơjanþią pasaulinĊ paklausą ir neigiamą poveikƳ, kurƳ finansavimo sąlygoms
ir pasitikơjimui daro euro zonos vyriausybiǐ skolos vertybiniǐ popieriǐ rinkose tebetvyranti Ƴtampa
bei finansǐ ir ne finansǐ sektoriǐ balansǐ koregavimo procesai. Kartu Valdanþioji taryba tikisi,
kad kitais metais euro zonos ekonominis aktyvumas didơs, nors ir labai pamažu, skatinamas
nemažơjanþios pasaulinơs paklausos, labai nedideliǐ trumpalaikiǐ palǌkanǐ normǐ ir visǐ
priemoniǐ, kuriǐ buvo imtasi siekiant atkurti finansǐ sistemos veikimą.
Tai rodo ir 2011 m. gruodžio mơn. Eurosistemos ekspertǐ makroekonominơs prognozơs euro
zonai. Jose numatoma, kad 2011 m. metinis realusis BVP per metus augs 1,5–1,7 %, 2012 m.
didơs –0,4–1,0 %, o 2013 m. – 0,3–2,3 %. Palyginti su 2011 m. rugsơjo mơn. ECB mơnesiniame
biuletenyje paskelbtomis ECB ekspertǐ makroekonominơmis prognozơmis, 2011 m. realiojo BVP
augimo prognoziǐ ribos susiaurintos, o 2012 m. – jǐ intervalas paslinktas gerokai žemyn. Šie
pakeitimai daugiausia susijĊ su sumažơjusio pasitikơjimo ir pablogơjusiǐ finansiniǐ sąlygǐ
poveikiu vidaus paklausai. Jie pasireiškơ padidơjus netikrumui, susijusiam su vyriausybiǐ skolǐ
krize ir sumažintomis užsienio paklausos prognozơmis.
Valdanþiosios tarybos vertinimu, esant ypaþ dideliam neapibrơžtumui, yra gerokai lơtesnio negu
tikimasi euro zonos ekonominio augimo rizika. Lơtesnio augimo rizika daugiausia susijusi su dar
labiau sustiprơjusia Ƴtampa euro zonos finansǐ rinkose ir su tuo, kad šis spaudimas gali
persiduoti euro zonos realiajai ekonomikai. Ši rizika taip pat susijusi su galimai lơtesniu negu
tikimasi pasaulio ekonomikos augimu, protekcionistiniu spaudimu ir pasaulio ekonomikos
nesubalansuotumo nesklandaus koregavimosi galimybe.
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Kalbant apie kainǐ pokyþius, remiantis Eurostato išankstiniu Ƴverþiu, pagal SVKI apskaiþiuota
euro zonos metinơ infliacija lapkriþio mơn. buvo 3,0 % (tokia pati kaip ir praơjusius du mơnesius).
Nuo praơjusiǐ metǐ pabaigos infliacijos lygis tebơra gana aukštas – daugiausia dơl didesniǐ
energijos ir kitǐ žaliavǐ kainǐ. Vertinant ateities perspektyvas, tikơtina, kad kelis ateinanþius
mơnesius infliacijos lygis bus didesnis negu 2 %, o vơliau infliacijos lygis turơtǐ sumažơti. Tai
susijĊ su lǌkesþiais, kad, lơþiau augant euro zonos ir pasaulio ekonomikai, kainǐ, sąnaudǐ ir
darbo užmokesþio spaudimas euro zonoje taip pat turơtǐ sumažơti.
Tai rodo ir 2011 m. gruodžio mơn. Eurosistemos ekspertǐ makroekonominơs prognozơs euro
zonai. Jose numatoma, kad 2011 m. pagal SVKI apskaiþiuota metinơ infliacija bus 2,6–2,8 %,
2012 m. – 1,5–2,5 %, 2013 m. – 0,8–2,2 %. Palyginti su 2011 m. rugsơjo mơn. ECB ekspertǐ
makroekonominơmis prognozơmis, prognoziǐ 2011 ir 2012 m. intervalai buvo paslinkti aukštyn.
Tai lơmơ infliaciją didinanþios didesnơs naftos kainos eurais ir didesnơ netiesioginiǐ mokesþiǐ
Ƴtaka. Prognozuojama, kad šiǐ veiksniǐ poveikis nusvers dơl lơtesnơs numatomos ǌkio plơtros
sumažintǐ pelno maržǐ ir lơtesnio darbo užmokesþio augimo poveikƳ.
Valdanþioji taryba tebesilaiko nuomonơs, kad su kainǐ raida vidutiniu laikotarpiu susijusi rizika iš
esmơs yra subalansuota. Pagrindinơ kainǐ kilimo rizika susijusi su dơl fiskalinơs konsolidacijos,
kurią reikơs vykdyti kelerius ateinanþius metus, toliau didơsianþiais netiesioginiais mokesþiais ir
administruojamosiomis kainomis. Pagrindinơ lơtesnio augimo rizika susijusi su galimai lơtesnio
negu tikimasi euro zonos ir pasaulio ekonomikos augimo poveikiu.
Kalbant apie pinigǐ analizĊ, P3 metinis augimo tempas 2011 m. spalio mơn. sumažơjo iki 2,6 %
(rugsơjo mơn. buvo 3,0 %). Paskolǐ privaþiajam sektoriui augimo metinis augimo tempas,
pakoreguotas atsižvelgiant Ƴ paskolǐ pardavimą ir paskolǐ pakeitimą vertybiniais popieriais,
spalio mơn. buvo 3,0 %, rugsơjo mơn. – 2,7 %. Kaip ir du ankstesnius mơnesius, spalio mơn.
pinigǐ duomenys rodo padidơjusƳ netikrumą finansǐ rinkose.
Kalbant apie P3 priešinius, paskolǐ nefinansinơms korporacijoms ir namǐ ǌkiams metinis augimo
tempas, pakoreguotas atsižvelgiant Ƴ paskolǐ pardavimą ir paskolǐ pakeitimą vertybiniais
popieriais, palyginti su spalio mơn., iš esmơs nepasikeitơ ir buvo atitinkamai 2,3 ir 2,5 %.
Nepakoreguoti augimo tempo rodikliai buvo mažesni dơl intensyvaus paskolǐ pakeitimo
vertybiniais popieriais spalio mơnesƳ. Apskritai, remiantis duomenimis apie skolinimą, nepanašu,
kad padidơjusi Ƴtampa finansǐ rinkoje bǌtǐ turơjusi reikšmingos Ƴtakos kreditǐ pasiǌlai spalio
mơnesƳ. Vis dơlto, atsižvelgiant Ƴ tai, kad kreditǐ pasiǌlos 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, pinigǐ augimo tempas iš esmơs ir toliau yra nedidelis.
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Siekiant sumažinti galimą neigiamo grƳžtamojo ryšio poveikƳ, susijusƳ su Ƴtampa finansǐ rinkose,
patikimi bankǐ balansai bus itin svarbǌs. Tai laikui bơgant palengvins tinkamą ǌkio kreditavimą.
Europos Vadovǐ Tarybos spalio 26 d. susitarimas iki 2012 m. birželio pabaigos dar labiau didinti
bankǐ pirmojo lygio kapitalo poziciją iki 9 % turơtǐ pagerinti euro zonos bankǐ sektoriaus
atsparumą vidutiniu laikotarpiu. Šiuo požiǌriu labai svarbu, jog nacionalinơs priežiǌros institucijos
užtikrintǐ, kad bankǐ rekapitalizacijos planǐ Ƴgyvendinimas nelemtǐ pokyþiǐ, kenkianþiǐ
ekonominơs veiklos euro zonoje finansavimui.
Apibendrinant pasakytina, kad kelis ateinanþius mơnesius infliacijos lygis, tikơtina, bus didesnis
negu 2 %, o vơliau turơtǐ sumažơti. Padidơjusi Ƴtampa finansǐ rinkoje ir toliau slopina ekonominĊ
veiklą euro zonoje. Ekonominơ perspektyva tebơra itin neapibrơžta, o rizika, kad augimas lơtơs, –
didelơ. Susidariusius tokioms aplinkybơms, pinigǐ politikai aktualiu laikotarpiu sąnaudǐ, darbo
užmokesþio ir kainǐ pokyþiai euro zonoje turơtǐ bǌti nedideli. Tarpusavyje palyginti ekonominơs ir
pinigǐ analizơs rezultatai patvirtina, kad pinigǐ augimo tempas tebơra mažas.
Kalbant apie fiskalinĊ politiką, visǐ euro zonos nariǐ vyriausybơs turi skubiai dơti daug pastangǐ,
kad palaikytǐ visos euro zonos fiskalinƳ tvarumą. Naujas fiskalinis susitarimas, apimantis iš
esmơs performuluotas fiskalines taisykles ir euro zonos šaliǐ vyriausybiǐ prisiimtus fiskalinius
Ƴsipareigojimus, yra svarbiausia bǌtina sąlyga normaliam finansǐ rinkǐ funkcionavimui atkurti. Per
ateinanþius metus politikos formuotojai turi sumažinti perteklinius biudžetus ir pasiekti
subalansuotą biudžetą, nustatydami bǌtinas pertvarkymo priemones ir jas Ƴgyvendindami. Tai
padidins visuomenơs pasitikơjimą politikos veiksmǐ patikimumu ir taip padidins bendrą
ekonominio pasitikơjimo lygƳ.
Greta fiskalinơs konsolidacijos Valdanþioji taryba pakartotinai paragino imtis drąsiǐ ir ambicingǐ
struktǌriniǐ reformǐ. Fiskalinơ konsolidacija kartu su struktǌrinơmis reformomis padidintǐ
pasitikơjimą, pagerintǐ ekonomikos augimo perspektyvas ir paskatintǐ darbo vietǐ kǌrimą.
Pagrindinơs reformos turơtǐ bǌti Ƴgyvendinamos nedelsiant, kad tai padơtǐ euro zonos šalims
padidinti konkurencingumą, jǐ ekonomikǐ lankstumą ir augimo potencialą ilgesniu laikotarpiu.
2011 m. gruodžio 8–9 d. vykusiame Europos Vadovǐ Tarybos susitikime pasiekti susitarimai yra
svarbus žingsnis šia linkme. Vykdant darbo rinkos reformas, daugiausia dơmesio turơtǐ bǌti
skiriama suvaržymǐ panaikinimui ir darbo užmokesþio lankstumo didinimui. Kalbant apie prekiǐ
rinkos reformas, dơmesys turơtǐ bǌti skiriamas visiškam rinkǐ atvơrimui ir konkurencijos
skatinimui.
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PAPILDOMOS SPECIALIOSIOS PINIGǏ POLITIKOS PRIEMONƠS, KURIAS 2011 M. GRUODŽIO 8 D.
PATVIRTINO VALDANýIOJI TARYBA
2011 m. gruodžio 8 d. ECB valdanþioji taryba priơmơ sprendimą dơl keleto priemoniǐ, siekdama,
kad kai kuriuose euro zonos finansǐ rinkos segmentuose tebetvyranþios Ƴtampos daroma
neigiama Ƴtaka nepaveiktǐ pinigǐ politikos perdavimo mechanizmo. Ši Ƴtampa gali sutrikdyti
Eurosistemos pinigǐ politikos perdavimo mechanizmą, o kartu ir jos sugebơjimą palaikyti kainǐ
stabilumą euro zonoje. Šios priemonơs neturơtǐ daryti poveikio pinigǐ politikos pozicijai.
Valdanþioji taryba nusprendơ išplơsti savo teikiamas refinansavimo operacijas ir atlikti dvi
refinansavimo operacijas, kuriǐ terminas 36 mơnesiai, kad paskatintǐ kreditǐ pasiǌlą euro zonos
ekonomikai. Ši priemonơ skirta kovoti su rizika, kad besitĊsianti Ƴtampa finansǐ rinkose gali
paveikti euro zonos bankǐ pajơgumą gauti refinansavimą ilgesniu laikotarpiu. Vykdydama šias
operacijas Eurosistema užtikrins, kad bankai ir toliau galơs pasinaudoti stabiliu ilgesnơs trukmơs
finansavimu. Tai bus svarbi parama skolinimo veiklai ir susilpnins nepalankiǐ sąlygǐ finansavimo
rinkose poveikƳ euro zonos bankams. Be to, praơjus vieniems metams bankai turơs galimybĊ
grąžinti šiomis operacijomis gautǐ sumǐ likuþius. Dơl šios priežasties bankai bus gerokai
lankstesni ir jiems bus lengviau valdyti savo likvidumą.
Valdanþioji taryba taip pat paskelbơ, kad laikinai išpleþiamas vertybiniǐ popieriǐ, tinkamǐ kaip
tinkamǐ Ƴkaitui, sąrašas. Be to, ketinama išplơsti tinkamǐ kredito reikalavimǐ (t. y. bankǐ paskolǐ)
naudojimą kaip Ƴkaitą Eurosistemos operacijoms. Šiomis priemonơmis siekiama paskatinti bankǐ
skolinimą didinant euro zonos bankǐ balansinƳ turtą, kurƳ galima panaudoti siekiant gauti centrinio
banko refinansavimą. Išplơtus Ƴkaito sąrašą, tai didina galimybes pasinaudoti fiksuotǐjǐ palǌkanǐ
procedǌra paskirstant visą sumą (Ƴskaitant papildomas ilgesnơs trukmơs operacijas). Be to, taip
apribojamas Ƴtampos finansǐ rinkose poveikis galimybơms pasinaudoti centrinio banko teikiamu
refinansavimu. Ʋkaito sąrašas išplơstas Ƴtraukiant paskolomis realiajai ekonomikai užtikrintus
vertybinius popierius, taip pat vertybiniais popieriais nepakeistas paskolas (atitinkamai turtu
užtikrintus vertybinius popierius ir kredito reikalavimus). Tai leidžia euro zonos bankams greiþiau
pasinaudoti Eurosistemos refinansavimu naudojant tiesiogiai su jǐ skolinimo veikla susijusƳ turtą.
Kalbant apie kredito reikalavimus, Valdanþioji taryba nusprendơ laikinai priimti kaip Ƴkaitą ir
kredito reikalavimus, kurie nacionaliniu lygiu pripažƳstami tinkamais. Nors didžioji dauguma euro
zonos bankǐ dabar nepatiria Ƴkaito trǌkumo, ši priemonơ, kaip atsargumo priemonơ, leidžia
skubiai išplơsti Ƴkaito sąrašą siekiant sumažinti Ƴkaito bendro trǌkumo riziką dơl besitĊsianþios
Ƴtampos finansǐ rinkose. Vertindami kredito reikalavimus nacionaliniai centriniai bankai taikys tam
tikrus tinkamumo kriterijus. Valdanþioji taryba skatintǐ platesnƳ kredito reikalavimǐ naudojimą kaip
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Ƴkaitą pagal suderintus kriterijus, Eurosistemos operacijoms. Šiuo tikslu Eurosistema siekia
pagerinti savo vidinius kredito vertinimo pajơgumus ir ragina potencialius kredito vertinimo
paslaugǐ teikơjus už euro zonos ribǐ, taip pat ir komercinius bankus, besinaudojanþius vidine
reitingais pagrƳsta sistema, siekti patvirtinimo pagal Eurosistemos kredito vertinimo sistemą
(EKVS).
Be to, Valdanþioji taryba priơmơ sprendimą dơl priemoniǐ, skirtǐ pinigǐ rinkos aktyvumui skatinti.
Bǌtina, kad euro zonos pinigǐ rinkos veiktǐ tinkamai, siekiant užtikrinti, kad pinigǐ politikos
impulsai bǌtǐ perduodami per bankǐ sistemą Ƴ euro zonos ekonomiką. Taigi buvo nusprĊsta
nutraukti koreguojamąsias operacijas, atliekamas atsargǐ laikymo laikotarpiǐ pabaigoje. Esant
subalansuotam likvidumui šios operacijos padeda riboti trumpalaikiǐ pinigǐ rinkos normǐ
svyravimus, ypaþ atsargǐ laikymo laikotarpio paskutinĊ dieną. Taþiau esant dabartinei situacijai
šios operacijos nereikalingos, atsižvelgiant Ƴ tai, kad yra bendras likvidumo perteklius. Be to,
Valdanþioji taryba nusprendơ laikinai sumažinti atsargǐ normą nuo 2 iki 1 %, siekiant paskatinti
rinkos dalyvius dalyvauti pinigǐ rinkos operacijose, nes dơl mažos atsargǐ normos didơja bankǐ
patiriamos išlaidos, susijusios su likvidumo atsargǐ laikymu – tai yra alternatyva pinigǐ rinkos
sandoriams, siekiant sušvelninti atsargǐ laikymo laikotarpiu patiriamus likvidumo sukrơtimus.
Esant tokiai padơþiai, reikơtǐ atkreipti dơmesƳ, kad perteklinio likvidumo atveju atsargǐ
reikalavimai techniškai nơra reikalingi. Ši priemonơ taip pat padidina bankams prieinamą Ƴkaitą,
nes sumažinamas bankǐ likvidumo poreikis Eurosistemos atžvilgiu ir atitinkamai Ƴkaito dydis,
kuris turi bǌti pateikiamas.
Valdanþiosios tarybos nuomone, šios priemonơs yra bǌtinos siekiant apsaugoti pinigǐ politikos
perdavimo mechanizmo veiksmingumą. Jos padơs, siekiant pasinaudoti finansavimu
ekonomikoje, pašalinti kliǌtis, kylanþias dơl vyriausybiǐ skolǐ krizơs persidavimo Ƴ bankǐ
finansavimo rinkas ir neigiamo poveikio turto vertơms. Taip priemonơs padơs užtikrinti, kad namǐ
ǌkiai, nefinansinơs korporacijos bei finansiniai tarpininkai ir toliau galơs pasinaudoti finansavimu
palankiomis sąlygomis, ir tai padơs palaikyti kainǐ stabilumą euro zonoje vidutiniu laikotarpiu.
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2011 M. GRUODŽIO MƠN. ECB MƠNESINIO BIULETENIO
SKYRIǏ SANTRAUKOS
EKONOMINƠ IR PINIGǏ APLINKOS RAIDA

