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8 PALŪKANŲ NORMŲ STRUKTŪRA PAGAL RIZIK Ą IR TRUKM Ę  
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■  1998 m. rugpjūtį: 

� Rusijos valdžia tapo nemoki; 
� finansinių investuotojų pasitikėjimas susvyravo; 
� nepastovumas FR-se labai padidėjo – obligacijų rinkose buvo didžiausia sumaištis, 

nes skolintojai iš naujo įvertino skirting ų obligacijų rizik ą (kai kurių kainos 
smarkiai krito, o kai kurių – gerokai padidėjo). 
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■ Šis vienu metu įvykęs kai kurių palūkanų normų padidėjimas ir kitų sumažėjimas 
(palūkanų normų skirtumų (interest-rate spreads) padidėjimas) buvo streso FR-se ženklas. 
 
■ Panašiai ir su kompanijomis: 

� kartais jų patikimumas investuotojų akyse sumažėja (kaip JAV automobilių 
gamintojų 2007-2009 m. krizės metu, kurie pradėjo patirt didelius nuostolius dėl 
staiga kritusios paklausos); 

� rizikos priedas padidėja; 
� skolinimosi kaina išauga. 

 
■ Šie pavyzdžiai rodo, kad svarbu suprasti skirtumus tarp daugelio obligacijų, kuriomis 
prekiaujama FR-se. Kaip pamatysime, šios obligacijos skiriasi 2 esminiais atžvilgiais: 

� kas yra emitentas (issuer); 
� kokia trukm ė iki išpirkimo  (maturity). 

 
■ Pamatysime, kaip kiekvienas jų veikia obligacijų kainas. 
  
8.1 Reitingai ir palūkanų normų struktūra pagal riziką 
 
■ Emitento nemokumas (default): 

� yra viena svarbiausių rizik ų, su kuria susiduria obligacijos turėtojas; 



ĮVADAS Į FINANSŲ SISTEMĄ        _________                                                                                   www.ekonomika.org 

 

___________________________________________________________________________  
1/13/2016 Psl. 249 / 1443 

  
 

� rizika , kad emitentas nesugebės laiku atlikti visų obligacijos pažadėtų mokėjimų, 
smarkiai skiriasi pagal emitentą. 

 
■ Nemokumo rizika yra tokia svarbi potencialiems investuotojams, kad atsirado atskiros 
įmonės, kurios įvertina potencialių besiskolinančiųjų kreditin į patikimumą. Šios įmonės, 
vadinamos reitingų agentūromis (rating agencies), vertina tik ėtinumą, kad įmonės ar 
valdžia atliks visus obligacijos pažadėtus mokėjimus. Valdžios skolos reitingai yra 
svarbūs, nes jie paprastai yra „lubos“  (ceiling) privačių tos šalies įmonių reitingams. 
 
8.1.1 Obligacijų reitingai 
 
■ Geriausiai žinomos obligacijų reitingų agentūros yra: 

� Moody's (www.moodys.com); 
� Standard&Poor's (www.standardandpoors.com); 
� Fitch (www.fitchratings.com). 

 
■ Jos emitentams ir obligacijoms suteikia reitingus (ratings), pagal įsipareigojimų vykdymo 
tikėtinumą (žr. lentelę): 

� įmonės ar vyriausybės su labai stipria finansine padėtimi (ExxonMobil, Microsoft, 
Kanada) turi didžiausią reitingą – „trigub ą A“  (Triple A); 

� JAV valdžios skola ilgą laiką buvo saugiausia JAV doleriais denominuota skola, bet: 



ĮVADAS Į FINANSŲ SISTEMĄ        _________                                                                                   www.ekonomika.org 

 

___________________________________________________________________________  
1/13/2016 Psl. 250 / 1443 

  
 

o 2011 m. rugpjūtį, reaguodama į didėjančią skolą ir Kongreso sukurtą „politinę 
riziką“, Standard and Poor's sumažino reitingą (downgraded) ilgo laikotarpio 
JAV iždo skolos iki AA+. 

 

Lent. 8.1. Obligacijų reitingai 

 Moody's Standard 
& Poor's 

Aprašymas Pavyzdžiai emitentų su 
cirkuliuojan čiomis 
obligacijomis 2012 m. 

Investment 
Grade 

Aaa AAA Bonds of the best quality with 
the smallest risk of default. 
Issuers are exceptionally stable 
and dependable. 

