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EUROPOS PINIGŲ POLITIKA

Europos centrinių bankų sistemą (ECBS) sudaro ECB ir visų ES valstybių narių
nacionaliniai centriniai bankai. Pagrindinis ECBS tikslas – palaikyti kainų stabilumą.
Siekdama šio pagrindinio tikslo, ECB valdančioji taryba savo sprendimus grindžia
integruota analitine sistema ir įgyvendina tiek standartines, tiek nestandartines pinigų
politikos priemones. Svarbiausios ECB standartinės pinigų politikos priemonės
yra atvirosios rinkos operacijos, nuolatinės galimybės ir minimalių privalomųjų
atsargų laikymas. Reaguodamas į pasaulinę finansų krizę, ECB taip pat pakeitė
savo komunikacijos strategiją: pradėjo teikti išankstines gaires dėl ateities ECB
palūkanų normų politikos raidos pagal kainų stabilumo prognozes ir ėmėsi keleto
nestandartinių pinigų politikos priemonių.

TEISINIS PAGRINDAS

— Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 119–144, 219 ir 282–
284 straipsniai;

— Lisabonos sutarties protokolas (Nr. 4) dėl Europos centrinių bankų sistemos
(ECBS) ir Europos Centrinio Banko (ECB) statuto.

TIKSLAI

Pagal SESV 127 straipsnio 1 dalį pagrindinis ECBS tikslas yra užtikrinti kainų
stabilumą. Jei tai netrukdo vykdyti minėto tikslo, ECBS remia bendrosios ekonominės
politikos priemones siekdama prisidėti prie Sąjungos tikslų įgyvendinimo. ECBS
veikia vadovaudamasi atviros rinkos ekonomikos esant laisvai konkurencijai principu,
palankiu efektyviam išteklių paskirstymui (SESV 127 straipsnio 1 dalis).