1. EURO ZONOS IŠORƠS APLINKA
Pastaraisiais mơnesiais pasaulio ekonomikos augimas nuolat lơtơjo. Padidơjus netikrumui ir
kylant Ƴtampai finansǐ rinkose, toliau blogơjo pasaulinio verslo ir vartotojǐ nuotaikos. Šie pokyþiai
slopino teigiamą didžiojo Japonijos žemơs drebơjimo sukeltǐ pasiǌlos sutrikimǐ pašalinimo Ƴtaką.
Ateityje liks nepalankǌs reikšmingi, ypaþ išsivysþiusiose ekonomikose, struktǌriniai veiksniai,
kurie turơtǐ varžyti pasaulinƳ atsigavimą vidutiniu laikotarpiu. Pastaruoju metu sulơtơjĊs
besiformuojanþiǐ ekonomikǐ augimas turơtǐ padơti sumažinti jǐ perkaitimo spaudimą.
Išsivysþiusiose ekonomikose infliacijos kaita ir toliau valdoma, nepaisant to, kad pastaraisiais
mơnesiais jos lygiai šiek tiek padidơjo. Kai kuriose besiformuojanþiose ekonomikose, priešingai,
nemažơja didelis infliacinis spaudimas, nepaisant pastaraisiais mơnesiais šiek tiek sumažơjusiǐ
infliacijos lygiǐ.