ExxonMobil 
Microsoft 
Canada 
 

 Aa AA Highest quality with slightly 
higher degree of long-term risk. 

General Electric 
Procter & Gamble 
China 

 A A High-medium quality, with 
many strong attributes, but 
somewhat vulnerable to 
changing economic conditions. 

JPMorgan Chase 
Oracle 
Israel 
 

 Baa BBB Medium quality, currently 
adequate, but perhaps unreliable 
over the long term. 

General Mills 
Time Warner 
Brazil 
Italy 

Noninvestment, Ba BB Some speculative element, with Goodyear Tire 
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Speculative 
Grade 
 

moderate security, but not well 
safeguarded. 

General Motors 
Turkey 

 B B Able to pay now, but at risk of 
default in the future. 

Hertz 
Office Depot 
Venezuela 

Highly 
Speculative 

Caa CCC Poor quality, clear danger of 
default. 

Cuba 
Pakistan 

 Ca CC Highly speculative quality, often 
in default. 

 

 C C Lowest-rated, poor prospects of 
repayment though may still be 
paying. 

Greece 

 D D In default.  

     
■ Pirmos 4 kategorijos (Aaa iki Baa pagal Moody's) turi labai nedidelę nemokumo riziką, yra 
investicinio reitingo (investment-grade): 

� deja, šie reitingai taip pat buvo suteikti daug rizikingų būsto kreditais paremtų VP-ų 
(mortgage-backed securities), kurių vertės kritimas nemaža dalimi lėmė 2007-2009 
m. finansų kriz ę; 

� skirtumas tarp investicinio reitingo ir kit ų obligacijų yra svarbus, nes dažnai 
reguliuojamiems instituciniams investuotojams (regulated institutional investors), 
(draudimo kompanijoms, pensijų fondams, KB-ams) neleidžiama investuoti į 
žemesnio reitingo VP-us. 
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■ Mažesnio nei investicinio reitingo obligacijos vadinamos „šlamštinėmis obligacijomis“ 
(junk bonds, high-yield bonds), jų yra 2 tipai: 

� „krit ę angelai“ (fallen angels) – kažkada buvusios investicinio reitingo obligacijos, 
bet jų emitentams atėjo sunkūs laikai; 

� kitos yra tos, kai nedaug žinoma apie emitento riziką. 
 
■ Pavyzdžiui, Graikijos obligacijos buvo investicinio reitingo iki 2010 m. pavasario, o jau 
2012 m. Graikija tapo nemoki. Tokie staigūs reitingų mažinimai leidžia abejoti reitingų 
agentūrų gebėjimu  numatyti nemokumą.17  
 
8.1.2 Komercinių popierių reitingai 
 
■ Komerciniai popieriai  (commercial paper, CP) yra trumpo laikotarpio obligacijos , 
kurias leidžia tiek įmonės, tiek vyriausybės. Kadangi skolininkas neduoda užstato 
(collateral), ši skolos forma yra neapdrausta (unsecured), todėl tik finansiškai patikimos 
įmonės gali ją išleisti. 
 

                                                 
17 Žr. International Monetary Fund (2010), Global Financial Stability Report, Chapter 3 "The Uses and Abuses 
of Sovereign Credit Ratings" (October). https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2010/02/pdf/chap3.pdf  
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■ Kaip ir trumpalaikiai iždo vekseliai, komerciniai popieriai yra diskontiniai, be atkarpos. 
>1/3 komercinių popierių turi pinigų rinkos kolektyvinio investavimo fondai (money-
market mutual funds, MMMFs), kurie investuoja į labai likvid ų trumpo laikotarpio turt ą. 
 
■ Reitingų agentūros reitinguoja komercinių popierių emitentų kreditin į patikimumą 
panašiai kaip obligacijų emitentų, tik: 

� skiriasi skalė; 
� spekuliacinio reitingo CP neegzistuoja, anot Moody‘s, nors tai nereiškia, kad nebus 

emitento nemokumo. 
 

Lent. 8.2. Komercinių popierių reitingai 

 Moody's Standard & 
Poor's 

Aprašymas Pavyzdžiai emitentų su 
cirkuliuojan čiais CP (2012 
m.) 

Investment or 
Prime Grade 

P-1 A-1+, A-1 Strong likelihood of timely 
repayment. 

