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Įvadas 

 

Tikslai: 

 pabrėžti valstybės investicijų svarbą išsivysčiusios visuomenės kūrime; 
 parodyti, kad Lietuvos sprendimų priėmėjai susidurs su didele dilema, susijusia su 

Europos Sąjungos (ES) paramos panaudojimu; 
 parodyti, kokia yra sprendimų priėmėjų paskatų įsisavinti ES lėšas struktūra, ir kaip ji 

skiriasi nuo racionalaus ekonominio mastymo; 
 parodyti, kad per didelės investicijos gali pabloginti neblogai veikiančių sistemų 

padėtį; 
 parodyti, kad optimali ateities ekonomikos struktūra reikalaus vis labiau kreipti 

viešąsias investicijas į sveikatos apsaugos sektorių.   

 

http://www.ekonomika.org/
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Valstybės investicijų svarba: šiek tiek istorinės perspektyvos 

 

■  Kodėl valstybės investicijos yra svarbios visuomenės vystymuisi suprato jau 
modernios ekonomikos „tėvas“ Adamas Smithas, 1776 m. parašęs apie tai savo garsiojoje 
knygoje „An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations“1:  

The third and last duty of the sovereign or commonwealth, is that of erecting and 
maintaining those public institutions and those public works, which though they may be in 
the highest degree advantageous to a great society, are, however, of such a nature, that the 

profit could never repay the expense to any individual, or small number of individuals; and 
which it, therefore, cannot be expected that any individual, or small number of individuals, 
should erect or maintain. The performance of this duty requires, too, very different degrees 

of expense in the different periods of society. (book V, chap. 1, part 3). 

 

                                                           
1
 https://www.marxists.org/reference/archive/smith-adam/works/wealth-of-nations/index.htm  

http://www.ekonomika.org/
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■ Deja, Lietuvos ir kitų šalių liberalai linkę pabrėžti tik A.Smitho mintis, susijusias su 
„nematomos rankos“ veikimu. 

■ Tiesa, ši A.Smitho įžvalga yra abstraktoka – nedetalizuoja į ką, ir kiek konkrečiai lėšų 
visuomenė į savo gerovės kūrimą turi investuoti per valstybę. Jis tik pastebi, kad tų investicijų 
pobūdis bus skirtingas skirtingo išsivystymo visuomenėms. 

■  Yra keturios pagrindinės kapitalo rūšys. Atskiroms šalims ir skirtingais 
istoriniais laikotarpiais gali būti naudinga investuoti į skirtingus kapitalo tipus.  

 

 

KAPITALAS 

(tvarus) 

EKONOMINIS ŽMOGIŠKASIS SOCIALINIS GAMTINIS 

http://www.ekonomika.org/
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■ Natūralu, kad besivystančiai, trečiojo pasaulio šaliai, kuri stokoja elementarios fizinės 
infrastruktūros, labiau apsimokėtų didesnę dalį lėšų skirti būtent šiai krypčiai. Lietuva nėra 
trečiojo pasaulio ekonomika – ji ir prieš įstojimą į ES turėjo visai neblogą fizinę infrastruktūrą, 
gerą gamtinį kapitalą ir neblogą žmogiškąjį kapitalą (gana gerai išsilavinusią visuomenę), 
tačiau nemažai ES investicijų buvo nukreipta būtent šiomis kryptimis, su kontraversiškom 
pasekmėm. 

■  XIX a. vokiečių ekonomistas ir politikas Adolphas Wagneris (1835-1917), kaip ir 
A.Smithas, taip pat pabrėžė besikeičiančios ekonomikos struktūros reikšmę viešųjų 
investicijų kryptims. Anot jo, patenkinę bazinius poreikius (maistas, drabužiai, stogas virš 
galvos), žmonės nori aukštesnio lygio dalykų (geresnės sveikatos apsaugos, geresnio 
švietimo, socialinio saugumo...), ir jei dėl, pavyzdžiui, efektyvumo sumetimų2 šių poreikių 
patenkinime iniciatyvos imasi viešasis sektorius, protingi politikai turi patenkinti šiuos 

                                                           
2
 Kad didžioji dalis viešojo sektoriaus egzistuoja būtent dėl efektyvumo argumento pabrėžia, pavyzdžiui, 

Nicholas Barr (2012), Economics of the Welfare State, Oxford UP, 5th ed. 

http://www.ekonomika.org/
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visuomenės lūkesčius, kurdami atitinkamą socialinę infrastruktūrą. Vadinamasis Wagnerio 
dėsnis tuo pateisina santykinio viešojo sektoriaus dydžio augimą turtėjančiose visuomenėse. 