LAIMĖJIMAI

A. ECB veiksmų pagrindiniai principai
1. ECB nepriklausomumas
Pagrindinis ECB nepriklausomumo principas išdėstytas SESV 130 straipsnyje
(„Naudodamiesi Sutarčių ir ECBS ir ECB statuto jiems suteiktais įgaliojimais ir
vykdydami juose nustatytas užduotis bei pareigas, nei Europos centrinis bankas, nei
nacionalinis centrinis bankas, nei bet kuris jų sprendimus priimančių organų narys
nesiekia gauti ar nepriima jokių Sąjungos institucijų, įstaigų ar organų, valstybių
narių vyriausybių ar bet kurio kito subjekto nurodymų.“). ECB nepriklausomumas
taip pat įtvirtinamas SESV 123 straipsnyje nurodytais draudimais, kurie taikomi ir
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nacionaliniams centriniams bankams: lėšų pereikvojimas sąskaitose ar bet kurios kitos
formos kredito galimybės Sąjungos institucijoms, įstaigoms ar organams, valstybių
narių centrinėms vyriausybėms, regioninėms, vietos ar kitoms valdžios institucijoms,
kitoms viešosios teisės reglamentuojamoms organizacijoms arba valstybinėms
įmonėms yra draudžiami. ECB nepriklausomumas grindžiamas laisvu pinigų politikos
priemonių pasirinkimu. Sutartyje numatytas tradicinių priemonių naudojimas (Statuto
18 ir 19 straipsniai) ir suteikiama galimybė Valdančiajai tarybai nuspręsti taikyti kitus
metodus (Statuto 20 straipsnis).
2. ECB skaidrumo principas
Siekiant užtikrinti ECB patikimumą, Sutartyje (SESV 284 straipsnyje) ir Statute
(15 straipsnyje) nustatyti pranešimų teikimo įpareigojimai. Bent kartą per ketvirtį ECB
rengia ir skelbia ECBS veiklos pranešimus. ECBS konsoliduota finansinė ataskaita
skelbiama kas savaitę. Nuo pat veiklos pradžios ECB mėnesiniame biuletenyje
pateikiama išsami ekonominės padėties analizė ir kainų raidos prognozės. Mėnesinis
biuletenis 2015 m. sausio mėn. buvo pakeistas nauju ekonomikos biuleteniu, kuris
nuo tada, kai 2015 m. sausio mėn. buvo pereita prie Valdančiosios tarybos pinigų
politikos posėdžių kas šešios savaitės, skelbiamas praėjus dviem savaitėms po
kiekvieno pinigų politikos posėdžio. 2015 m. vasario 19 d. ECB pirmą kartą paskelbė
Valdančiosios tarybos pinigų politikos posėdžio protokolą ir taip pradėjo vykdyti tokią
pačią komunikacijos politiką, kaip ir kiti svarbiausi centriniai bankai.
3. ECB valdančiosios tarybos balsavimo taisyklės (Statuto 10 straipsnio 2 dalis)
Anksčiau Valdančiosios tarybos darbe taikytas principas „vienas narys – vienas
balsas“. Vadovaujantis ES sutartimis, euro zonos šalių skaičiui viršijus 18 (taip yra
nuo 2015 sausio 1 d., kai prie euro zonos prisijungė Lietuva), ECB valdančiosios
tarybos balsavimo sistemoje turėjo būti įdiegtas rotacijos principas. Rotacijos tikslas –
užtikrinti ECB sprendimų priėmimo sistemos veiksmingumą net ir esant didesniam
dalyvių skaičiui. Valdytojai iš euro zonos valstybių, užimančių 1–5 vietas pagal šalių
ekonomikos ir finansų sektoriaus dydį (šiuo metu tai Vokietija, Prancūzija, Italija,
Ispanija ir Nyderlandai), dalijasi keturiomis balsavimo teisėmis. Visi kiti valdytojai (jų
šiuo metu 14) dalijasi 11 balsavimo teisių. Valdytojai naudojasi balsavimo teisėmis
laikydamiesi mėnesinės rotacijos tvarkos. ECB vykdomosios valdybos nariai turi
nuolatines balsavimo teises.
B. ECB pinigų politikos strategija
1. Apžvalga
1998 m. spalio 13 d. ECB valdančioji taryba sutarė dėl pagrindinių savo pinigų politikos
strategijos elementų, t. y. dėl: kiekybinės kainų stabilumo apibrėžties, ii) svarbaus
vaidmens, tenkančio pinigų kiekio augimo, nustatomo pagal pinigų junginį, priežiūrai,
taip pat iii) plataus kainų raidos perspektyvų įvertinimo. ECB pasirinko dviem ramsčiais
grindžiamą pinigų politikos strategiją (ekonominė ir pinigų analizė), o 2003 m. gegužės
8 d. atliekant pinigų strategijos peržiūrą abiejų šių ramsčių vaidmuo buvo dar kartą
aiškiai apibrėžtas.
2020 m. sausio mėn. ECB paskelbė, kad pradedama jo pinigų politikos strategijos
peržiūra. Joje daugiausia dėmesio skirta kiekybinei kainų stabilumo apibrėžčiai, pinigų
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politikos priemonėms, dviejų ramsčių strategijai ir komunikacijai. Joje taip pat bus
