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I. TRADICINĖ PP 



Kam reikia makroekonominės politikos 

 Rinkos ekonomika (A.Smith’o “nematoma ranka”) nevisada 
gali užtikrinti visišką užimtumą. Tą parodė Didžioji depresija 
(1930-ieji) ir 2008 m. Mažoji depresija. Priežastys: 

 J.M.Keynes’o “laukinė dvasia”, 

 dideli šokai (terorizmas, gamtos kataklizmai ir t.t.) 

 Ekonomikos nuosmukių kaštai: 

 vartojimo netolygumai; 

 didelis nedarbas (su socialinėmis – psichologinėmis problemomis, ypač 
jei trunka ilgai). 

 Ekonomikos perkaitimų kaštai: 

 vartojimo netolygumai; 

 turto kainų burbulai, neprotingos investicijos, finansų krizės. 

 R. Lucas (2003): labiau stabilizuoti verslo ciklą nelabai verta:).  



Kas turi vykdyti makroekonominę 
politiką 

 Kone amžinas ginčas tarp ekonomikos mokyklų.  

 Dažnai sakoma, kad fiskalinė politika kaip makro 

politikos  priemonė nelabai tinka dėl: 

 didelio politizavimo laipsnio (“politiniai verslo ciklai”), 

 didelių suvokimo ir administracinio lagų, 

 valdžių polinkio į biudžeto deficitus. 

 Centriniai bankai tinka labiau: 

 didelis politinio nepriklausomumo laipsnis; 

 potencialiai labai greita reakcija į besikeičiančią situaciją.  



Pinigų politikos tikslai: nedidelė ir stabili 
infliacija ir/ar ekonominis augimas 

 Šiuolaikiniai CB teigia, kad geriausia ką jie gali 

duoti šalies žmonių gerovei – kainų stabilumas, nes 

infliacija “kainuoja”. 

 Kainų stabilumo palaikymo tikslas neprieštarauja 

ekonominio augimo tikslui (t.y. nėra pakeičiamumo 

tarp šių tikslų ilgu laikotarpiu – ilgo laikotarpio 

Phillips’o kreivė yra vertikali). 

 O kaip su politikos pasiskirstymo pasekmėm – 

nelygybe? Gal reali palūkanų norma turi būti stabili, o 

ciklą valdyti makroprudencine politika? 



Kodėl infliacijos tikslas: infliacijos kaštai 
visuomenei 

 Neprognozuotos infliacijos kaštai: 

 kai sunku atskirti santykinių kainų pokyčius nuo 

bendrojo kainų lygio pokyčių, daromos nepagrįstos 

investicijos ir pan.; 

 labiau neapibrėžtos realios palūkanų normos; 

 perskirstymas iš skolinančių besiskolinantiems; 

 gynyba nuo didelės ir nepastovios infliacijos kainuoja 

išteklius, kurie gali būti panaudoti kitur. 



Kodėl infliacijos tikslas: infliacijos kaštai 
visuomenei (2) 

 Prognozuotos infliacijos kaštai: 

 “batų padų” kaštai – turime mažiau grynų pinigų, 

tankiau einame į banką ar prie bankomato; 

 “meniu” keitimo kaštai – reikia dažnai keisti reklaminę 

medžiagą; 

 kaštai dėl nepilnai indeksuotos mokesčių sistemos – 

apmokestinamos nominalios pajamos ir jei yra 

progresyvinė sistema, didėja reali mokesčių našta.  



Optimalus infliacijos lygis (1): defliacija? 

 Milton Friedman (1969):  

 grynųjų pinigų grąža lygi nuliui, todėl esant teigiamai 

infliacijai, reali grąža yra neigiama; 

 dėl neigiamos realios grąžos žmonės bando minimizuoti 

turimų grynųjų pinigų sumas (“batų padų” kaštai), o tai nėra 

optimalu, nes grynųjų pinigų pagaminimo kaštai artimi 

nuliui. 

 Esant teigiamai realiai palūkanų normai (nes kapitalo 

reali grąža yra teigiama), kad nominalios palūkanos 

būtų lygios nuliui, reikia atitinkamo dydžio defliacijos.     



Optimalus infliacijos lygis (2): kodėl 
defliacija neoptimali 

 Jamesas Tobinas ir nominalaus darbo užmokesčio 
nelankstumas: 

 jei taip yra (dėl psichologinės darbuotojų traumos), tai 
norint sumažinti realų darbo užmokestį kai kuriuose ūkio 
sektoriuose reikia teigiamos infliacijos.  