Kaip Lietuva „kovoja“ su Wagnerio dėsniu, matome šiame paveiksle. 

 

http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_mok_ref_kryptys_2014.pdf  

http://www.ekonomika.org/
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■  Jacobas Minceris (1922-2006) buvo modernios darbo ekonomikos pradininkas, 
padėjęs empirinius pagrindus žmogiškojo kapitalo teorijai. Vienas svarbiausių empirinių jo 
darbų – išsilavinimo/patirties įtakos atlyginimo dydžiui matavimas. Žinios, išsilavinimas, dėka 
J. Mincerio, laikomos viena svarbiausių žmogiškojo kapitalo dalių, vienu iš svarbiausių 
ekonominio augimo veiksnių. 

http://www.ekonomika.org/
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■  Mariana Mazzucato knygoje The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. 
Private Sector Myths (2015, Anthem) parodo valstybės investicijų į tyrimus ir produktų 
vystymą (R&D) reikšmę. Ji teigia, kad didelė dalis šiuo metu visiems įprastų paslaugų 
(internetas, internetinės paieškos algoritmai, biotechnologijos metodai, žalioji energetika 
etc.) gimė viešosiose institucijose (universitetuose), fundamentalių tyrimų dėka. Tai R dalis. 

■ Tačiau D dalį – fundamentalių idėjų pavertimą komerciniais, plačiai naudojamais 
produktais ir paslaugos, atlieka daugiausiai privatus sektorius. 

■ Autorė bando paneigti mitą, kad viešasis sektorius inovacijų srityje ura sustabarėjęs, o 
privatus – dinamiškas. Daugiau priešingai – privatus sektorius atranda drąsos investuoti tik 
po to, kai bazines investicijas į R atliko viešasis. Pavyzdžiui, iPhone yra toks „išmanus“, nes 
viešasis sektorius finansavo interneto, GPS, lietimui jautrių ekranų, balsu valdomo asistento 
Siri ir pan. technologijų sukūrimą.  

■ Taigi, anot Mazzucato, viešasis sektorius sukuria daug rinkų. Tą darant, jam kartais sekasi, 
kartais – ne. Bet toks rizikos prisiėmimas yra naudingas visuomenei, nors „inovacijų sistema“ 
daugiausiai veikia taip: viešasis sektorius socializuoja rizikas, o didžioji dalis naudos - 
privatizuojama. 

http://www.ekonomika.org/
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■ Lietuvos tiek privatus, tiek viešasis sektoriai gana vangiau investuoja į R&D. Tai gali būti 
nesunkiai pateisinama mūsų a) ekonomikos išsivystymo lygiu, ir b) rizikavimo argumentu. 
Kadangi tikimybė Lietuvai pasaulį nustebinti inovatyviais masinio naudojimo produktais, 
sutikite, yra gana menka, saugesnė strategija yra importuoti naujas technologijas, o ne jas 
kurti3. Žinoma, turtingiausios valstybės yra tos, kurios kuria technologijas, o ne tik jas 
naudoja. Tačiau Lietuvai šiame istoriniame etape svarbu bent pasiekt ES pajamų vidurkį, 
reformuoti mokyklinį švietimą, aukštojo mokslo ir (ypač) studijų sistemą4. Tikėkimės, kad tą 
padarius, tiek verslui, tiek viešajam sektoriui į geresnę pusę pasikeis ir paskatos investuoti į 
R&D. 

  

                                                           
3
 http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/rkuodis-skirtingos-valstybes-pazangos-vizijos.d?id=33928417  

4
 Plačiau žr. http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/rkuodis-mitai-paradoksai-ir-realybe-aukstojo-mokslo-

ekonomika.d?id=23012839  

http://www.ekonomika.org/
http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/rkuodis-skirtingos-valstybes-pazangos-vizijos.d?id=33928417
http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/rkuodis-mitai-paradoksai-ir-realybe-aukstojo-mokslo-ekonomika.d?id=23012839
http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/rkuodis-mitai-paradoksai-ir-realybe-aukstojo-mokslo-ekonomika.d?id=23012839
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Ekonominiai viešųjų iniciatyvų vertinimo metodai versus 
sprendimų priėmėjų paskatų struktūra 
 

■ Žinoma, tvarkingas investicijų krypčių planavimo procesas būtų grindžiamas Laimės 
ekonomikos (economics of happiness) rekomendacijomis5, (materialinės sferos) Augimo 
diagnostika (growth diagnostics)6, o konkrečių projektų planavimo procesas būtų 
grindžiamas Kaštų ir naudos analize (KNA) (cost-benefit analysis, CBA). 