Coca-Cola  
General Electric 
Procter & Gamble 

 P-2 A-2 Satisfactory degree of safety 
for timely repayment. 

General Mills 
Time Warner 

 P-3 A-3 Adequate degree of safety 
for timely repayment. 

Alcoa 

Speculative, below 
Prime Grade 

 B, C Capacity for repayment is 
small relative to higher-
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rated issuers. 
Defaulted D    

 
8.1.3 Reitingų įtaka pajamingumams 
 
■ Reitingai turi atspindėti nemokumo riziką. Investuotojai reikalauja kompensacijos už 
rizik ą, todėl, ceteris paribus, kuo mažesnis obligacijos reitingas: 

� tuo mažesnė jos kaina; 
� ir didesnis pajamingumas. 

 
■ Kad suprastumėt kiekybin į reitingų poveikį obligacijų pajamingumams, palyginkite 
skirtingas obligacijas, kurios identiškos kitais bruožais, išskyrus emitento kredito 
reitingą.  
 
■ Vyriausybių obligacijų rinkoje JAV, Vokietija ir pan. paprastai yra lyginamasis 
standartas, leidžianti etalonines obligacijas (benchmark bonds), o pajamingumai kitų 
obligacijų matuojami skirtumais nuo etalono (spread over Treasuries, over Bunds). 
 
■ Pavyzdžiui, Lietuvos obligacijų pajamingumas yra suma: 
 
[LT obligacijos eurais pajamingumas] = [Vokietijos obligacijos eurais pajamingumas] + 
[nemokumo rizikos priedas] 
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[LT obligacijos litais pajamingumas] = [Vokietijos obligacijos eurais pajamingumas] + 
[nemokumo rizikos priedas + lito kurso euro atžvilgiu pasikeitimo rizika] 
 
■ Taigi, obligacijos pajamingumo pokytis g.b. dėl: 

� a) nemokumo rizikos priedo pokyčio; 
� b) etaloninės obligacijos pajamingumo pokyčio. 

 
■ Paveiksle matome palūkanų struktūrą pagal riziką (risk structure of interest rates): 

� a) palūkanų normos įvairių obligacijų juda kartu su etalonu; 
� mažesnio reitingo obligacijos turi didesnį pajamingumą; 
� etalono pajamingumo svyravimai paaiškina didžiąją dalį kitų pajamingumų 

svyravimų; 
� finansinio streso metu pajamingumų skirtumai link ę didėti .  
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Pav. 8.1. Palūkanų normų struktūra pagal riziką 

Šaltinis: FRED2 (FRED2 kodai: GS10, AAA, BAA, CPN3M, TB3MS). 
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8.2 Palūkanų normų struktūra pagal trukmę 
 
■ Obligacijos su skirtinga trukme paprastai turi skir tingus pajamingumus. Ryšis tarp 
obligacijų su skirtingom trukmėm pajamingumų vadinamas palūkanų normų struktūra 
pagal trukmę (term structure of interest rates). 
 

 
Pav. 8.2. Palūkanų normų struktūra pagal trukmę 

 
■ Paveiksle palyginamas 3 mėn. ir 10 metų JAV iždo obligacijų pajamingumą: 

� skirtingų trukmių obligacijų pajamingumai link ę judėti kartu ; 
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� trumpo  laikotarpio obligacijų pajamingumai labiau nepastovūs; 
� ilgo laikotarpio obligacijų pajamingumai link ę būti didesni nei trumpo laikotarpio 

pajamingumai. 
 
■ Nemokumo rizika negali to paaiškinti (arba gali tik iš dalies), bet yra kiti 2 
paaiškinimai: 

� lūkesčių hipotezė; 
� ir likvidumo priedo teorija . 

 
8.2.1 Lūkesčių hipotezė 
 
■ Palūkanų normų struktūros pagal trukmę lūkesčių hipotezė (expectations hypothesis of 
the term structure) žiūri į 1-mą iš pajamingumo veiksnių (nerizikinga palūkanų norma + 
rizikos priedas). Jos pagrindinė išvada: ilgalaiki ų obligacijų pajamingumas bus lygus 
trumpalaiki ų palūkanų per tą ilgą laikotarp į vidurkiui . 
 