Optimalus infliacijos lygis (3): kodėl 
defliacija neoptimali 

 Galimybė patekti į defliacijos spąstus a la 
Japonija: 

 kai tikimasi kainų mažėjimo, ekonomika patenka į 
defliacijos – ekonomikos smukimo spiralę (didele dalimi 
dar ir dėl to, kad įsipareigojimų nominali vertė fiksuota 
ir reali skolos našta didėja). 

 esant artimai nuliui infliacijai lengva patekti į likvidumo 
spąstus ir tada CB nebegali paveikti ekonomikos, nes 
negali nustatyti (labai) neigiamos nominalios palūkanų 
normos. 



Optimalus infliacijos lygis (4): kodėl 
defliacija neoptimali 

 Vartotojų kainų indeksai paprastai pervertina 

tikrąją infliaciją dėl: 

 fiksuotų svorių; 

 prekių kokybės gerėjimo. 

 Kiek? Boskino komisija (1995) teigė, kad JAV 

VKI didesnis už tikrąją infliaciją apie 1 proc. 

punktą.  



Kada pinigų politika veiksminga (1): tuštybė, 
rinkos struktūra ir kainų nelankstumas 

 Vartotojų pirmenybė didesnei prekių įvairovei sukuria 

daug konkuruojančių monopolistų, kurie įgauna tam tikrą 

kainos nustatymo galią (priešingai didelio skaičiaus smulkių 

gamintojų A. Smitho pasauliui). 

 Konkuruojantys monopolistai susiduria su neigiamo 

nuolydžio paklausos kreive, todėl gamina mažesnį nei 

socialiai optimalus prekės kiekį (nors įmonės požiūriu tai 

optimalu), dėl to turi teigiamą ekonominį pelną, kuris tampa 

buferiu, leidžiančiu kiekiu (o ne kaina) reaguoti į 

trumpalaikius paklausos pokyčius.  



Kada pinigų politika veiksminga (2): kainų 
nelankstumas ir reali palūkanų norma 

 Nemažai priežasčių optimaliam kainų nelankstumui: 

 “meniu” keitimo kaštai; 

 ilgalaikiai darbo kontraktai su fiksuotu darbo 

užmokesčiu; 

 strateginiai konkuravimo aspektai ir pan. 

 informacijos apdorojimo kaštai 

 Kainų nelankstumas leidžia, keičiant nominalią 

palūkanų normą keisti ir realią, o būtent pastaroji 

yra vartojimo ir investicijų veiksnys. 

 Teoriškai, bet kiek ji svarbi praktiškai?  



Pinigų politikos perdavimo mechanizmas 

Pagrindiniai kanalai (plačiau žr. Kuodis ir Vetlov, 

2002): 

 palūkanų normos 

 valiutos kurso 

 turto vertės (būsto, akcijų...) 

 finansinis akceleratorius ir t.t. 

 

 





Pinigų politika naudojant palūkanų 
normos taisyklę 

 Analizuosime ekonomiką, kurioje politikos formuotojai 

susiduria su vertikalia Phillipso kreive vidutiniu laikotarpiu ir 

su pasirinkimu tarp infliacijos ir nedarbo trumpu laikotarpiu. 

 Ekonominiai vienetai reaguoja į naują informaciją, tačiau jie 

negali visiškai koreguoti elgsenos į ją iš karto. 

 “Nepakankamo nominalaus lankstumo” buvimas ir/ar 

inercija lūkesčių formavime lemia, kad visuminės paklausos 

pokyčiai, apimant ir tuos dėl pinigų politikos, gali įtakoti 

gamybą ir užimtumą trumpu laikotarpiu.  



Centrinio banko “nuostolio funkcija” 

L = (y – ye)
2 + β(π – πT)2 

 
kur: 

β – santykinis nuostolio dėl infliacijos svoris; 

ye – potencialus ekonomikos augimo tempas; 

πT – infliacijos tikslas. 

 

β yra svarbus parametras: jei β > 1, CB mažiau vertina 
užimtumo nukrypimus nuo jo tikslo, nei infliacijos nukrypimus, 
ir atvirkščiai. Infliacijos nemėgstantis CB yra apibūdinamas 
didesniu β; jei CB rūpinasi tik infliacijos nukrypimais ir visai 
nesirūpina gamybos nukrypimais, β = ∞.  



