
DOKTORANTŪROS STUDIJŲ DALYKO SANDAS   

Dalyko pavadinimas Mokslo kryptis (šaka) 

kodas 

Fakultetas Katedra 

Pinigai ir jų politika Socialiniai mokslai 

(ekonomika) 04S 

Ekonomikos Finansų 

 

Dalyko apimtis  

kreditais 

Visas studijuojančio 

darbo krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo valandos 

7 196 16 180 
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Dalyko anotacija, tikslas 

Kursas skirtas išplėsti bei pagilinti pinigu ir kredito teorijos, pinigu ir kapitalo rinku, pinigu 

politikos institucinės aplinkos, centrinio banko veiklos teisinio reglamentavimo ir 

nepriklausomybės svarbos žinias bei įgūdžius. Doktorantai susipažins su pinigų sistemos 

klausimais, kredito esme ir rūšimis, palūkanų normų veiksniais ir teorijomis, vertybinių 

popierių rūšimis. Analizuojamos pinigų politikos priemonės, valiutos kurso sistemos, jų 

taikymo koncepcijos bei tikslingumas. 

 

Pagrindinės temos: 

 Pinigų esmė, apibrėžimai, rūšys, funkcijos ir savybės. Pinigu teorijos. 

 Pinigu sistema. Pinigu sistemų tipai. Bimetalizmas ir monometalizmas. Aukso 

standartai. Kreditinių pinigų sistema. 

 Infliacija: esmė ir rūšys, priežastys ir pasekmės. Infliacijos teorijos. Defliacija. 

Devalvacija ir revalvacija. 

 Finansų sistemos stabilumo svarba. Finansų krizės, jų rūšys.  

 Kredito vaidmuo ir šaltiniai. Kredito formos ir rūšys. 

 Palūkanų esmė. Palūkanų normos, jų rūšys ir veiksniai. Palūkanų  normų teorijos. 

 Kredito sistemos sandara.  

 Finansų rinkų ir finansų institucijų vaidmuo ir rūšys. Finansų rinkų funkcijos. 

 Pinigu rinkos ypatybės, dalyviai ir priemonės. 

 Kapitalo rinka ir vertybiniai popieriai. 

 Pagrindinės centrinio banko funkcionavimo prielaidos, tikslai, teisinis statusas ir 

organizacinė struktūra. 

 Pinigų politikos tikslai ir orientyrai. Pinigų kiekio rodikliai. 

 Pinigų politikos priemonių sistema. Atvirosios rinkos operacijos. Nuolatinės 

galimybės. Privalomosios atsargos. Eurosistemos pinigų politikos priemonės. 

 Valiutos kurso politika, įvairūs jos režimai, jų privalumai ir trukumai. 

 Komercinių bankų ir kitų kredito institucijų priežiūros tikslingumas, esmė ir 

priemonės. 

 Indėlių draudimo sistemos pasaulyje ir Lietuvoje. 

 Europos sąjungos valiutinės ir finansinės integracijos procesas ir jo perspektyvos. 

Europos ekonominė ir pinigu sąjunga. 

 Europos centrinis bankas. Europos centrinių bankų sistema. Euro zona ir jos 

formavimosi ypatybės. 

Atsiskaitymas 

Atsiskaitymo tvarka: egzaminas (90%), savarankiško tyrimo užduotis (10%). 
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