nagrinėjama, kaip tokie veiksniai, kaip klimato kaita, skaitmeninimas, globalizacija,
finansinis stabilumas ir fiskalinės bei pinigų politikos sąveika, gali būti svarbūs
naudojantis ECB įgaliojimais. Siekdamas bendradarbiauti su suinteresuotaisiais
subjektais ECB sukūrė portalą „ECB girdi“ ir euro zonos valstybėse narėse
suorganizavo nemažai renginių (angl. listening events) visuomenei, pilietinės
visuomenės organizacijoms ir akademinei bendruomenei. Strategijos peržiūra, kurią iš
pradžių buvo numatyta užbaigti iki 2020 m. pabaigos, dėl COVID-19 pandemijos buvo
atidėta ir galiausiai užbaigta 2021 m. liepos mėn.
Dabartinė strategija, kuri turi būti periodiškai persvarstoma (kitas persvarstymas
numatytas 2025 m.), iš naujo apibrėžia kainų stabilumo tikslą ir dviejų ramsčių
analizę. Joje taip pat pripažįstamas klimato kaitos ir finansinio stabilumo poveikis kainų
stabilumui.
2. Kainų stabilumo tikslas
Nuo 2021 m. liepos mėn. kainų stabilumas apibrėžiamas kaip vidutinės trukmės
laikotarpio infliacijos lygis (euro zonos suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) metinis
augimas), siekiantis 2 proc. Šis tikslas yra simetrinis, kitaip tariant, tiek neigiami, tiek
teigiami nuokrypiai nuo šio tikslo laikomi vienodai nepageidaujamais. Manoma, kad gali
prireikti pereinamojo laikotarpio, per kurį infliacija šiek tiek viršys 2 proc. tikslą.
3. Integruota analitinė sistema
2021 m. liepos mėn. dabartinė dviejų ramsčių strategija buvo persvarstyta ir pakeista
integruota analitine sistema, kurią sudaro i) ekonominė analizė ir ii) pinigų ir finansinė
analizė.
Ekonominėje analizėje daugiausia dėmesio skiriama realiesiems ir nominaliesiems
ekonomikos pokyčiams. Pinigų ir finansų analizėje nagrinėjami pinigų ir finansiniai
rodikliai, leidžiantys sutelkti dėmesį į pinigų politikos poveikio mechanizmą ir finansinio
disbalanso bei piniginių veiksnių poveikį vidutinės trukmės kainų stabilumui.
4. Klimato kaita
Atliekant 2020-2021 m. strategijos peržiūrą pripažinta, kad klimato kaita daro poveikį
kainų stabilumui, todėl ECB savo įgaliojimų ribose atitinkamai įsipareigojo atsižvelgti į
klimato kaitos ir perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų poveikį pinigų
politikai ir centrinei bankininkystei. Valdančioji taryba priėmė klimato srities veiksmų
planą, kuriuo siekiama įtraukti klimato veiksnius į pinigų politikos vertinimus, plėsti
su klimato kaita susijusius analitinius gebėjimus, pritaikyti pinigų politikos sistemos
struktūrą ir įgyvendinti priemones aplinkos tvarumo informacijos atskleidimo ir ataskaitų
teikimo srityse.
C. Pinigų politikos įgyvendinimas: priemonės ir procedūros
Nustatydamas palūkanų normas, už kurias komerciniai bankai gali skolintis pinigų iš
centrinio banko, ECB savo pinigų politika netiesiogiai daro įtaką visos euro zonos
ekonomikos palūkanų normoms, ypač komercinių bankų teikiamų paskolų ir indėlių
palūkanų normoms. Įgyvendindamas pinigų politiką ECB naudoja įvairias priemones.
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1. Tradicinės priemonės
a. Atvirosios rinkos operacijos
Atvirosios rinkos operacijos atlieka svarbų vaidmenį reguliuojant palūkanų normas,
valdant likvidumo padėtį rinkoje ir informuojant apie pinigų politikos poziciją. Reguliarias
Eurosistemos atvirosios rinkos operacijas sudaro savaitės termino likvidumo didinimo
operacijos eurais (pagrindinės refinansavimo operacijos (PRO)) ir trijų mėnesių termino
likvidumo didinimo operacijos (ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (ITRO)).
PRO padeda reguliuoti trumpalaikes palūkanų normas, valdyti likvidumo padėtį ir
informuoti apie pinigų politikos poziciją euro zonoje, o ITRO finansų sektoriui suteikia
papildomo, ilgesnės trukmės refinansavimo galimybes.
Mažiau reguliarios atvirosios rinkos operacijos – koregavimo operacijos ir struktūrinės
operacijos. Koregavimo operacijų tikslas – reaguoti į nenumatytus likvidumo
svyravimus rinkoje, ypač siekiant sušvelninti jų įtaką palūkanų normoms, o antrojo
tipo operacijomis iš esmės siekiama nuolat koreguoti Eurosistemos struktūrinę poziciją
