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Turinys 
 Dvi ekonomikos Lietuvoje: ar tikrai? 

 Paklausa ir darbo našumas 

 Tolesnė dichotomizacija? 

 Ką daryti toliau: politinės dilemos 

 Kodėl Lietuva išsivaikšto, kas pražiūrėta 

 



Kas tos dvi ekonomikos 

 1. Vilnius ir jo apskritis... 

 2. ... ir likusi Lietuva 

 

Vilniaus ekonominis svoris, tikėtina, ir toliau didės 

 



Tikrai dvi ekonomikos... 
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II. Paklausa ir našumas: 
neoklasikinė (vyraujanti) 

versus 

neortodoksinė ekonomikos 



Gerasis keinsistinis (aukso amžiaus) 
ciklas 

Algų 
augimas 

Paklausos 
augimas 

Pilnas 
užimtumas 

Investicijos 

Našumo 
augimas 



Finansializacijos ciklas (naujausia 
kapitalizmo stadija) 

Stagnuojančios 
realios medianos 
algos; didėjanti 

nelygybė 

Atsisakyta pilno 
užimtumo tikslo 

Paklausa remiama 
skolinimosi/turto 

kainų infliacija 

Sulėtėjęs 
investicijų 
augimas 

Sulėtėjęs našumo 
augimas 



Vyraujanti ekonomikos teorija... 

 ... Teigia, kad užimtumas, gamybos lygis ir našumas galiausiai 
apsprendžiami pasiūlos pusės: 

 
Y/L = f (A; K) 
 
A – bendrasis gamybos veiksnių našumas 
L – darbas; K – kapitalas; Y – gamyba 

 
 Įtartinai žiūri į algų (ypač minimalios algos) kilimą – jiems 

atrodo, kad tai gali lemti bedarbystę. 
 Bet net kai kurie neoklasikai (Barro and Grossman, 1971) 

teigia, kad tradicinė neigiamą nuolydį turinti darbo paklausos 
kreivė yra „tariama“ (notional) kreivė, nes neatsižvelgia į 
paklausos lygį. 

 
 



Neortodoksiniai ekonomistai... 

 ... Užimtumas, gamybos lygis ir našumas didžiąja dalimi 
apsprendžiami paklausos pusės. 

 
Y/L = f (A(=T*E); K) 
 
T – technologija 
E – technologijos panaudojimo efektyvumas 

 
 Kaštų paradokas (Kalecki, 1939; Rowthorn, 1981) – jei 

didesnės realios algos lemia didesnį vartojimą, 
pardavimus, pajėgumų panaudojimą ir, todėl investicijas, 
pelnas gali net būti didesnis. 
 
 

 
 



 

 

EKONOMINIS 

AUGIMAS 

ALGŲ VEDAMAS 

↑W/Y→gY 

↑C 

A.Smith:  darbo 
pasidalijimo laipsnį lemia 

rinkos dydis  

Verdoorn/Arrow: 

Mokymasis dirbant 

↑W/Y→gA 

Verdoorn: 

Pastovus/kintamas darbas 

↑W/Y→gA 

S.Webb: 

Efektyvumą didinantis DU 

↑W/Y→gA 

Postkeinsistai: 

skirtingi MPC 

↑W/Y→gA 

↑I 

↑I→↓L 

↓NX 

PELNO VEDAMAS 

↑Pi/Y→gY 

↓C ↑↓I ↑NX  

Thirlwall 



Masto ekonomija 

• Gausybė empirinių duomenų rodo, kad vadovėlinės neoklasikinės 
U-formos kaštų kreivės nėra teisingas realybės atvaizdavimas. 

• Realesnės: 
– L-formos ilgo laikotarpio bendrųjų vidutinių kaštų kreivės; 

– ir pastovių vidutinių kintančių kaštų kreivės.  