CB „nuostolio funkcija“: (a) CB vienodai nemėgsta infliacijos ir 
nedarbo, β = 1 



CB „nuostolio funkcija“: (b) CB labiau nemėgsta infliacijos: β >1 



CB „nuostolio funkcija“: (c) CB labiau nemėgsta nedarbo: β < 1 



Phillipso kreivės apribojimas 

 Phillipso kreivės apribojimas yra: 

π = π-1 + α(y – ye) 

 

 Tai parodyta paveiksle, kur kylančios tiesės yra Phillipso 

kreivės. Supaprastinimui, darome prielaidą kad  α = 1, todėl 

kiekviena Phillipso kreivė turi 45° nuolydį. 

 Kiekviena Phillipso kreivė yra pažymėta laguota infliacija. 

Darome prielaidą kad π-1 = πT = 2% (atsiminkite, kad ši kreivė 

turi eiti per tašką b, kuriame y = ye ir π = 2). CB yra laimingas, 

galėdamas pasirinkti “dešimtuko” b tašką (πT, ye) kuriame jo 

„nuostolis“ yra nulis. 



Nuostolio apskritimai ir Phillipso kreivės 



Kai bazinė infliacija nelygi tikslinei 
infliacijai 

 Kas įvyksta jei infliacija nėra lygi tikslinei infliacijai? 

Tarkime, pavyzdžiui, kad infliacija yra 4%. 

 Tai reiškia, kad CB gali rinktis tik taškus ant PC (πI = 4). 

“Dešimtukas” daugiau nepasiekiamas. 

 Tada CB susiduria su pasirinkimu: jei jis nori y = ye, tada turi 

priimti π = 4 ≠ πT (t.y. taškas a), ir priešingai, jei jis nori 

pasiekti infliacijos tikslą (taškas c). 

 Taškas a atitinka visiškai prisitaikančią pinigų politiką, 

kuriame tikslas yra tik pasiekti gamybos tikslą, o taškas c 

atitinka visiškai neprisitaikėlišką politiką, kuriame tikslas 

yra pasiekti tik infliacijos tikslą. 



Pinigų politika kaip reakcijos funkcija: 
nauja pinigų politikos paradigma 

 Senoji pinigų politikos paradigma buvo naudoti pinigų kiekį kaip 

infliacijos kontrolės priemonę.  

 Naujoji paradigma yra susijusi su centrinio banko reakcijos funkcija: 

 

rt – rs = h1(πt – πT) + h2(yt – ye) 

  

kur h1 ir h2 yra konstantos, πT yra centrinio banko infliacijos tikslas, ye yra 

pusiausvyros gamybos lygis ir rs yra "stabilizuojanti" palūkanų norma, t.y. 

reali palūkanų norma ant IS kreivės, kai gamyba yra pusiausvyroje 

(Wicksell (1898)). 

 John B. Tayloro (1993) pinigų politikos taisyklės variante, vadinamoj 

Tayloro taisykle, h1 ir h2 yra kiekvienas lygus 0,5. 



Tayloro variantas 

 Tayloro taisyklės atveju, jei yra laukiama, kad gamyba 
bus 1% aukščiau pusiausvyros, o infliacija yra tikslo 
lygyje, CB turėtų padidinti nominalią palūkanų normą 0,5 
procentinio punkto (t.y. 50 bazinių punktų). 

 Jei infliacija yra 1 procentiniu punktu aukščiau tikslo, o 
gamyba tikimasi bus pusiausvyros lygyje, tada taisyklė 
sako, kad: 

 reali palūkanų norma turi būti 0,5 procentinių punktų didesnė; 

 kadangi infliacija yra didesnė 1 procentiniu punktu, nominalios 
palūkanų normos turi būti padidintos 1 + 0,5, t.y. 1,5 procentinių 
punktų, kad reali palūkanų norma padidėtų 0,5 procentinio punkto. 



Ką iki šiol darė ECB, Fed ir kiti CB? 

 Iš esmės taikė (modifikuotas) Tayloro taisykles...? 



  



Kaip CB kontroliuoja rinkos palūkanų 
normas? 

 CB nustato trumpalaikių palūkanų normų koridorių: 

 pasiūlo priimti bet kokį pinigų kiekį iš komercinių bankų už depozitų 
galimybės palūkanų normą. Taip rinkai suformuojama palūkanų 
“apatinė riba”, nes bankai neskolins niekam pigiau, nei centriniam 
bankui (kurio nemokumo rizika praktiškai lygi nuliui). 

 pasiūlo paskolinti bet kokį pinigų kiekį komerciniams bankams už 
ribinio skolinimo galimybės palūkanų normą. Taip rinkai 
suformuojama palūkanų “viršutinė riba”, nes bankai nesiskolins iš nieko 
brangiau, nei siūlo centrinis bankas. 