finansų sektoriaus atžvilgiu.
b. Nuolatinės galimybės
Pasitelkus nuolatines galimybes padidinamas arba sumažinamas vienos nakties
likvidumas, o skolinimo eurais tarpbankinėje rinkoje vyraujančios vienos nakties faktinių
palūkanų normos matas – euro vienos nakties indekso vidurkis (EONIA). Eurosistema
siūlo kredito įstaigoms dvi nuolatines galimybes: ribinio skolinimosi galimybę, kuria
naudojantis, įkeitus pakankamai tinkamo turto, vienai nakčiai gaunama likvidumo iš
centrinio banko, ir indėlių galimybę, kuria naudojantis padedami vienos nakties indėliai
centriniame banke.
c. Minimalių privalomųjų atsargų laikymas
Pagal Statuto 19 straipsnio 1 dalį ECB gali reikalauti, kad valstybėse narėse įsteigtos
kredito įstaigos laikytų minimalias privalomąsias atsargas ECB ir nacionaliniuose
centriniuose bankuose. Minimalių privalomųjų atsargų priemonės tikslas – stabilizuoti
rinkos trumpalaikių palūkanų normas ir sukurti (arba padidinti) struktūrinio likvidumo
trūkumą bankininkystės sistemoje Eurosistemos atžvilgiu. Tai palengvina pinigų
rinkos normų valdymą sudarant reguliarius likvidumo didinimo sandorius. Skaičiavimo
metodus ir reikalaujamus kiekius nustato Valdančioji taryba.
2. Nestandartinės pinigų politikos priemonės ir reagavimas į krizę
a. Vienakrypčiai pinigų politikos sandoriai (OMT)
2012 m. rugpjūčio mėn. ECB paskelbė apie galimybę antrinėse vyriausybės obligacijų
rinkose vykdyti vienakrypčius pinigų politikos sandorius (OMT), siekiant užtikrinti
tinkamą pinigų politikos perdavimą ir apsaugoti ECB pinigų politikos vientisumą. OMT
gali būti vykdomi, jei jiems taikoma sąlyga dalyvauti makroekonominio koregavimo
arba atsargumo priemonių programoje, nustatytoje pagal Europos finansinio stabilumo
fondą (EFSF) ir (arba) Europos stabilumo mechanizmą. Po to, kai buvo paskelbta
galimybė vykdyti OMT, jie niekada nebuvo panaudoti, tačiau tebėra ECB priemonių
rinkinio dalis.
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b. Išankstinės gairės
Nuo 2013 m. liepos mėn. ECB teikia išankstines gaires dėl palūkanų normų politikos
ateities raidos. Išankstinių gairių teikimas yra esminis ECB komunikacijos strategijos
pokytis, nes pranešama ne tik apie tai, kaip ECB vertina dabartines ekonomikos
sąlygas ir grėsmes kainų stabilumui vidutinės trukmės laikotarpiu, bet ir tai, kaip šis
vertinimas gali paveikti ECB ateities pinigų politikos krypties pasirinkimą.
c. Ilgalaikės refinansavimo operacijos
2014 m. birželio mėn. ECB paskelbė keletą tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo
operacijų (TITRO), kuriomis buvo siekiama pradiniu dvejų metų laikotarpiu pagerinti
bankų skolinimą euro zonos kredito įstaigoms. Antroji operacijų serija (TITRO II)
pradėta 2016 m. kovo mėn., o trečioji (TITRO III) – 2019 m. kovo mėn. Reaguodama
į COVID-19 pandemiją Valdančioji taryba nusprendė gerokai supaprastinti likusių
TITRO III operacijų sąlygas ir sykiu laikinai sumažinti taikomas palūkanų normas.
Susiejus su sąlyga, kad skolins realiosios ekonomikos subjektams, bankai laikotarpiu
nuo 2020 m. birželio mėn. iki 2022 m. birželio mėn. gali skolintis už net iki 50 bazinių
punktų žemesnes palūkanas nei palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe. Be
to, 2020 m. gegužės–2021 m. gruodžio mėn. laikotarpiu buvo nuspręsta įvykdyti 11
papildomų netikslinių specialiųjų pandeminių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų
(PELTRO) už palūkanas, 25 baziniais punktais žemesnes negu PRO palūkanų norma.
d. Turto pirkimo programos
Nuo 2009 m. įgyvendinama keletas turto pirkimo programų, kurių paskirtis – palaikyti
augimą visoje euro zonoje, suderinant jį su tikslu vidutinės trukmės laikotarpiu
užtikrinti, kad infliacijos lygis būtų žemesnis nei 2 proc., bet artimas šiai ribai. Tai
bendrovių sektoriaus pirkimo programa (BSPP), Turtu užtikrintų vertybinių popierių
pirkimo programa (TUVPPP) ir trečioji Padengtų obligacijų pirkimo programa (POPP3).
Kitos, dabar jau užbaigtos, programos yra Vertybinių popierių rinkų programa
(VPRP), Padengtų obligacijų pirkimo programa (POPP) ir antroji Padengtų obligacijų