2. PINIGǏ IR FINANSǏ RAIDA
2.1. PINIGAI IR PFI KREDITAI
Ʋtempta finansǐ rinkǐ padơtis ir netikrumas dơl ǌkio aktyvumo turơjo pastebimą poveikƳ pinigǐ
raidai, o bendresne prasme 2011 m. treþiąjƳ ketvirtƳ ir spalio mơn. – abiem PFI balansǐ pusơms.
Rugpjǌþio ir rugsơjo mơn. pastebơtas nemažas portfeliǐ perorientavimas iš rizikingesnio turto Ƴ
P3. Šie srautai iš dalies pasikeitơ spalio mơn., kai instituciniai investuotojai perkơlơ lơšas Ƴ turtą,
esantƳ ne euro zonoje. Finansavimo spaudimą PFI balansams, susijusƳ su ne euro zonos
rezidentǐ indơliǐ atsiơmimu ir nedideliu ilgesnơs trukmơs PFI skolos vertybiniǐ popieriǐ išleidimu,
iš dalies kompensavo gerokai padidơjĊs naudojimasis Eurosistemos likvidumo operacijomis.
Šioje aplinkoje PFI paskolǐ privaþiajam sektoriui kiekis 2011 m. treþiąjƳ ketvirtƳ ir spalio mơn. buvo
gana nedidelis. Vertinant euro zoną kaip visumą, per laikotarpƳ iki spalio mơn. nebuvo jokiǐ bent
kiek reikšmingo kreditǐ mažinimo ženklǐ. Taþiau, atsižvelgiant Ƴ dabartinƳ finansavimo spaudimą
ir Ƴ tai, kad kredito pasiǌlos poveikis pasireiškia atsilikdamas, kredito raidą reikơs atidžiai stebơti.
Bendrai pinigǐ ir kredito augimas tebebuvo nuosaikus.
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2.2. NEFINANSINIǏ SEKTORIǏ IR INSTITUCINIǏ INVESTUOTOJǏ FINANSINƠS INVESTICIJOS
2011 m. antrąjƳ ketvirtƳ nefinansiniǐ sektoriǐ finansiniǐ investicijǐ metinis augimo tempas beveik
nepakito, nepaisant padidơjusio investicijǐ Ƴ PFI priemones metinio augimo tempo. Draudimo
korporacijǐ ir pensijǐ fondǐ finansiniǐ investicijǐ metinis augimo tempas toliau mažơjo –
daugiausia dơl mažǐ namǐ ǌkiǐ investicijǐ Ƴ draudimo techninius atidơjinius. Padidơjusi Ƴtampa
finansǐ rinkose 2011 m. treþiąjƳ ketvirtƳ nulơmơ didelƳ grynąjƳ išpirkimą visǐ pagrindiniǐ rǌšiǐ
investicijǐ fonduose.