• Alan Blinder et al. (1999) paklausė įmonių vadybininkų ar 
“kintami kaštai didėja, augant gamybai“: 
– tik 11% atsakė “taip”; 

– 40% - „mažėja“, dar 49% - „nekinta“. 



Verdoorn‘o dėsnis 

 Verdoorn‚o dėsnis (olandų ekonomistas Petrus Johannes Verdoorn) – 
didesnis ūkio augimas didina našumą dėl masto ekonomijos. 

 Verdoorn (1949): ilgu laikotarpiu 10% gamybos padidėjimas padidina darbo 
našumą apie 4,5%. 

 Verdoorn‘o dėsnis rodo, kad darbo našumas neaiškintinas tik technologinės 
pažangos tempu, kaip tą daro neoklasikiniai augimo modeliai (pavyzdžiui, 
Solow modelio). 



Verdoorn‘o/Thirlwall‘o dėsnis 

 Nicholas Kaldor ir Anthony Thirlwall išplėtojo modelius eksportu paremto 
augimo, remiantis Verdoorn‘o dėsniu. 

 Jei šalis pradeda daugiau eksportuoti, ji ima labiau specializuotis 
eksportuojamų produktų gamyboje, kas didina darbo našumą 
eksportuojančiuose sektoriuose. 

 Tai gali paskatint perkelti išteklius iš mažiau našių neeksportuojančių 
sektorių į našesnius eksportuojančius. 

  



Pastovus/kintamas darbas 

 Kalecki (1971): 

 kintamas darbas proporcingas gamybai; 

 pastovus darbas proporcingas gamybiniams pajėgumams. 

 Toks išskyrimas „pagimdo“ Okun‘o dėsnį, nėra 
reikalo aiškinti tą ryšį per „darbo kaupimą“ (labor 
hoarding) etc. 

 Okun’o dėsnis: ~2% gamybos padidėjimas → ~ 1% 
nedarbo sumažėjimas. 



Verdoorn‘o/Thirlwall‘o dėsniai 

Verdoorn, J. P. (1949), “On the Factors Determining the Growth of Labor 
Productivity,” in L. Pasinetti (ed.), Italian Economic Papers, Vol. II, Oxford: 
Oxford University Press, 1993. 

 

Kaldor, N. (1966), Causes of the Slow Growth in the United Kingdom, 
Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Thirlwall, A. P. (1979), “The balance of payments constraint as an explanation 
of international growth rate differences,“ Banca Nazionale del Lavoro 
Quarterly Review, March. 

 



A refresher: productivity, distribution, 
pricing 



Lithuania: productivity and wages 
(IMF-LT Article IV, 2015) 



Lithuania: productivity and wages 
(IMF-LT Article IV, 2015) 



Lithuania: unit labor costs = 
wage growth – productivity growth 



Lavoie, M. and E. Stockhammer, 2014, Wage-led 
Growth: An equitable strategy for economic recovery, 

(ILO) 



Lavoie, M. and E. Stockhammer, 2014 (2) 



Lavoie, M. and E. Stockhammer, 2014 (3) 



 

III. Ateitis: apibendrinimas 



Lietuva: dichotomizuota ekonomika 

 Kaimo vietovės/nedideli miestai (blogas uždaras ratas): 
 vidinė/išorinė emigracija + senėjimas „žudo“ paklausą 

 įmonės nenori investuoti (vangi paklausa + nėra (kvalifikuotos) darbo 
jėgos)  

 infrastruktūra: masto disekonomija → komunalinių paslaugų kainos 
kyla 

 (Keli) dideli miestai (palankus ciklas): 
 Vidinė emigracija į (Vilnių) 

 Gamyba/pajamos auga 

 Investicijos koncentruojasi Vilniuje (Kaune, Klaipėdoje...), nepaisant 
didesnių algų, bet našumas taip pat didelis 

 Aglomeracijos efektai 

 Masto ekonomija infrastruktūroje 

 





Miestas kaip išradimas 

 E. Glaeser: miestas - vienas didžiausių žmonijos išradimų 

 Tame tarpe ir dėl aglomeracijos efektų (klasterių) 

 Kai kurie iš tų efektų nėra visuomenės gerovę didinantys... 