■ Tarkime, kad investuotojas abejingas ar a) pirkti 2 metų obligaciją, ar b) dabar pirkti 1 
m. obligaciją, o po metų reinvestuoti į dar vieną 1 m. obligaciją – šios dvi alternatyvos 
turi duoti t ą pačią laukiamą grąžą. Kitaip tariant, skirtingų trukmių obligacijos yra idealūs 
pakaitalai (substitutes). 
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■ [Tarkime, kad dabartinė 1 metų palūkanų norma yra 5%. Lūkesčių hipotezė teigia, kad 
einamoji 2 m. palūkanų norma turėtų būti lygi vidurkiui a) 5% ir b) 1 m. palūkanų normos po 
metų. Jei tikimasi, kad po metų palūkanų norma bus 7%, tada dabartinė 2 m. palūkanų 
norma bus (5% + 7%)/2 = 6%.] 
 
■ Taigi, pagal lūkesčių hipotezę, kai tikimasi palūkanų normų didėjimo ateityje, ilgo 
laikotarpio palūkanų normos bus didesnės nei trumpo laikotarpio palūkanų normos. 
 
■ Tai reiškia, kad pajamingumo kreivė (yield curve), kuri a) ant vertikalios ašies rodo 
pajamingumus iki išpirkimo  ir b) laiką iki išpirkimo  ant horizontalios ašies, bus kylanti.  
 
■ Analogiškai, jei tikimasi, kad trumpalaikės palūkanų normos kris, pajamingumo kreivė 
bus besileidžianti (inverted yield curve). Jei tikimasi, kad palūkanų normos nesikeis, 
pajamingumo kreivė bus gulsti (flat yield curve). 
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Pav. 8.3. Tipinės pajamingumo kreivės pavyzdys 
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Pav. 8.4. Galimos pajamingumo kreivės 
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■ Taigi, ilgalaiki ų palūkanų formul ė (gana tiksli aproksimacija): 
 

n

iii
i

e
nt

e
tt

nt
11111 ...
−++

+++
=  

 
■ Ar lūkesčių hipotezė paaiškina 3 pastebėjimus paskaitos pradžioje: 

� skirting ų trukmi ų obligacijų palūkanų normos judės kartu. Iš lygties matome, 
kad taip ir turi b ūti . 

� trumpo laikotarpio obligacij ų pajamingumai bus labiau nepastovūs nei ilgo 
laikotarpio pajamingumai . Kadangi ilgo laikotarpio palūkanų normos yra vidurkis 
ateities trumpo laikotarpio palūkanų, jei dabartin ė 3 mėnesių palūkanų norma 
pakinta, ji tur ės tik nedidelį poveikį 10 m. palūkanų normai. 

� tačiau, lūkesčių hipotezė negali paaiškinti kodėl ilgo laikotarpio pajamingumai yra 
paprastai didesni nei trumpo laikotarpio pajamingumai, kadangi ji teigia, kad 
pajamingumo kreivė kyla aukštyn tik kai tikimasi, kad trumpalaik ės palūkanos 
kils. Lūkesčių hipotezė tarytum teigia, kad palūkanų normos paprastai, tikimasi, kils. 
Tačiau Pav. 8.2 matome, kad a) palūkanų normos turėjo tendenciją kristi 
pastaruosius 30 metų, todėl b) investuotojas, pastoviai prognozavęs palūkanų 
padidėjimą, būtų „nusvil ęs“. 
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■ Taigi, kad suprastume 3-čią reiškinį, reikia išplėsti lūkesčių hipotezę, kad ji apimtų 
rizik ą – ilgo laikotarpio obligacijos yra rizikingesnės nei trumpo laikotarpio. Taip 
gauname palūkanų normų struktūros pagal trukmę likvidumo priedo teorij ą (liquidity 
premium theory). 
  
8.2.2 Likvidumo priedo teorija 
 
■ Pamatėme, kad netgi nebankrutuojančio emitento obligacijos yra rizikingos dėl 
neapibrėžtumo dėl infliacijos ir ateities palūkanų normų. Taigi, rizikos (apimant ir 
kredito rizik ą) paaiškina kodėl pajamingumo kreivė yra paprastai kylanti – ilgo 
laikotarpio palūkanų normos paprastai didesnės už trumpo laikotarpio, nes ilgo laikotarpio 
obligacijos yra rizikingesnės nei trumpo laikotarpio obligacijos: 

� pavyzdžiui, prognozuoti infliaciją artimiausiems 10 metų yra sunkiau nei 
artimiausiems 3 mėn. – obligacijos infliacijos rizika  didėja su jos trukme; 

� palūkanų normos pasikeitimo rizika yra dėl neatitikimo  tarp investuotojo 
investicinio horizonto (investment horizon) ir obligacijos trukmės – jei obligacijos 
turėtojas planuoja parduoti obligaciją prieš jos išpirkimą, palūkanų normos pokyčiai 
lems kapitalo pelną ar nuostolį. Kuo ilgesnė obligacija, tuo didesni jos kainos 
pokyčiai dėl palūkanų normos pokyčio ir didesnis potencialus kapitalo nuostolis. 