2.3. PINIGǏ RINKOS PALǋKANǏ NORMOS
Pinigǐ rinkos palǌkanǐ normos nuo 2011 m. rugsơjo 7 d. iki gruodžio 7 d. bendrai mažơjo,
rodydamos tiek spalio pabaigoje, tiek lapkriþio mơn. sumažintus trumpalaikiǐ palǌkanǐ normǐ
lǌkesþius. Be to, 2011 m. lapkriþio 3 d. ECB valdanþioji taryba nusprendơ sumažinti pagrindines
ECB palǌkanǐ normas 25 baziniais punktais, o šis sprendimas Ƴsigaliojo nuo pagrindinơs
refinansavimo operacijos, Ƴvykdytos 2011 m. lapkriþio 9 d. O pinigǐ rinkos palǌkanǐ normǐ
kintamumas toliau didơjo.

2.4. OBLIGACIJǏ RINKOS
Nuo 2011 m. rugpjǌþio pabaigos iki gruodžio 7 d. AAA reitingą turinþiǐ vyriausybơs ilgalaikiǐ
obligacijǐ euro zonoje pajamingumas padidơjo, o atitinkamǐ JAV vyriausybơs obligacijǐ
pajamingumas sumažơjo. Bendrai padidơjĊs euro zonos ilgalaikiǐ vyriausybơs obligacijǐ
pajamingumas daugiausia buvo susijĊs su padidơjusiu susirǌpinimu dơl valstybơs skolinimosi
krizơs, daranþios poveikƳ netgi AAA reitingą turinþioms šalims. Netikrumas dơl obligacijǐ rinkos
bǌsimǐ pokyþiǐ, kurƳ apibǌdina numanomas obligacijǐ rinkos kintamumas, padidơjo, o daugumos
euro zonos šaliǐ vyriausybiǐ obligacijǐ pajamingumo skirtumai toliau didơjo. Rinka pagrƳsti
ilgalaikơs infliacijos lǌkesþiǐ rodikliai rodo, kad rinkos dalyviǐ infliacijos lǌkesþiai visiškai atitinka
kainǐ stabilumą.

2.5. AKCIJǏ RINKOS
Nuo rugpjǌþio pabaigos iki gruodžio 7 d. akcijǐ kainos bendrai šiek tiek sumažơjo euro zonoje, o
JAV akcijǐ kainos padidơjo. Tiek euro zonoje, tiek JAV akcijǐ rinkos netikrumas, kurƳ rodo
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numanomas kintamumas, nagrinơjamu laikotarpiu buvo didelis. Rinkos nuotaikǐ pokyþiai, susijĊ
su euro zonos valstybiǐ skolinimosi krize, toliau darơ poveikƳ akcijǐ kainǐ raidai, ypaþ finansǐ
sektoriuje. Be to, dauguma euro zonoje paskelbtǐ duomenǐ ir toliau nuvylơ rinkos dalyvius, o
laikotarpio antroje dalyje JAV paskelbti ekonominiai duomenys buvo geresni negu tikơtasi.

2.6. NEFINANSINIǏ KORPORACIJǏ FINANSǏ SRAUTAI IR FINANSINƠ POZICIJA
2011 m. liepos–spalio mơn. euro zonos nefinansiniǐ korporacijǐ realiosios finansavimo sąnaudos
iš esmơs nekito. Bendras finansavimo sąnaudǐ stabilumas slepia skirtingas pagrindiniǐ
sudedamǐjǐ daliǐ kitimo tendencijas. Kalbant apie finansinius srautus, skolinimo nefinansinơms
korporacijoms metinis augimas šiek tiek padidơjo – iki 1,6 % (2011 m. treþiąjƳ ketvirtƳ). Sulơtơjusi
paskolǐ dinamika iš esmơs atitiko sulơtơjusƳ euro zonos ekonominơs veiklos tempą. 2011 m.
treþiąjƳ ketvirtƳ nefinansiniǐ korporacijǐ skolos vertybiniǐ popieriǐ emisija truputƳ padidơjo.

2.7. NAMǏ ǋKIǏ SEKTORIAUS FINANSINIAI SRAUTAI IR FINANSINƠ POZICIJA
2011 m. treþiąjƳ ketvirtƳ euro zonos namǐ ǌkiǐ finansavimo sąlygos šiek tiek pablogơjo. Nors
paskolǐ namǐ ǌkiams palǌkanǐ normǐ vidurkis iš esmơs nepakito, reikalavimai visǐ kategorijǐ
paskolǐ gavơjams buvo labai sugriežtinti. PFI skolinimo namǐ ǌkiams metinis augimo tempas
toliau mažơjo – daugiausia dơl lơtesnio paskolǐ bǌstui Ƴsigyti augimo ir spalio mơn. sudarơ 2,2 %.
Apskaiþiuota, kad 2011 m. treþiąjƳ ketvirtƳ namǐ ǌkiǐ palǌkanǐ mokơjimo našta bei skolos ir
disponuojamǐjǐ pajamǐ santykis iš esmơs nepakito.

3. KAINOS IR SĄNAUDOS
Remiantis išankstiniu Eurostato Ƴverþiu, 2011 m. lapkriþio mơn. euro zonos metinơ infliacija pagal
SVKI buvo 3,0 %, t. y. nepakito, palyginti su dviem ankstesniais mơnesiais. Nuo praơjusiǐ metǐ
pabaigos infliacija buvo padidơjusio lygio – daugiausia dơl pakilusiǐ energijos ir kitǐ žaliavǐ
kainǐ. Žvelgiant Ƴ ateitƳ, atrodo, kad per ateinanþius kelis mơnesius ji ir toliau bus didesnơ kaip 2
%, o tada sumažơs iki mažiau kaip 2 %. Ši tendencija rodo lǌkesþius, kad lơtesnio augimo euro
zonoje ir visame pasaulyje sąlygomis pagrindiniǐ sąnaudǐ, darbo užmokesþio ir kainǐ spaudimas
euro zonoje taip pat turơtǐ ir toliau bǌti nedidelis. 2011 m. gruodžio mơn. Eurosistemos ekspertǐ
euro zonos makroekonominơse prognozơse Ƴ šias aplinkybes yra atsižvelgta, ir manoma, kad
metinơ infliacija pagal SVKI 2011 m. bus 2,6–2,8 %, 2012 m. – 1,5–2,5 %, o 2013 m. – 0,8–
2,2 %. Rizika vidutinio laikotarpio kainǐ raidos perspektyvai tebơra iš esmơs subalansuota.
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4. PRODUKCIJA, PAKLAUSA IR DARBO RINKA
2011 m. treþiąjƳ ketvirtƳ, palyginti su tuo paþiu praơjusiǐ metǐ ketvirþiu, realusis BVP euro zonoje
padidơjo 0,2 %, t. y. nepakito, palyginti su ankstesniu ketvirþiu. Remiantis apklausǐ duomenimis,
šiǐ metǐ ketvirtąjƳ ketvirtƳ ekonominơ veikla sulơtơjo. SpartesnƳ euro zonos augimą stabdo keli
veiksniai: lơtơjantis pasaulinơs paklausos augimo tempas ir neigiamas poveikis bendroms
finansavimo sąlygoms bei pasitikơjimui, kurƳ daro Ƴtampa, tebetvyranti euro zonos valstybơs
skolinimosi rinkose, taip pat balanso koregavimo procesas finansǐ ir ne finansǐ sektoriuose.
Kartu tikimasi, kad per kitus metus euro zonos ekonominơ veikla, nors ir labai pamažu, vơl
pradơs didơti dơl greitai atsigaunanþios pasaulinơs paklausos, labai mažǐ trumpalaikiǐ palǌkanǐ
normǐ ir visǐ priemoniǐ, kuriǐ buvo imtasi siekiant paremti finansǐ sektoriaus veiklą.
Šis vertinimas pateiktas ir 2011 m. gruodžio mơn. ECB ekspertǐ euro zonos makroekonominơse
prognozơse, pagal kurias metinis realiojo BVP augimas 2011 m. bus 1,5–1,7 %, 2012 m. sudarys
–0,4–1,0 %, o 2013 m. – 0,3–2,3 %. Palyginti su 2011 m. rugsơjo mơn. ECB ekspertǐ
makroekonominơmis prognozơmis, realiojo BVP augimo 2011 m. intervalas sumažintas, o
2012 m. – reikšmingai sumažintas. Esant dideliam neapibrơžtumui, rizikos euro zonos
ekonominơms perspektyvoms yra didelơs.

