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I. KOKIOS LIETUVOS 

NORIME 



Lietuva: 4 pagrindinės dimensijos 
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Lietuva 

Globali/lokali 
Santykinai_homogeniška/ 

nehomogeniška 
Istorinėse žemėse/ 

kitur (anglijose) 
Ką maksimizuoja 

ekonomikoje 



Lietuva: 1 dimensijos alternatyvos 
• „Globali Lietuva“: 

– kuo daugiau tautiečių išvažiuoja, tuo 
„globalesnė“??? 

– skamba absurdiškai, bet „Globali Lietuva“ iš esmės 
ir yra dabartinė nacionalinė strategija (LT2030) 

• Lokali Lietuva: 
– Lietuva yra čia ir dabar, arba jos nėra iš viso 

(https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/r-kuodis-kitose-salyse-vaikus-moko-geriausieji-
musu-vidutinybes-233-921954 ) 

– Globali Lietuva – kapituliantiška strategija 
(http://ekonomika.tv3.lt/naujiena/r-kuodis-globali-lietuva-kapituliantiska-strategija-46954.html) 
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Lietuva: 2-3 dimensijos alternatyvos 
• „Dzin, kas čia gyvens“: 

– libertarų svajonė – pasaulis be sienų, visi pasaulio 
žmonės važiuoja ten, kur jiems geriau, kaip prieš 
dešimtis tūkstančių metų 

– bet libertarų svajonė, atrodo, nesuderinama su 
valstybės instituto egzistavimu 

• Lietuva – mūsų žemė: 
– norime, kad tautiečiai čia gyventų amžinai 
– tai Izraelio, Estijos ir pan. konstitucinis strateginis 

tikslas 
– šis tikslas mažiau kontraversiškas 
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II. KOKIOS EKONOMIKOS 

NORIME 



Lietuva: 4 dimensijos alternatyvos 
• Laimės ekonomika: 

– max laimė max skaičiui (gyventojų?/tautiečių?) 
– tautiečiai emigruoja nepaisant bene greičiausio 

ekonomikos augimo regione... 
(http://ekonomika.org/Econlib/rk_laime_2016.pdf)  

– tautiečiai gali būti nelaimingi dėl imigrantų...  
• Siauresnis ekonominis požiūris: 

– BV(idaus)P? 
– BVP vienam darbuotojui? 
– BN(acionalinį)P vienam tautiečiui? 

• Kaštų-naudos analizės klausimynas, kaip 
mąstymo struktūrizavimas: 
– 1 klausimas: ką maksimizuoji? 
– 2 klausimas: kieno? 

• tautiečių 
• pasaulio gyventojų... 
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III. IŠVADOS 

(RE)EMIGRACIJOS/ 
IMIGRACIJOS POLITIKAI  



Lietuva: 4 dimensijos alternatyvos 
• Max BVP (siauras verslo interesas): 

– laisva gastarbaiterių imigracija + pigi darbo jėga 
– bet taip gali nemaksimizuoti BVP vienam tautiečiui: 

• imigracija „spaudžia“ žemyn algas 
• tautiečiai lekia į Anglijas, juos keičia ukrainiečiai etc. ... 

• Max BNP vienam tautiečiui (tikro verslo elito interesas): 
– griežtesnė imigracijos politika (tarkim, tik kvalifikuotų 

darbuotojų), tautiečių viliojimas reemigruoti didesniais 
darbo užmokesčiais... 

– ...suprantant, kad didesni darbo užmokesčiai nereiškia 
mažesnių pelnų (Kalecki paradokas) 
(http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_wages_2015.pdf) 

– jei gastarbaiteriai šalyje išleidžia nedidelę dalį pajamų, 
visuminės paklausos prasme iš jų vis tiek mažai naudos... 

– visa tai supranta tik tikras verslo elitas, kuriam a) algos ne tik 
kaštai, bet ir pajamų šaltinis, b) svarbu, kas su LT bus po jų. 
Bet kiek to tikro verslo elito turime??? 
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Lietuva: VRM kaip aukščiausia valdžia 
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Lietuva: VRM kaip aukščiausia valdžia 
https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/giedrius-surplys-
migracija-rykstes-baubai-ir-sv-brunonas.d?id=77320569 
 
• VRM tikslas: Geriausios legalios imigracijos sąlygos 

Vidurio-Rytų Europos regione. 
• VRM partneriai: Šį modelį sukūrėme bendradarbiaudami 

su Lietuvos pramoninkų konfederacija, Lietuvos verslo 
konfederacija, Lietuvos darbdavių konfederacija ir 
Investuotojų forumu. 

• VRM viltys: Tikimės, kad įsiklausymas į verslo lūkesčius 
paskatins darbdavius nepiktnaudžiauti atlyginimų 
dempingu.  
 

• Išvada: VRM maksimizuoja BVP 
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Lietuva: VRM versus tauta 
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Lietuva: VRM kaip aukščiausia valdžia 
• Gal tokį nacionalinį, egzistencinį klausimą 

reikėtų pakelt į aukštesnį lygį? 
• Geriausia būtų LR Konstitucijoje turėti šiuos 

atsakymus 
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Kiti politinės šizofrenijos pavyzdžiai 
• Paguodai, jei bus lengviau: mes ne vieni 
• Angela Merkel: 

– (200..) multikultūralizmas mirė 
– (201..) atlapotos imigracijos durys 

(https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/europos-lyderes-sprendimas-kas-nutiko-a-merkel.d?id=68936128) 

• Kiti Europos premjerai: 
– socialiniai getai... policija ten nebevažiuoja... 
– terorizmas, nusikalstamumas 

• Ar klausė kas visuomenės nuomonės dėl imigracijos 
politikos? 
– rezidentų WTA (willingness-to-accept) imigrantus versus 

imigrantų WTP (willingness-to-pay) už galimybę imigruoti 
• Ar politinis elitas vienas turi apsispręsti?: 

– identiteto politika („naujoji kairė“, „humanizmas“) 
– identiteto ekonomika (kuo apsimoka būti, peer pressure, 

realių opcionų praradimas...)  
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