pirkimo programa (POPP2). Pradžioje grynojo turto pirkimas vidutiniškai siekdavo
60 mlrd. EUR per mėnesį (2015 m. kovas – 2016 m. kovas). Vėliau jo apimtis padidėjo
iki 80 mlrd. EUR per mėnesį (2016 m. balandis – 2017 m. kovas). Po to grynojo
turto pirkimas palaipsniui buvo sumažintas iki 15 mlrd. EUR per mėnesį (2018 m.
spalis – 2018 gruodis). 2018 m. gruodžio mėn. Valdančioji taryba nusprendė nutraukti
grynojo turto pirkimą, siekdama toliau reinvestuoti pagrindines sumas, gaunamas
iš turto, kurio terminas baigiasi, ir išlaikyti bendrą numatyto atitinkamo lygio grynąjį
pirkimą pagal kiekvieną turto pirkimo programą. 2019 m. rugsėjo 12 d. buvo nuspręsta
atnaujinti grynojo turto pirkimą už 20 mlrd. EUR per mėnesį sumą nuo 2019 m. lapkričio
1 d., tikintis, kad šis pirkimas bus vykdomas „tiek laiko, kiek reikės palūkanų normų
skatinamajam poveikiui stiprinti, ir bus nutrauktas prieš pat pradedant didinti oficialias
ECB palūkanų normas“.
Reaguodama į COVID-19 pandemiją Valdančioji taryba nusprendė padidinti esamo
turto pirkimo apimtį, skirdama papildomą 120 mlrd. EUR vertės paketą iki 2020 m.
pabaigos. Be to, buvo pradėta vykdyti nauja laikina viešojo ir privačiojo sektorių turto
pirkimo specialioji pandeminė pirkimo programa (SPPP), kurios pradinis finansinis
paketas – 750 mlrd. EUR, o jos trukmė buvo numatyta iki 2020 m. pabaigos.
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2020 m. birželio 4 d. Valdančioji taryba nusprendė padidinti SPPP finansinį paketą
600 mlrd. EUR, iki 1,35 trln. EUR. 2020 m. gruodžio 10 d. SPPP finansinis paketas
buvo dar kartą padidintas 500 mlrd. EUR, iki 1,85 trln. EUR. Grynojo pirkimo pagal
SPPP laikotarpis pratęstas bent iki 2022 m. kovo mėn. pabaigos. Taip pat nuspręsta
pagrindines sumas, gautas iš pagal SPPP įsigytų vertybinių popierių išpirkimo suėjus
jų terminui, reinvestuoti ne trumpiau kaip iki 2023 m. pabaigos. SPPP pasižymėjo
dideliu lankstumu ir leido skirtingai paskirstyti pirkimo srautus per programos vykdymo
laikotarpį, pagal skirtingas turto klases ir jurisdikcijas. Vykdant grynąjį pirkimą pagal
SPPP buvo vadovaujamasi kapitalo taisykle, atsižvelgiant į likučius.
2021 m. gruodžio mėn. Valdančioji taryba nusprendė 2022 m. kovo mėn. pabaigoje
nutraukti grynojo turto pirkimą pagal SPPP. Tuo metu grynasis pirkimas pagal TPP
buvo padidintas iki 40 mlrd. EUR antrąjį ketvirtį ir 30 mlrd. EUR 2022 m. trečiąjį ketvirtį.
Nuo 2022 m. spalio mėn. Valdančioji taryba nusprendė tęsti grynojo turto pirkimą
pagal TPP už 20 mlrd. EUR per mėnesį sumą. 2022 m. kovo mėn. grynasis pirkimo
tvarkaraštis pagal TPP buvo sumažintas iki 40 mlrd. EUR balandžio mėn., 30 mlrd.
EUR gegužės mėn. ir 20 mlrd. EUR birželio mėn.; iš to matyti, kad trečiąjį ketvirtį
grynasis pirkimas bus nutrauktas, jei „vidutinio laikotarpio infliacijos perspektyva net ir
pasibaigus grynojo turto pirkimui nesusilpnės“. 2022 m. birželio mėn. Valdančioji taryba
nusprendė nuo liepos 1 d. nutraukti grynojo turto pirkimą. Numatoma toliau reinvestuoti
iš vertybinių popierių, įsigytų pagal TPP, terminui suėjus gaunamas sumas „ilgesnį
laikotarpį“, o su SPPP portfeliu susijusias sumas – „bent iki 2024 m. pabaigos“.
e. Poveikio mechanizmo apsaugos priemonė (TPI)
TPI buvo paskelbta 2022 m. liepos mėn. siekiant paremti veiksmingą pinigų politikos
poveikio mechanizmą, kol ECB toliau normalizuoja pinigų politiką. TPI, kurią numatyta
naudoti kaip antrinę gynybos liniją po PEPP reinvestavimo, suteikia galimybę
pasirinktinai antrinėje rinkoje pirkti vertybinius popierius, išleistus jurisdikcijose, kuriose
blogėja finansavimo sąlygos, kurių nepagrindžia konkrečios šalies pagrindiniai rodikliai,
kad būtų išvengta perdavimo poveikio mechanizmui kylančios rizikos. TPI apima keturis
tinkamumo kriterijus: 1) atitiktį ES fiskalinei sistemai; 2) didelio makroekonominio
disbalanso nebuvimą; 3) tvarią valstybės skolą; taip pat 4) patikimą ir tvarią
makroekonominę politiką. Eurosistema laikosi tokio paties (pari passu) požiūrio kaip
privatūs ar kiti kreditoriai.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