5. FISKALINƠ RAIDA
Kaip rodo Europos Komisijos 2011 m. rudens ekonominơs prognozơs, 2011 m. bendrasis euro
zonos valdžios sektoriaus deficitas labai sumažơjo – nuo 4,1 % BVP (2010 m.) iki 6,2 % BVP
(2011 m.). Tikimasi, kad 2012 ir 2013 m. jis toliau mažơs, nors ir lơtesniu tempu. Taþiau euro
zonos valdžios sektoriaus skolos ir BVP santykis toliau didơs. Euro zonos šaliǐ valdžios
sektoriaus skolos krizơs Ƴveikimas ir skolos santykiǐ tvarus mažinimas visiškai priklauso nuo
tinkamos ir patikimos politikos atsakomǐjǐ veiksmǐ, atitinkanþiǐ sustiprintą Stabilumo ir augimo
paktą, Ƴgyvendinimo. Susitarimai po 2011 m. gruodžio 8–9 d. Europos Tarybos posơdžio yra
svarbus žingsnis užtikrinant fiskalinĊ drausmĊ.
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EUROSISTEMOS EKSPERTǏ MAKROEKONOMINƠS
PROGNOZƠS EURO ZONAI
Remdamiesi 2011 m. lapkriþio 25 d. turơta informacija, Eurosistemos ekspertai numatơ euro
zonos makroekonominĊ raidą2. 2011 m. antrąjƳ pusmetƳ euro zonos ekonominơ veikla susilpnơjo.
Tai susijĊ su pastaraisiais mơnesiais sumažơjusia pasauline paklausa ir labai kritusiu verslo ir
vartotojǐ pasitikơjimu, vyraujant dơl Ƴtampos finansǐ rinkose sustiprơjusiam neapibrơžtumui,
reikšmingai nukritus akcijǐ kainoms ir daugelyje euro zonos šaliǐ pablogơjus finansavimo
sąlygoms. Darant prielaidą, kad finansǐ krizơ nebestiprơs, 2012 m. realiojo BVP augimas turơtǐ
atsigauti, o 2013 m. – dar šiek tiek paspartơti. Vis dơlto tikơtina, kad atsigavimą slopins daugelyje
sektoriǐ restruktǌrizuojami balansai ir nepalankios finansavimo sąlygos, kurios prognozuojamu
laikotarpiu turơtǐ vyrauti daugelyje euro zonos šaliǐ. Kita vertus, atsigavimą turơtǐ skatinti
didơjanti pasaulinơ paklausa ir mažơjanti energijos ir maisto kainǐ infliacija, didinanti realiąsias
pajamas, taip pat labai nedideliǐ trumpalaikiǐ palǌkanǐ normǐ ir priemoniǐ, kuriomis siekiama
atkurti finansǐ sistemos funkcionavimą, teigiamas poveikis vidaus paklausai. Numatoma, kad
2011 m. metinis realusis BVP vidutiniškai didơs 1,5–1,7 %, 2012 m. augs –0,4–1,0 %, o
2013 m. – 0,3–2,3 %. Prognozuojama, kad artimiausiu laikotarpiu euro zonos pagal SVKI
apskaiþiuota infliacija tebebus padidơjusi, taþiau vơliau pradơs sparþiai mažơti. Bendra pagal
SVKI apskaiþiuota infliacija 2011 m. vidutiniškai turơtǐ bǌti 2,6–2,8 %, 2012 m. – 1,5–2,5 %, o
2013 m. – 0,8–2,2 %. Tai daugiausia susijĊ su mažinanþiais bazơs efektais, kuriuos 2012 m.
sukơlơ energijos ir maisto kainos bei prielaidos, kad žaliavǐ kainos nekis arba mažơs. Pagal
SVKI apskaiþiuota infliacija, neƳskaitant maisto ir energijos, prognozuojamu laikotarpiu turơtǐ
didơti labai nedaug. Tai susijĊ su gerokai sumažơjusia vidaus paklausa ir nedidelơmis darbo
sąnaudomis.

2

Eurosistemos ekspertǐ makroekonomines prognozes rengia ECB ir euro zonos nacionaliniǐ centriniǐ bankǐ ekspertai. Tai – du
kartus per metus Valdanþiajai tarybai rengiama informacija ekonomikos plơtrai ir rizikai kainǐ stabilumui Ƴvertinti. Daugiau informacijos
apie taikomas procedǌras ir metodus pateikta leidinyje „A guide to Eurosystem staff macroeconomic projection exercises“, ECB, June
2001. JƳ galima rasti ECB interneto svetainơje. Siekiant parodyti tam tikrą prognoziǐ neapibrơžtumą, pateikiamos kiekvieno kintamojo
tikơtinos ribos. Jos pagrƳstos skirtumu tarp faktiniǐ rezultatǐ ir keleto ankstesniǐ metǐ prognoziǐ. Ribos yra dvigubai platesnơs už šiǐ
skirtumǐ vidutinĊ absoliuþią vertĊ. Ši metodika, apimanti koregavimą dơl išskirtiniǐ Ƴvykiǐ, aprašyta leidinyje „New procedure for
constructing Eurosystem and ECB staff projection ranges“, ECB, December 2009, paskelbtame ir ECB interneto svetainơje.
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1 intarpas

TECHNINƠS PRIELAIDOS DƠL PALǋKANǏ NORMǏ, VALIUTǏ KURSǏ, ŽALIAVǏ KAINǏ IR
FISKALINƠS POLITIKOS
Techninơs prielaidos dơl palǌkanǐ normǐ ir žaliavǐ kainǐ grindžiamos rinkos lǌkesþiais (galutinơ
duomenǐ Ƴtraukimo data – 2011 m. lapkriþio 17 d.)1. Prielaida dơl trumpalaikiǐ palǌkanǐ normǐ
yra visiškai techninio pobǌdžio. Trumpalaikơs palǌkanǐ normos grindžiamos 3 mơn. EURIBOR, o
rinkos lǌkesþiai apskaiþiuojami pagal ateities sandoriǐ normas. Pagal šią metodiką apskaiþiuota
vidutinơ trumpalaikiǐ palǌkanǐ norma 2011 m. turơtǐ bǌti 1,4 %, 2012 m. – 1,2 %, o 2013 m. –
1,4 %. Rinkos lǌkesþiai dơl euro zonos 10 m. termino vyriausybơs obligacijǐ nominaliojo
pajamingumo leidžia tikơtis, kad 2011 m. pajamingumas vidutiniškai bus 4,4 %, 2012 m. – 5,3 %,
o 2013 m. – 5,6 %. Numatoma, kad dơl išankstiniǐ sandoriǐ rinkos palǌkanǐ normǐ pokyþiǐ ir
rinkos palǌkanǐ normǐ pokyþiǐ laipsniško poveikio skolinimo palǌkanǐ normoms prognozuojamu
laikotarpiu toliau pamažu didơs bankǐ tiek trumpalaikiǐ, tiek ilgalaikiǐ paskolǐ palǌkanǐ normos.
Numatoma, kad euro zonos kredito pasiǌlos sąlygos iš esmơs darys neigiamą poveikƳ
ekonominei veiklai. Kalbant apie žaliavǐ kainas, sprendžiant pagal ateities sandoriǐ rinką
2 savaiþiǐ laikotarpiu iki galutinơs duomenǐ Ƴtraukimo datos, vidutinơ Brent žalios naftos kaina
2011 m. turơtǐ bǌti 111,5, 2012 m. – 109,4, o 2013 m. – 104,0 JAV dol. už barelƳ. Daroma
prielaida, kad žaliavǐ, neƳskaitant energijos, kainos JAV dol. 2011 m. kils 17,8 %, 2012 m. kris
7,3 %, o 2013 m. vơl kils 4,3 %.
Tikimasi, kad dvišaliai valiutǐ kursai prognozuojamu laikotarpiu nesikeis ir bus tokie, kokie
vidutiniškai buvo dvi savaites iki galutinơs duomenǐ Ƴtraukimo datos. Tai rodo, kad 2011 m. euro
ir JAV dolerio kursas bus 1,40, o 2012 ir 2013 m. – 1,36. Prognozuojama, kad vidutinis euro
efektyvusis kursas 2011 m. nesikeis, o 2012 m. nukris 0,9 %.
Fiskalinơs politikos prielaidos pagrƳstos atskirǐ euro zonos šaliǐ nacionaliniǐ biudžetǐ planais,
turơtais 2011 m. lapkriþio 25 d. Jos apima visas politikos priemones, kurias jau patvirtino
nacionaliniai parlamentai arba kurios jau yra išsamiai apibrơžtos vyriausybiǐ ir greiþiausiai bus
patvirtintos.
1