 ...The Economist: kodėl Mexico City toks didelis? 
 todėl, kad turi būti ten, jei nori per korupciją sėkmingiau tvarkytis 

reikalus 

 nesinorėtų, kad Vilnius plėstųsi dėl to, kad čia korumpuotas Seimas, 
Vyriausybė...  

 



 

IV. Kiek pinigų kišti į regionus: 
didžioji ekonominė ir politinė 

dilema 



(Europinių) projektų ekonominis 
vertinimas Lietuvoje ir vakaruose 

Santara – Šviesa (Šeteniai) 

R.Kuodis (www.ekonomika.org) 

2014 m. rugsėjo 6 d. 

„Lietuvą skandina du dalykai – bukumas ir korupcija“:) 
 
Some 150 years after the French Revolution, Chairman Mao was 
asked what he thought of that watershed moment in modern 
history.  Mao is reported to have said, ‘It’s too early to tell’! 
 
Tą patį galim pasakyti ir apie ES projektus – kaštai išlys vėliau... 

http://www.ekonomika.org/


Turinys 

1. Privačių projektų vertinimas vakaruose ir LT 
2. Viešųjų projektų vertinimas vakaruose 
3. Viešųjų projektų vertinimas Lietuvoje 
4. Pavyzdžiai 

– Transportas: Rail Baltica, Vilniaus metro, TA 
– „Lietuvos energetines nepriklausomybės strategija“  
– vandentvarka 
– sveikatos apsaugos sistema 
– ES paramos viešinimas ir korupcija 

5. Išvados 
   



1. Privačių projektų vertinimas 
vakaruose ir LT (Y > C) 



Lietuvos privačiame sektoriuje dažnai 
ignoruojami alternatyviniai kaštai 

1. Nevertiname savo sugaišto laiko (dirbam savo 
kioske nemokėdami sau algos, auginame savo 
bulves ir jos mums atrodo nemokamos) 

2. Jei naudojame savo lėšas verslo finansavimui, 
nemokame sau palūkanų 

3. Jei naudojame savo kioską verslui, nemokame 
sau kiosko nuomos mokesčio 

4. Tada buhalterinis pelnas yra, bet ekonominio 
pelno gali ir nebūti 



Šiemet sukako 170 metų 
Kaštų ir naudos analizei 

• Dupuit, Arsène Jules Étienne Juvénal 
(1844): De la mesure de l’utilité des 
travaux publics, Annales des ponts et 
chaussées, Second series, 8. 

• Išversta R.H. Barback: On the measurement 
of the utility of public works, International 
Economic Papers, 1952, 2, 83-110 

• Perspausdinta: Kenneth J. Arrow and Tibor 
Scitovsky, eds., Readings in Welfare 
Economics (Richard D. Irwin, Homewood, IL, 
1969), 255-283. 

• Dupuit „vartotojo perviršis“: tai, ką 
žmonės pasiryžę mokėti už produktą, 
viršija tai, kiek jie turi mokėti  
 



2. Viešųjų projektų vertinimas vakaruose: 
nauda > kaštai (Y + CS > C) 



Kai už naudojimąsi produktu 
neimamas mokėjimas: pvz., tiltas 



2. Viešųjų projektų vertinimas 
vakaruose ir LT 

 

 

 

 

• Viršutinė formulė – vakarai (kaštų ir naudos analizė (cost-benefit 
analysis)), apatinė – LT („poveikio analizė“ (impact analysis)) 

• Atkreipkit dėmesį į skirtumus (ženklų +/- pokyčius): 

– kaštai (sukurtos darbo vietos, sumokėti mokesčiai) tampa 
nauda; 

– be to, „žaidžiama“ pradinių investicijų multiplikatorium (m). 