 

                                                           
5
 http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_laime_2016.pdf  

6
 https://www.sss.ias.edu/files/pdfs/Rodrik/Presentations/Growth-diagnostics.pdf  

http://www.ekonomika.org/
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_laime_2016.pdf
https://www.sss.ias.edu/files/pdfs/Rodrik/Presentations/Growth-diagnostics.pdf
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■ Deja, Lietuvoje apie Laimės ekonomiką, Augimo diagnostiką politinis elitas žino mažai, o 
kaštų ir naudos analizė vis dar nėra pagrindinis sprendimų priėmimo įrankis. Pastarosios 
užuomazgų yra atskirose institucijose (www.ppplietuva.lt), jos taikymo reikalauja ES 
(http://www.esparama.lt/formos-pareiskejams/analizes-gaires), tačiau jos taikymas 
pagrindžiant svarbiausių viešųjų iniciatyvų naudą visuomenei, mano galva, yra a) 
rudimentinis, arba b) rimta ekonominė analizė pakeičiama pseudomoksline Poveikio analize 
(impact analysis). 

■ Tai, deja, galioja ir ES paramos panaudojimui, kuris pašiepiamai, bet dažnai pelnytai 
vadinamas „įsisavinimu“, bandant atkreipti dėmesį į sprendimų priėmėjų paskatų struktūrą, 
kuri menkai ką bendro turi su nacionaliniu interesu. Dabar apie tai plačiau. 

 

http://www.ekonomika.org/
http://www.ppplietuva.lt/
http://www.esparama.lt/formos-pareiskejams/analizes-gaires
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Viešųjų projektų vertinimas Lietuvoje ir vakaruose: 
pagrindiniai skirtumai 
 

■ Prieš kelis metus sukako 170 metų pagrindiniam išsivysčiusio pasaulio viešųjų iniciatyvų 
vertinimo įrankiui – Socialinei kaštų ir naudos analizei (cost-benefit analysis).7 J. Dupuit 
sugalvota inovatyvi sąvoka „vartotojo perviršis“ – kiek, ką žmonės pasiryžę mokėti už 
produktą, viršija sumą, kurią jie turi mokėti – leido įvertinti „nemokamų vartojimo vietoje“ 
paslaugų vertę, kaip tiltas, kelias ir pan. 

 

                                                           
7
 Dupuit, Arsène Jules Étienne Juvénal (1844): De la mesure de l’utilité des travaux publics, Annales des ponts et 

chaussées, Second series. 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. 

http://www.ekonomika.org/
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Pav. Viešųjų projektų vertinimas vakaruose: nauda (Y + CS) > kaštai  

http://www.ekonomika.org/
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Pav. Rail Baltica: kaip teisingai vertinti paralelinio geležinkelio naudą (dY + dCS) 

http://www.ekonomika.org/
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■ Tačiau socialinės KNA pagrindas iš esmės yra privačioji kaštų ir naudos analizė – ar 
projekto pajamos viršija alternatyvinius kaštus. Vartotojo perviršis paprastai negali 
„išgelbėti“ projekto, kurio kaštai dideli, o pajamos mažos. Taigi, vienas iš projekto 
naudingumo testų yra paklausti savęs, kodėl projekto nedaro privatus sektorius. 

■ Bet, jei iš viso daroma kokia nors projekto analizė, „išradingi“ sprendimų priėmėjai gali 
„išgelbėti“ socialiai nenaudingą projektą pasitelkdami surogatinį analizės įrankį – poveikio 
analizę. Jos pagrindinis triukas – paversti tai, kas yra ekonominiai kaštai, ekonomine 
„nauda“8. 