Prielaidos dơl naftos ir maisto kainǐ pagrƳstos ateities sandoriǐ kainomis iki prognozuojamo

laikotarpio pabaigos. Daroma prielaida, kad kitǐ žaliavǐ kainos atitiks ateities sandoriǐ kainas iki
2012 m. ketvirtojo ketvirþio, o vơliau kis rodydamos pasaulio ekonomikos raidą.
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TARPTAUTINƠ APLINKA

2011 m. pasaulio ekonomikos augimas sulơtơjo. AntrąjƳ pusmetƳ vis reþiau pasireiškiantys tiekimo
grandinơs trikdžiai, kurie buvo atsiradĊ dơl stichiniǐ nelaimiǐ Japonijoje, paskatino augimą, taþiau
atsinaujinusi Ƴtampa pasaulio finansǐ rinkose (daugiausia dơl stiprơjanþios vyriausybiǐ skolǐ
krizơs euro zonoje ir didơjanþio nerimo dơl fiskalinio tvarumo kitose didžiosiose išsivysþiusios
ekonomikos šalyse) užkirto kelią ekonomikos atsigavimui. Tai pakirto vartotojǐ ir verslo
pasitikơjimą visame pasaulyje. Vertinant ateities perspektyvas, tikimasi, kad ekonomika pamažu
atsigaus, nors nepalankǌs veiksniai, pavyzdžiui, tebesantis poreikis koreguoti balansus ir kai
kuriǐ išsivysþiusios ekonomikos šaliǐ vangios bǌsto ir darbo rinkos rodo, kad lơto augimo
laikotarpis gali užsitĊsti, ypaþ išsivysþiusios ekonomikos šalyse, o tai stabdys pasaulio
ekonomikos atsigavimą. Besiformuojanþios ekonomikos šalyse ekonomika vis dar greitai auga,
taþiau prognozuojama, kad šis augimas turơtǐ sulơtơti dơl anksþiau pristatytǐ griežtesniǐ
politikos priemoniǐ, kuriomis siekiama sumažinti finansinƳ nesubalansuotumą ir spaudimą
kainoms, ir numatomos mažesnơs užsienio paklausos bei pasauliniǐ finansiniǐ neramumǐ
nepalankaus poveikio. Prognozuojama, kad realusis BVP pasaulyje už euro zonos ribǐ, 2010 m.
pasiekĊs 5,7 %, 2011 m. sumažơs iki 4,1 %, 2012 m. – iki 3,9 %, o 2013 m. jis turơtǐ padidơti iki
4,5 %. Euro zonos užsienio paklausa 2011 m. turơtǐ sumažơti iki 6,4 % (2010 m. buvo 11,8 %),
2012 m. – iki 4,8 %, o 2013 m. ji turơtǐ padidơti iki 6,9 %.

NUMATOMAS REALIOJO BVP AUGIMAS

2011 m. treþiąjƳ ketvirtƳ euro zonos realusis BVP, palyginti su praơjusiu ketvirþiu, augo nedaug –
0,2 %. Toks pat augimo tempas buvo antrąjƳ ketvirtƳ. Nors 2011 m. antrąjƳ ketvirtƳ ekonominƳ
aktyvumą slopino keletas pasauliniǐ ir vidaus laikinǐ veiksniǐ, keliǐ pastarǐjǐ mơnesiǐ euro
zonos lơtas ekonominis augimas vis labiau rodơ euro zonos vyriausybiǐ skolǐ krizơs ir susijusio
fiskalinơs politikos sugriežtinimo kai kuriose euro zonos šalyse neigiamą poveikƳ. Kalbant apie
vidaus veiksnius, dơl padidơjusio netikrumo, susijusio su sustiprơjusia Ƴtampa euro zonos finansǐ
rinkose, nepalankaus poveikio gerokai sumažơjo verslo ir vartotojǐ pasitikơjimas, visoje euro
zonoje reikšmingai nukrito akcijǐ kainos, o daugelyje šaliǐ suprastơjo namǐ ǌkiǐ ir nefinansiniǐ
korporacijǐ finansavimo sąlygos. 2011 m. užsienio paklausa taip pat sumažơjo, todơl nesitikima,
kad artimiausiu laikotarpiu išorơs veiksniai kompensuos vidaus veiksniǐ neigiamą Ƴtaką. Vertinant
ateities perspektyvas, darant prielaidą, kad finansǐ krizơ nebestiprơs, 2012 m. realiojo BVP
augimas turơtǐ atsigauti, o 2013 m. – dar šiek tiek paspartơti. Vis dơlto tikơtina, kad
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prognozuojamu