 
■ Šios 2 rizikos reikalauja kompensacijos – rizikos priedo (risk premium). Taigi, 
obligacijos pajamingumas turės 2 dalis – nerizikingą dalį (risk-free part) ir rizikos priedą: 
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+++
=

−++ 11111 ...
 

 
■ Taigi, a) lūkesčių hipotezė paaiškina nerizikingą dalį, o b) infliacijos, palūkanų normų 
ir nemokumo rizik ą paaiškina rizikos priedas.  
 
■  Pažiūrėkit į vidutin į pajamingumo kreivės kampą: 

� pavyzdžiui, 1985-2013 m. skirtumas tarp 10 m. JAV iždo obligacijų ir 3 mėn. iždo 
vekselių pajamingumų buvo ~2 p.p. 

 
■ Šis rizikos priedas svyruoja bėgant laikui . Pavyzdžiui, jei infliacija yra labai stabili  ar 
sumažėja realios palūkanų normos nepastovumas, tada 10 m. obligacijų rizikos priedas 
gali sumažėti <1 p.p. 
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Pav. 8.5. Likvidumo priedo teorija 
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■ Taigi, likvidumo priedo teorija gali paaiškinti visas 3 išvadas apie palūkanų normų 
struktūrą pagal trukmę. 
 
8.2.3 Mėgstamų rink ų teorija 
 
■ Mėgstamų rink ų teorija (preferred habitat theory) teigia, kad skirtingi investuotojai turi 
poreikį skirtingos trukm ės obligacijoms: 

� instituciniai investuotojai (pensijų fondai, draudimo kompanijos), kurie turi ilgo 
laikotarpio įsipareigojimus, labiau nori investuoti į ilgesnio laikotarpio 
obligacijas18; 

� pinigų rinkos fondai – į trumpesnes obligacijas. 
 
■ Todėl: 

� obligacijų rinka  šiuo atžvilgiu tampa fragmentuota; 
� investuotojai investuoja į jiems nebūdingų trukmi ų obligacijas tik jei gauna už tai 

kompensaciją – pinigų rinkos fondai pirks ilgalaikes obligacijas už papildomą grąžą. 
 
■ Šios teorijos išvados panašios į likvidumo priedo  teorijos.  
 

                                                 
18 Instituciniai investuotojai buvo nepatenkinti JAV sprendimu nebeleisti 30 metų obligacijų, 
http://money.cnn.com/2001/10/31/markets/longbond/. 
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8.3 Informacijos gavimas iš palūkanų normų  
 
■ Palūkanų normų struktūra pagal riziką ir trukm ę turi naudingos informacijos apie 
bendras ekonomines sąlygas dabar ir ateityje, todėl prognozuotojai ir analitikai ją naudoja. 
 
8.3.1 Palūkanų normų struktūros pagal riziką teikiama informacija 
 
■ Kai lėtėja ekonomika, didėja rizika, kad korporacijos negalės visiškai įvykdyti 
finansinių įsipareigojimų, todėl artėjantis nuosmukis: 

� didina privačių emitentų obligacijų nemokumo rizikos priedą;  
� tačiau išsivysčiusių šalių vyriausybių nemokumo rizika paprastai nesikeičia. 