ECB yra tiesiogiai atskaitingas Europos Parlamentui. Ši atskaitomybė iš esmės
vykdoma keturiais pagrindiniais būdais.
Kaip numatyta SESV 284 straipsnio 3 dalyje ir ECBS statuto 15 straipsnio 3 dalyje,
ECB pirmininkas privalo pateikti metinį pranešimą Europos Parlamentui. Parlamentas
paprastai priima rezoliuciją dėl ECB metinio pranešimo. ECB pateikia komentarą dėl
Parlamento rezoliucijos.
Vadovaujantis nusistovėjusia praktika, ECB pirmininkas keturis kartus per metus
dalyvauja Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos (ECON) komiteto posėdžiuose,
per kuriuos paaiškina ECB politikos sprendimus ir atsako į komiteto narių klausimus
(dialogas pinigų politikos klausimais). Šie posėdžiai atviri plačiajai visuomenei, o

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/econ/econ-policies/monetary-dialogue
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jų stenogramos skelbiamos tiek Parlamento, tiek ECB interneto svetainėse. Prieš
kiekvieną dialogą pinigų politikos klausimais ECON komitetas kreipiasi į Pinigų politikos
ekspertų grupę, kuri pateikia savo nepriklausomą analizę ir ekspertines žinias.
Pagal nuostatą, išdėstytą Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 140 straipsnyje
ir formaliai įtvirtintą Europos Parlamento ir ECB susitarime, kiekvienas Europos
Parlamento narys gali per mėnesį ECB pateikti ne daugiau kaip šešis klausimus, į
kuriuos atsakoma raštu.
Parlamentas taip pat atlieka svarbų vaidmenį per ECB vykdomosios valdybos (t. y.
pirmininko, jo pavaduotojo ir keturių narių) skyrimo procedūrą.

Dražen Rakić
09/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-140_LT.html#def1
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/638413/IPOL_STU(2019)638413_EN.pdf
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