laikotarpiu

atsigavimą

slopins

daugelyje

sektoriǐ

vykdomas

balansǐ

restruktǌrizavimas ir nepalankios finansavimo sąlygos, kurios turơtǐ vyrauti daugelyje euro zonos
šaliǐ. Kita vertus, atsigavimą turơtǐ skatinti didơjanti pasaulinơ paklausa ir mažơjanti energijos ir
maisto kainǐ infliacija, didinanti realiąsias pajamas, taip pat labai nedideliǐ trumpalaikiǐ palǌkanǐ
normǐ ir priemoniǐ, kuriomis siekiama atkurti finansǐ sistemos funkcionavimą, teigiamas poveikis
vidaus paklausai. Apskritai ekonomikos atsigavimo tempas turơtǐ bǌti lơtas. Numatoma, kad
2011 m. euro zonos realiojo BVP metinis augimas bus 1,5–1,7 %, 2012 m. sudarys –0,4–1,0 %,
o 2013 m. – 0,3–2,3 %.
Kalbant konkreþiau, prognozuojama, kad iki 2012 m. vidurio euro zonos privatus vartojimas augs
gana nedaug – daugiausia dơl realiǐjǐ disponuojamǐjǐ pajamǐ mažo augimo, taþiau vơliau turơtǐ
šiek tiek padidơti. Nominaliǐjǐ disponuojamǐjǐ pajamǐ augimą turơtǐ slopinti lơtai augantis
užimtumas, taip pat nedaug didơjantis darbo užmokestis ir socialinơs išmokos. Numatoma, kad
dơl keliose euro zonos šalyse sugriežtintos fiskalinơs politikos tiek darbo užmokesþio, tiek
socialiniǐ išmokǐ augimas bus suvaržytas. Nors dơl pastaruoju metu pakilusiǐ žaliavǐ kainǐ
nepalankaus poveikio sumažơjo realiosios disponuojamosios pajamos, numatoma, kad žaliavǐ
kainǐ spaudimas atlơgs, palaipsniui skatindamas realiǐjǐ disponuojamǐjǐ pajamǐ pokyþius. Kitu
prognozuojamu laikotarpiu euro zonos taupymo lygis turơtǐ iš esmơs nesikeisti. Tai susijĊ su tuo,
kad didơjantƳ taupymo lygƳ, atsiradusƳ dơl išaugusio netikrumo ir sumažơjusio pasitikơjimo, iš
esmơs turơtǐ kompensuoti poreikis mažinti taupymą, kad bǌtǐ sumažintas vartojimas,
atsižvelgiant Ƴ nedidelius realiǐjǐ pajamǐ pokyþius. Prognozuojama, kad dơl labai pamažu
gerơjanþios padơties užimtumo srityje 2012 m. euro zonos nedarbo lygis šiek tiek didơs, o vơliau
pradơs iš lơto mažơti.
Taip pat prognozuojama, kad privaþios investicijos ne Ƴ gyvenamąjƳ bǌstą mažơs dơl negerơjanþiǐ
nepalankiǐ finansavimo sąlygǐ kai kuriose euro zonos šalyse vyraujant padidơjusiam
neapibrơžtumui. Numatoma, kad artimiausiu metu šios investicijos nơ kiek nedidơs ir ims pamažu
atsigauti tik kitu prognozuojamu laikotarpiu, pradơjus augti eksportui, pamažu didơjant vidaus
paklausai ir gana tvariam pelningumui. Investicijos Ƴ gyvenamąjƳ bǌstą turơtǐ augti dar lơþiau dơl
kai kuriose šalyse tebevykstanþiǐ bǌsto rinkos korekcijǐ, kurios susijusios ir su numatomu gana
lơtu bǌsto kainǐ kilimu. 2011 ir 2012 m. valdžios sektoriaus investicijos turơtǐ gerokai sumažơti, o
2013 m. stabilizuotis dơl kai kuriose euro zonos šalyse paskelbtǐ fiskaliniǐ priemoniǐ paketǐ.
Atsižvelgiant Ƴ užsienio paklausos pokyþius, artimiausiu metu eksporto augimo tempas turơtǐ
sulơtơti, o 2012 m. pamažu vơl sustiprơti. Importo augimo tendencijos turơtǐ bǌti panašios.
Apskritai, atsižvelgiant Ƴ tai, kad 2012 m. pradžioje eksportas augs šiek tiek sparþiau, grynoji
prekyba turơtǐ teigiamai veikti ketvirþio BVP augimo tempą prognozuojamu laikotarpiu.
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1 lentelơ. Makroekonominơs prognozơs euro zonai
(vidutiniai metiniai pokyþiai, procentais)1, 2
2010

2011

2012

2013

SVKI

1,6

2,6–2,8

1,5–2,5

0,8–2,2

Realusis BVP

1,8

1,5–1,7

–0,4–1,0

0,3–2,3

Privatus vartojimas

0,8

0,3–0,5

–0,4–0,6

0,0–1,8

Valdžios sektoriaus vartojimas

0,5

–0,3–0,5

–0,5–0,7

–0,3–1,3

1,6–2,4

–1,6–1,8

–0,5–4,3

Bendrojo pagrindinio kapitalo –0,6
formavimas

1

Eksportas (prekơs ir paslaugos)

10,8

5,4–7,2

0,3–6,1

2,1–8,9

Importas (prekơs ir paslaugos)

9,2

4,0–5,4

–0,5–5,1

1,7–8,1

Numatoma realiojo BVP ir jo sudedamǐjǐ daliǐ raida pateikta pagal dơl darbo dienǐ skaiþiaus

pakoreguotus duomenis. Ʋ numatomą importo ir eksporto raidą Ƴtraukta prekyba euro zonoje.
2

Duomenys apima euro zoną, Ƴskaitant Estiją, išskyrus 2010 m. SVKI duomenis. 2011 m.

vidutiniai metiniai SVKI pokyþiai (procentais) apskaiþiuoti imant 2010 m. euro zoną, Ƴ kurią
Ƴtraukta ir Estija.
Manoma, kad esama krizơ neigiamai veikơ galimą augimą, taþiau labai sunku numatyti tikslǐ šio
poveikio mastą. Jei ekonominis aktyvumas ir toliau bus silpnas, tikơtina, kad galimas gamybos
augimas dar labiau lơtơs. Vis dơlto, jei ekonomikos augimas bus mažas, neigiamas gamybos
atotrǌkis 2012 m. turơtǐ padidơti, o 2013 m. – šiek tiek sumažơti.

NUMATOMA KAINǏ IR SĄNAUDǏ RAIDA

Dơl pastarojo meto žaliavǐ kainǐ šuoliǐ ir tam tikru mastu dơl padidơjusiǐ netiesioginiǐ mokesþiǐ
2012 m. pirmąjƳ ketvirtƳ euro zonos bendra pagal SVKI apskaiþiuota infliacija vis dar turơtǐ bǌti
didesnơ negu 2 %. Prognozuojama, kad vơliau ji gerokai sumažơs. Šie pokyþiai daugiausia
susijĊ su smarkiai didơjanþia energijos kainǐ Ƴtaka, kuri atsirado blơstant pastaruoju metu kilusiǐ
naftos kainǐ poveikiui ir dơl prognozuojamu laikotarpiu galbǌt pamažu mažơsianþiǐ žalios naftos
kainǐ. Nuslǌgus šiuo metu susikaupusiam spaudimui, nuo 2012 m. vidurio maisto kainos turơtǐ
kilti lơþiau. Galiausiai pagal SVKI apskaiþiuota infliacija, neƳskaitant maisto ir energijos, turơtǐ
didơti labai nedaug. Tai susijĊ su gerokai sumažơjusia vidaus paklausa ir nedidelơmis darbo
sąnaudomis. Bendra pagal SVKI apskaiþiuota infliacija 2011 m. vidutiniškai turơtǐ bǌti 2,6–2,8 %,
2012 m. – 1,5–2,5 %, o 2013 m. – 0,8–2,2 %.
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Išorinis spaudimas kainoms tapo nebe toks didelis ir prognozuojamu laikotarpiu turơtǐ gerokai
sumažơti – daugiausia dơl stabilesniǐ arba mažơjanþiǐ žaliavǐ kainǐ. 2011 m. pirmąjƳ pusmetƳ
šoktelơjusio importo defliatoriaus metinis augimas 2012 m. turơtǐ gerokai sumažơti, o 2013 m. –
dar šiek tiek daugiau. Tai iš dalies susijĊ su lơtesniu pasaulio prekybos augimu ir sumažơjusia
pasaulio infliacija. Kalbant apie spaudimą vidaus kainoms, atlygio vienam darbuotojui metinis
didơjimo tempas 2012 m. pirmąjƳ pusmetƳ turơtǐ sumažơti – daugiausia dơl vienkartiniǐ mokơjimǐ
poveikio 2011 m. pirmąjƳ pusmetƳ. Prognozuojama, kad 2012 m. antrąjƳ pusmetƳ atlygio vienam
darbuotojui metinis augimo tempas turơtǐ padidơti, o vơliau – stabilizuotis. Šie pokyþiai susijĊ su
kompensuojanþiǐ veiksniǐ poveikiu. Viena vertus, kainas didinantis spaudimas atsirastǐ dơl
anksþiau didơjusios vartotojǐ kainǐ infliacijos. Kita vertus, bendras ekonominio aktyvumo
sulơtơjimas ir negerơjanþios nepalankios finansavimo sąlygos turơtǐ daryti mažinantƳ spaudimą
darbo užmokesþiui. Atsižvelgiant Ƴ šiemet gerokai padidơjusią vartotojǐ kainǐ infliaciją,
numatoma, kad realusis atlygis vienam darbuotojui 2011 ir 2012 m. sumažơs, o vơliau pradơs
šiek tiek didơti. Vienetinơs darbo sąnaudos 2012 m. turơtǐ pradơti augti šiek tiek sparþiau, o
vơliau sulơtơti. Šie pokyþiai susijĊ su cikliškai lơtesniu našumo kilimu 2012 m., labai sumažơjus
ekonominiam aktyvumui ir tik šiek tiek didơjant užimtumui, ir su prognoze, kad 2013 m. šis
augimas paspartơs. Dơl nedidelơs visuminơs paklausos ir didơjanþiǐ vienetiniǐ darbo sąnaudǐ
prognozuojama, kad 2011 ir 2012 m. pelno maržos kils nedaug, o 2013 m., pradơjus didơti
ekonominiam aktyvumui, turơtǐ atsigauti. Pakilusios administruojamosios kainos ir netiesioginiai
mokesþiai 2011 ir 2012 m. turơtǐ daryti didelƳ poveikƳ pagal SVKI apskaiþiuotai infliacijai. Tai
susijĊ su keliose euro zonos šalyse tebevykdoma fiskaline konsolidacija. 2013 m. poveikis turơtǐ
sumažơti, nors tokia prognozơ iš dalies susijusi su išsamios informacijos apie tǐ metǐ fiskalines
priemones trǌkumu.