• Tai 2 didžiausios ekonominės analizės klaidos viešųjų projektų 
vertinime! 
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Tipinis požiūris 



Politikų paskatos 
• „Svarbu perkirpti juostelę“, - nemokamas PR‘as, nesvarbu kokia kaina. A.Zuokas ir 

Balsių mokykla: vietoje 40 mln. LTL sumokės 200 mln. LTL. (www.ekonomika.org, 
2011.09.01: prezentacija "Balsių mokyklos finansai: PPP atvejo analizė studentams".) 

• „Gigantomanija“: „Drąsiai galima šį projektą vadinti amžiaus statyba ir be jokios 
ironijos. Kodėl? Vien atkarpai nuo Lenkijos sienos iki Talino tiesti investuojama 3,5 
milijardo eurų. Uždirba statytojai, atsiranda nauja tansporto arterija. 
http://www.balsas.lt/naujiena/796563/rail-baltica-pasiektas-luzio-taskas  

• „Kuo daugiau išlaidų, tuo geriau – daugiau nubyra“. Susisiekimo viceministras A. 
Šliupas trumpai ir aiškiai apie tai, kodėl reikia Vilniaus Rail Balticoje: „Be Vilniaus tai tik 
5 mlrd. LTL projektas, su Vilnium – jau 7 mlrd. LTL!” 
http://www.zinios.lt/verslas/zinia/2014/04/16/vilniu-prie-rail-baltica-siekianciai-
prijungti-lietuvai--grasinimai-neskirti-pinigu 

• „Projektas yra šansas gerai parduoti turimą turtą“ – buvęs susisiekimo ministras 
E.Masiulis BTV laidos užkulisiuose: „jei paskelbčiau, kas turi žemę po Rail Baltica trasa, 
būtų didelis skandalas“. 

• “Norisi į Paryžių“, -  „Projektas „Rail Baltica“ privalo būti įgyvendintas. Tam turi būti 
skirtos visos reikalingos lėšos, įsisavinti ES pinigai. Juk kiekvienas norėtų sėsti Kaune į 
traukinį ir greitai bei patogiai nuvažiuoti į Paryžių“, - apie „Rail Baltica“ kalbėjo R. 
Sinkevičius. http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/socialdemokratai-issidalijo-
ministru-portfelius-papildyta.htm  
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Vandentvarka ir jos 3 mlrd. LTL 

• „Verslo žinios“: neūkiškumas grįžta bumerangu, 2014.03.06, 
http://www.verslozinios.lt/?PublicationId=24135975-2cf9-40ae-9486-
09aed97803d5&ref=sectlist  

• Pažvelgę į kai kuriuos ES remiamus projektus, matome, kad dėl lėšų 
panaudojimo nebuvo pernelyg sukamos galvos. Ūkiškumas buvo 
nustumtas į antrą planą, nes pinigai buvo ne investuojami, o įsisavinami. 
Vienas iš tokių pavyzdžių – daugiau nei 3 mlrd. Lt kainavusi 
vandentvarkos infrastruktūra. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos (VKEKK) atliktas tyrimas skelbia, kad sprendimai dėl šiam 
projektui skirtų lėšų, plėtros apimties ir terminų priimti nepakankamai 
detaliai įvertinus investicijų efektyvumą, galimas investicijų alternatyvas ir 
kt. Todėl laukia ne itin džiuginanti perspektyva – emigracija tuština 
miestus, apie mažesnius poreikius kalba ir pramonė, tačiau minėtą 
infrastruktūrą išlaikyti teks. 

• Išvada: vartojimas (ir ekonominė nauda) mažėja, masto ekonomija 
mažėja, vidutiniai 1 kub. m kaštai didėja (ir dėl didelių investicijų), 
vandens naudojimas dėl to mažės... uždaras ratas. 
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