
VIEŠOJI EKONOMIKA                      _________                                                                                   www.ekonomika.org 

___________________________________________________________________________  
12/13/2016 Psl. 295 / 1728 
  
 

 
 

Raimondas Kuodis (www.ekonomika.org) 
2016.04.02 

KTU „Santakos slėnis“ 
 

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos konferencija 
„Didžioji ambicija: kurti ateities Lietuv ą“ 
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GEROVĖ 
(LAIMĖ)

ASMENINĖ 
SFERA

MATERIALINĖ GEROVĖ IR 
KITOS SVARBIOS 

APLINKYBĖS

BVP/1 gyv. (-blogybėms)

Gyvenimo trukmė

Hedoninė adaptacija

Darbo-laisvalaikio 
balansas (darbo dienos 

trukmė, kamščiai...)

Darbo sąlygos: darbo 
prasmė, intensyvumas, 

monotoniškumas, 
konkurencija 

Gera sveikata, darni 
šeima, artimųjų gerovė

Nusiteikimas/temperam.

Turiningas laisvalaikis 
(mažiau TV, kitų 

negatyvių medijų)

EKONOMINIS/FIZINIS 
SAUGUMAS

Maža, trumpai trunkanti 
bedarbystė

Tankus ir gana dosnus 
socialinės apsaugos 

tinklas

Saugi gyvenimo aplinka

SOCIALINĖ 
SFERA

PAJAMŲ NELYGYBĖ

Pirminis pajamų 
pasiskirstymas

Antrinis pajamų 
pasiskirstymas (po 

mokesčių/transferų)

Skurdo lygis/gylis

Parodomasis vartojimas

Mėgavimasis turtu

Statuso siekimas

NETEISINGUMAS

Nedidelė korupcija, 
nepotizmas, šešėlinė 
ekonomika, mokesčių 

vengimas

Protestantiška darbo 
etika (sąžiningas darbas 

duoda vaisius, o ne 
suktumas)

SOCIALINIS KAPITALAS

Pasitikėjimas valdžios 
institucijomis

Pasitikėjimas 
bendrapiliečiais

Draugai/socialiniai ryšiai 

Nepiktnaudžiavimas 
socialinės paramos 

sistema/teise

Aktyvus dalyvavimas 
visuomeninėje veikloje

GLOBALINIAI 
VEIKSNIAI

PALANKI GAMTINĖ 
APLINKA

Klimato kaita

Užterštumas

GLOBALINĖ POLITINĖ-
EKONOMINĖ SISTEMA

Skaidriomis ir teisingomis 
taisyklėmis pagrįsta 

globalinė tarptautinių 
santykių sistema

Taikios, draugiškos 
kaimyninės šalys
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KAPITALAS

(tvarus)

EKONOMINIS ŽMOGIŠKASIS SOCIALINIS GAMTINIS
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Iš šio grafiko kyla daug išvestinių bėdų: korupcija, skurdas, nelygybė, emigracija, 
įsipareigojimų NATO nevykdymas ir pan. (www.ekonomika.org (2003) "Reasons and 
Consequences of Suboptimal State of Public Finances in Lithuania". 
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Dideles pajamas gaunantys 

vs. 

Nedideles pajamas gaunantys 

 

 
Nepelnytai Pelnytai 

Dideles pajamas gaunantys     

Nedideles pajamas gaunantys     
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Valstybės ilgalaikė strategija: 
„Globalios Lietuvos strategija“ turi būti pakeista „Lokalios Lietuvos strategija“, atsižvelgiant 
į laimės ekonomikos rekomendacijas 

 
Valstybės valdysenos reforma: 
ekonomika.org 2009.03.25: pasiūlymas Vyriausybei dėl kaštų ir naudos analizės 

naudojimo, atliekant viešųjų iniciatyvų vertinimą 
ekonomika.org 2014.09.06: pranešimas „Santaroje-Šviesoje“ „(Europini ų) projektų 

ekonominis vertinimas Lietuvoje ir vakaruose“ 
ekonomika.org 2016.01.17 prezentacija „Korektiškas valdžios nuopelnų (įsi)vertinimas: 3 

pasiūlymai“. 
 
Mokesčių/valstybės funkcijų reforma: 
ekonomika.org 2013.02.27: (Mokesčių reformos darbo grupei): prezentacija "Mokesčių 

sistemos reformos kryptys" Vyriausybės mokesčių reformos darbo grupei 
 
Socialinio draudimo ir apsaugos reforma: 
ekonomika.org 2010.10.07: prezentacija LR Seime apie "Sodros" reformos  modelių 

lyginamuosius pranašumus ("NDC versus Taškų sistema") 
ekonomika.org 2012.01.15: aiškiai neišreikštų (implicitini ų) mokesčių ir laisvalaikio-

darbo-vartojimo sprendimų modelis (xls) ir jo aprašymas LRS SRDK 
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Energetikos strategija: 
ekonomika.org 2013.03.01: pranešimas "Ekonomiškai pagrįstos energetikos strategijos 

link" Energetikos ministerijoje ir konferencijoje "Energetika, renovacija, atliekų 
tvarkymas – savivaldybių patirtis ir galimybės" 

 
Aukštojo mokslo reforma: 
ekonomika.org 2009.07.08: straipsnis portalui "Delfi" "Mitai, paradoksai ir realybė: aukštojo 

mokslo ekonomika" 
 
Darbo rinka:  
ekonomika.org 2015.05.01 interviu „Veidui“ „Lietuvoje vyrauja naiviai siauras požiūris į 

darbo rink ą“ 
 
Emigracija/regionų politika:  
ekonomika.org 2015.06.01 prezentacija „Wages and the low-growth environment“ 
 
Teisingumo politika: 
ekonomika.org 2011.08.22: prezentacija "Žemės išpirkimas ir restitucija : kas yra 

teisingumas?" 
Teisės ekonomika: [sankcijos] > [žala] : [pagavimo tikimybė] 
 
...ir taip toliau.    ***Pabaiga*** 