 Trumpalaikės rinkos palūkanų normos svyruoja apie oficialias CB 
palūkanas. 

 Ilgalaikės rinkos palūkanų normos yra geometrinis trumpalaikių 
dabartinių ir ateities (oficialių) palūkanų normų vidurkis. Jos atspindi 
rinkos dalyvių lūkesčius dėl būsimosios infliacijos ir ekonominio 
augimo. 







II. PP GALIOS ILIUZIJA? 



Bet ar tai nėra tik pinigų politikos 
galios iliuzija? 

 Į ką reaguoja investicijos/vartojimas? Į CB palūkanų 

normas? Kiek smarkiai? 

 Kaip reaguoja likvidumo/trukmės priedai (spreads), nuo 

kurių priklauso faktinės palūkanos, už kurias skolinasi namų 

ūkiai/įmonės? 

 Gal yra kiti veiksniai? Pavyzdžiui, (Hymano Minsky) 

kredito ciklai, susiję su bankų skolinimo sąlygų 

griežtėjimu/laisvėjimu? 

 

 

 



Bet ar tai nėra tik pinigų politikos 
galios iliuzija? (2) 

 CB-ai preziumuoja, kad realios palūkanos veikia vartojimą ir 

investicijas savo DSGE modeliais, paremtais namų ūkių ir 

įmonių optimizavimu: 

 Euler‘io vartojimo lygtis: Ct+1/Ct = β(1 + R) 

 realybėje reali palūkanų norma neturi didelės įtakos vartojimui/taupymui, 

žr., pavyzdžiui: 

 Rocher, S., and Stierle, M.H. (2015), „Household Saving Rates in the EU: 

Why Do They Differ So Much?, EC Discussion Paper 5, Sep 2015 

 Carroll, Christopher D. (2001) ”Death to the Log-Linearized Consumption 

Euler Equation! (And Very Poor Health to the Second-Order 

Approximation)”, Advances in Macroeconomics: Vol. 1: No. 1 

 Omitted variable bias „prikabina“ R didelę reikšmę DSGE modeliuose 

 Modigliani-Brumberg (1954) „rule of thumb“ realesnė: Ct = αYt + ηWt-1 



Ekonomikos korekcija į pilno užimtumo 
gamybos lygį: klasikai/Keynes 

Pinigų politika veikia, 

loanable funds, 

Wicksell natūrali 

palūkanų norma, 

Tayloro taisyklė etc. 

 

S(r) – I(r) + BD = 0 

Pinigų politika veikia 

silpnai, CB palūkanos – 

distribucinis parametras, 

geriausia kai r = 0. 

 

Fiskalinė politika aktyvi, 

functional finance 

 

S(Y, r) – I(Y, r) + BD = 0 



Natūrali palūkanų norma: Wicksell 
„Interest and Prices“ (1898) 

 There is a certain rate of interest on loans which is neutral in 

respect to commodity prices, and tend neither to raise nor to lower 

them. This is necessarily the same as the rate of interest which would 

be determined by supply and demand if no use were made of money 

and all lending were effected in the form of real capital goods. It 

comes to much the same thing to describe it as the current value of the 

natural rate of interest on capital. 

 Now if money is loaned at this same rate of interest, it serves as 

nothing more than a cloak to cover a procedure which, from the 

purely formal point of view, could have been carried on equally well 

without it. The conditions of economic equilibrium are fulfilled in 

precisely the same manner.   



Natūrali palūkanų norma: Wicksell 
„Interest and Prices“ (1898)  

 This does not mean that the banks ought actually to ascertain the 

natural rate before fixing their own rates of interest. That would, of 

course, be impracticable, and would also be quite unnecessary. For the 

current level of commodity prices provides a reliable test of the 

agreement of diversion of the two rates. 

 The procedure should rather be simply as follows: So long as prices 

remain unaltered the banks’ rate of interest is to remain unaltered. If 

prices rise, the rate of interest is to be raised; and if prices fall, the 

rate of interest is to be lowered; and the rate of interest is henceforth to 

be maintained at its new level until a further movement of prices calls 

for a further change in one direction or the other. (emphasis in 

original).  