PALYGINIMAS SU 2011 M. RUGSƠJO MƠN. PROGNOZƠMIS

Palyginti

su

2011 m.

rugsơjo

mơn.

ECB

mơnesiniame

biuletenyje

paskelbtomis

makroekonominơmis prognozơmis, 2011 m. realiojo BVP augimo prognoziǐ ribos susiaurintos, o
2012 m. – gerokai sumažintos. Šie pakeitimai daugiausia susijĊ su sumažơjusio pasitikơjimo ir
pablogơjusiǐ finansiniǐ sąlygǐ poveikiu vidaus paklausai. Jie pasireiškơ padidơjus netikrumui,
susijusiam su vyriausybiǐ skolǐ krize ir sumažintomis užsienio paklausos prognozơmis. Kai
kurioms euro zonos šalims sugriežtinus fiskalinĊ politiką ir finansavimo sąlygas, realiojo BVP
augimo vidutiniu laikotarpiu prognozơs buvo pakoreguotos ir Ƴvertintos prasþiau. 2011 ir 2012 m.
pagal SVKI apskaiþiuotos infliacijos prognoziǐ ribos truputƳ padidintos. Tai lơmơ infliaciją
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didinanþios didesnơs naftos kainos eurais ir reikšmingesnơ netiesioginiǐ mokesþiǐ Ƴtaka.
Numatoma, kad šie veiksniai visiškai kompensuos pakoreguotǐ pelno maržǐ ir padidơjusio darbo
užmokesþio, susijusiǐ su sumažintomis ekonominơs veiklos prognozơmis, slopinantƳ poveikƳ.

2 lentelơ. Palyginimas su 2011 m. rugsơjo mơn. prognozơmis
(vidutiniai metiniai pokyþiai, procentais)

2011

2012

Realusis BVP – 2011 m. rugsơjo mơn.

1,4–1,8

0,4–2,2

Realusis BVP – 2011 m. gruodžio mơn.

1,5–1,7

–0,4–1,0

SVKI – 2011 m. rugsơjo mơn.

2,5–2,7

1,2–2,2

SVKI – 2011 m. gruodžio mơn.

2,6–2,8

1,5–2,5

2 intarpas

KITǏ INSTITUCIJǏ PROGNOZƠS
Euro zonos prognozes rengia ir kitos tarptautinơs organizacijos bei privaþiojo sektoriaus
institucijos. Taþiau jos nơra visiškai palyginamos tarpusavyje ar su Eurosistemos ekspertǐ
makroekonominơmis prognozơmis, nes jos parengtos skirtingu metu. Be to, taikomi nevienodi (iš
dalies neapibrơžti) metodai fiskaliniǐ, finansiniǐ ir išoriniǐ kintamǐjǐ, Ƴskaitant naftos ir kitǐ žaliavǐ
kainas, prielaidoms parengti. Skiriasi ir Ƴvairioms prognozơms rengti taikomi dơl darbo dienǐ
atliekamǐ koregavimǐ metodai (žr. toliau pateiktą lentelĊ).
Pagal kitǐ institucijǐ parengtas prognozes, numatoma, kad 2011 m. euro zonos realusis BVP
didơs 1,5–1,6 %, 2012 m. – 0,2–1,1 %, o 2013 m. – 1,3–1,6 %. Visos šios prognozơs patenka Ƴ
Eurosistemos ekspertǐ numatytas ribas arba yra labai joms artimos.
Vertinant infliaciją, turimose kitǐ institucijǐ prognozơse numatoma, kad 2011 m. vidutinơ metinơ
pagal SVKI apskaiþiuota infliacija bus 2,5–2,7 %, 2012 m. – 1,5–1,8 %, o 2013 m. – 1,2–1,8 %.
Visos šios prognozơs patenka Ƴ Eurosistemos ekspertǐ numatytas ribas arba yra labai joms
artimos. 2012 m. prognozơs apima Eurosistemos ekspertǐ prognoziǐ apatines ribas.
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Euro zonos realiojo BVP augimo ir pagal SVKI apskaiþiuotos infliacijos prognoziǐ palyginimas
(vidutiniai metiniai pokyþiai, procentais)

Paskelbta

BVP augimas

2011 m.
rugsơjo mơn.
of 2011 m.
lapkriþio mơn.

1,6

Pagal SVKI apskaiþiuota
infliacija
2013
2011
2012
2013
1,1
1,5
2,5
1,5
1,7

1,6

0,8

1,6

2,6

1,8

1,8

2011 m.
lapkriþio mơn.

1,6

0,4

1,5

2,7

1,8

1,8

2011 m.
lapkriþio mơn.
2011 m.
lapkriþio mơn.
2011 m.
gruodžio mơn.

1,6

0,2

1,4

2,6

1,6

1,2

1,5

0,5

1,3

2,6

1,7

1,6

1,5–1,7

–0,4–1,0

2011
TVF
Survey
Professional
Forecasters
Consensus
Economics
Forecasts
EBPO
Europos
Komisija
Eurosistemos
ekspertǐ
prognozơs

2012

0,3–2,3 2,6–2,8 1,5–2,5 0,8–2,2

Šaltiniai: European Commission Economic Forecasts, Autumn 2011; IMF World Economic Outlook, September 2011;
OECD Economic Outlook, November 2011; Consensus Economics Forecasts ir ECB’s Survey of Professional
Forecasters.
Pastabos: Eurosistemos ekspertǐ makroekonominơse prognozơse ir EBPO prognozơse pateikti dơl darbo dienǐ
pakoreguoti metiniai augimo tempai, o Europos Komisija ir TVF skelbia dơl darbo dienǐ skaiþiaus per metus
nekoreguotus metinio augimo tempus. Kitose prognozơse nenurodoma, ar pateikti duomenys dơl darbo dienǐ
pakoreguoti ar ne.
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