 
■ Nemokumo rizika padidėja nevienodai visoms korporacijoms: 

� nuosmukio poveikis didelių reitingų emitentams paprastai yra nedidelis, todėl 
skirtumas tarp, pavyzdžiui, tos pačios trukmės JAV iždo obligacijų ir priva čių 
Aaa reitingo obligacijų daug nepakis; 

� tačiau žemesnių reitingų emitentų rizika  (kuri ir taip nemaža) dar padidėja 
nuosmukio metu – kuo mažesnis pradinis emitento reitingas, tuo daugiau 
padidėja nemokumo rizikos priedas ekonomikai lėtėjant . 
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Pav. 8.6. Rizikos priedas ir BVP augimas 

Šaltinis: FRED: GDPC1, BAA, GS10 ir USREC. 
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■ Paveiksle matome, kad per nuosmukius (rudi stulpeliai), kai augimas yra paprastai 
neigiamas, skirtumas tarp Baa reitingo obligacijų ir JAV ilgalaikių iždo obligacijų 
pajamingumų didėja, nes abi kreivės juda priešinga kryptim. Koreliacija  šių laiko eilučių 
yra –0,56. 
  
■ Taigi, rizikos priedas yra naudingas ekonominio aktyvumo indikatorius , ir, kadangi 
FR-os veikia kone kasdien, ši informacija pasirodo prieš BVP duomenis, kurie skelbiami 
kas ketvirtį. Per 2007-2009 m. finansų kriz ę šis skirtumas pasiekė net 5,6 p.p., ko nebuvo 
nuo Didžiosios depresijos XX a. 4 dešimtmetį. 
 
8.3.2 Palūkanų normų struktūroje pagal trukmę esanti informacija 
 
■ Ši informacija, ir ypač pajamingumo kreivės a) kampas ir b) jo statumas, padeda 
prognozuoti bendrąj į ekonominį aktyvumą. Prisiminkite, kad: 

� pagal lūkesčių hipotezę, ilgo laikotarpio palūkanų normos talpina informaciją 
apie laukiamas ateities trumpo laikotarpio palūkanų normas; 

� pagal likvidumo priedo teoriją, pajamingumo kreivė paprastai turi teigiamą 
nuolydį. 

 
■ Esmė žodyje „paprastai“  – retais atvejais trumpo laikotarpio palūkanų normos 
viršija ilgo  laikotarpio pajamingumus. 
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Pav. 8.7. Trukmės skirtumas ir BVP augimas 

Šaltinis: FRED: GDPC1, GS10, TB3MS ir USREC. 
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■ Atvirkštin ė pajamingumo kreivė (inverted yield curve) yra vertingas prognozavimo 
įrankis, nes ji numato ekonomikos sulėtėjim ą: 

� kadangi pajamingumo kreivė dėl rizikos priedo turi teigiamą nuolydį netgi kai 
laukiami trumpo laikotarpio pajamingumai išlieka pastovūs, atvirkštin ė 
pajamingumo kreivė signalizuoja apie laukiamą trumpo laikotarpio pal ūkanų 
normos sumažėjim ą; 

� jei palūkanų normos yra gana didelės, jos (kažkiek) stabdo ekonomikos augimą – 
pinigų politikos vykdytojai pakėlė trumpo laikotarpio palūkanų normas dėl 
ekonomikos perkaitimo (overheating) ir infliacijos grėsmės. Kai pajamingumo 
kreivė apversta, tai rodo, kad esama pinigų politika yra griežta. 

 
■ Statistinė analizė patvirtina19 pajamingumo kreivės vertę prognozavime. Paveiksle 
matome JAV BVP augimą ir pajamingumo kreivės kampą, apskaičiuotą kaip skirtum ą 
tarp 10 m. ir 3 mėn. pajamingumų, kas vadinama trukmi ų skirtumu  (term spread). 
 
■ Paveiksle matome JAV BVP augimą ir trukmės skirtumą: 

� kai trukm ės skirtumas sumažėja, BVP augimas sumažėja kiek vėliau; 

                                                 
19 Žr. Arturo Estrella and Frederic S. Mishkin (1996), "The Yield Curve as a Predictor of U.S. Recessions," 
Federal Reserve Bank of New York, Current Issues in Economics and Finance 2, no. 7 (June 1996); žr. taip pat 
www.cleveland.fed.org/research/data/yield_curve. 
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� kai pajamingumo kreivė apsiverčia, ekonomika patenka į nuosmukį maždaug po 
metų – dviejų laiko eilučių dalyje B koreliacija yra 0,42. 

 
■ Reikia pažymėti, kad: 

� pajamingumo kreivė neatspėjo 2007-2009 m. nuosmukio trukmės ir gylio; 
� bet, FI-oms silpnėjant, didėjantys rizikos priedai signalizavo apie gilų ekonominį 

kritim ą. 
  