„Natūrali“ palūkanų norma: Keynes 
„General Theory“ (14 skyrius) 

 The classical school proper, that is to say; since it is the attempt to 

build a bridge on the part of the neo-classical school which has led to 

the worst muddles of all … This leads on to the idea that there is a 

“natural” or “neutral” … or “equilibrium” rate of interest, namely, that 

rate of interest which equates investment to classical savings 

proper without any addition from “forced savings”. 



„Natūrali“ palūkanų norma: Keynes 
„General Theory“ (14 skyrius) 

 ... the traditional analysis is faulty because it has failed to isolate 

correctly the independent variables of the system. Saving and 

Investment are the determinates of the system, not the 

determinants. They are the twin results of the system’s 

determinants … [aggregate demand] … 

 The traditional analysis has been aware that saving depends on 

income but it has overlooked the fact that income depends on 

investment, in such fashion that, when investment changes, income 

must necessarily change in just that degree which is necessary to 

make the change in saving equal to the change in investment.  



„Natūrali“ palūkanų norma: 
apibendrinimas 

 Dauguma vadovėlių vis dar teigia, kad: 

 reali palūkanų norma r subalansuoja I ir S; 

 kad būtų I, reikia prieš tai atsiradusių S; 

 Realybėje: 

 I sukuria S; 

 I = S dėl Y korekcijos; 

 fiskalinė politika, kuri veikia visuminę paklausą, veikia Y. 

 1930-ieji diskreditavo Wicksell‘io idėjas apie ekonomikos dinamiką 

ir palūkanų normų svarbą stabilizuojant ekonomiką. 

 Bet ši žlugusi paradigma grįžo 1970-aisiais ir dominuoja iki šiol. 

 Vadinamieji „New Keynesians“, o ypač jų guru Michael Woodford 

(„Interest and Prices“, 2003)vėl nuvedė neteisinga kryptimi...  
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Euro area output gap and credit growth 



Pinigų kūrimo procesas, pinigų/makroprudencinė politika ir H. Minsky ciklai 



Pinigų kūrimo procesas: tendencijos (pavyzdžiui, UK) 



Postkeinsistinė Phillips‘o kreivė 
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III. NETRADICINĖ PP 



NETRADICINĖ 
PINIGŲ POLITIKA 

Kiekybinis 
švelninimas 

(quantitative easing) 

Rinkų orientavimas 
(forward guidance) 

Neigiamos palūkanų 
normos 



Quantitative easing dilema 

 
QE... or not QE? 

Lūkesčiai ↓: negi taip jau 
blogai?! 

Net nenueis iki realios 
ekonomikos, jei pirks tik iš 

bankų 

Išpirkt šlamštą iš finansų 
sektoriaus? 

Pakels turto kainas for 1% 

Lūkesčiai ↑: ECB daro 
"whatever it takes" 

Kitos politikos (fiskalinė) 
išjungtos 

Vilties triumfas proto 
atžvilgiu (gal paskatins 

ekonomiką, gal numuš euro 
kursą?) 





Neigiamos palūkanų normos: dilema 

Neigiamos 
PN: už... 

...ar prieš? 

Teisinės/IT problemos? 

Mažina taupančiųjų vartojimą, 
pučia burbulus 

Mažina bankų maržą ir 
pelningumą; search for yield, 

gambling for resurection 

Mokestis bankams: naikina 
kapitalą 

Taikomos laikinai 

Atgaivins ekonomiką ir išspręs 
problemas dešinėje pusėje 

Numuš EUR kursą? 

Paskatins duoti tarpbankines 
paskolas EZ periferijai? 



IV. ATEITIES POLITIKA? 



Blanchard, Olivier (2011), “Monetary Policy in 
the Wake of the Crisis” 



Blanchard, Olivier (2011), “Monetary Policy in 
the Wake of the Crisis” 



Blanchard, Olivier (2011), “Monetary Policy in 
the Wake of the Crisis” 



Naštos ekonominėms politikoms: neoklasikai 
versus (post)keinsistai 
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Teisinga reali palūkanų norma 

 What level of real interest rates is fair? Post-keynesians 

argue, that slightly above 0%, mainly because “profit, not 

interest, is the reward for enterprise”. John Smithin: 

 

The real value of existing sums of money, representing past effort in 

the form of work and enterprise, would be preserved, but there would 

be no increase in their value arising from the mere possession of 

money. Further accumulation would only be possible by contributing 

further work or enterprise, or assuming further risk. This state of 

affairs would not, however, really constitute the ‘euthanasia of the 

rentier’ (Keynes, 1936), as it is not the nominal interest rate that is set at 

zero but the real rate. Accumulated financial capital at least retains its 

original real value.  
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