                                                           
8
 Plačiau žr. http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_KNA_2014.pdf  

http://www.ekonomika.org/
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_KNA_2014.pdf
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■ Viršutinė formulė taikoma vakaruose (tradicinė kaštų ir naudos analizės tikslo funkcija), 
apatinė – Lietuvoje („poveikio analizė“). Atkreipkit dėmesį į skirtumus (ženklų +/- pokyčius): 

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

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

http://www.ekonomika.org/
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■ Bet juk tai dvi didžiausios ekonominės analizės klaidos viešųjų projektų vertinime! 
Nepaisant to, jos dažnai taikomos Lietuvoje. Mūsų sprendimų priėmėjams įprasta projektus 
pagrįsti klaidingais argumentais – projektas geras, jei jis „sukurs darbo vietas“, „sumokės 
mokesčius“. Štai tipinis naratyvas. 

 

http://www.ekonomika.org/
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Kelių atvejų analizė 
 

■ Toliau aptariami keli atvejai, mano nuomone, nesėkmingų investicijų, kas rodo tinkamos 
KNA nepadarymo žalą: 

 perinvestavimas į vandens/nuotekų šalinimo infrastruktūrą; 

 viadukai netinkamoj vietoj, greičio autostradose didinimo žala; 

 perinvestavimas energetikoje ir „mirties spiralė“ dujų ūkyje; 

■ Skyrelis pabaigiamas mokyklų tinklo optimizavimo modeliu, iliustruojančiu kaip turėtų būti 
vykdoma KNA pagrįsta politika. 

K. Masiulis. Vanduo parduotuvėje bus pigesnis nei iš čiaupo 

delfi.lt, 2014.04.09  

 

Nuo 1996 m. Europos fondai kartu su valstybės pinigais į Lietuvos vandens ūkį investavo 

http://www.ekonomika.org/
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neįsivaizduojamai didžiulius pinigus, daugiau kaip 3,08 mlrd. litų. 2014-2020 m. planuojama 

įlieti dar 1 mlrd. litų ir prijungti atokių namų gyventojus. Kartu su naujomis investicijomis 

didės ir vandens kainos. Didės labai ženkliai, ko gero net kartais. 

<...> 

Vandens tiekimo įmonės ir savivaldybės varžosi viena su kita, kuri pasiūlys didesnį ir 

brangesnį vandens ūkio plėtros projektą, visai negalvojant, ar yra mokių ir prisijungti 

pasirengusių vartotojų, kiek jiems kainuos tokios investicijos, kaip tai atsilieps kainai ir ar 

jiems to iš vis reikia? Jiems net nerūpi ar bus vartotojų. 

 

Aplinkos ministerijos tarnautojai žino, kad kitose Europos ir pasaulio valstybėse statomi 

lokalūs tinklai. Vanduo išgaunamas šalia namų, kartu pastatant ir nuotekų stotį. Vietoj to, 

kad kaimą prijungti prie centralizuotų tinklų, pastatomas vietinis to kaimo tinklas. Tokių 

įrenginių statyba ir eksploatacija kainuoja dvigubai ar net trigubai pigiau, tačiau Lietuvoje 

renkamasi stati centralizuotus. Kodėl taip daroma, peršasi vienintelis atsakymas, kad yra 

konkrečių žmonių, kurie suinteresuoti didelėmis statybomis, viešaisiais pirkimais ir galbūt 

„atkatais“.  

http://www.ekonomika.org/
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Skaitykite daugiau: http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/k-masiulis-vanduo-parduotuveje-

bus-pigesnis-nei-is-ciaupo.d?id=64482770 

 
Viadukai ir didesnis greitis: KNA 

http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_Moluvenai_2015.pdf  

http://www.ekonomika.org/
http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/k-masiulis-vanduo-parduotuveje-bus-pigesnis-nei-is-ciaupo.d?id=64482770
http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/k-masiulis-vanduo-parduotuveje-bus-pigesnis-nei-is-ciaupo.d?id=64482770
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_Moluvenai_2015.pdf
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Perinvestavimas energetikoje ir „mirties spiralė“ dujų ūkyje 

Energetikos strategija http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_energ_strat_2013.pdf  

Energetikos mažiausių kaštų modelis http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_LT_MKM_2013.pdf  

Korektiškas SGD terminalo vertinimas http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_politika_2016.pdf  

Optimali renovacija http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_renov_opt_2013.pdf  

 

(Mokyklų) tinklo optimizavimo modeliavimas (plius atviras programinis kodas) 

http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_mokyklos_2017.pdf  
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http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_energ_strat_2013.pdf
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http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_renov_opt_2013.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_mokyklos_2017.pdf
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Dvi ekonominės Lietuvos… 
 

■ Nors tai skamba politiškai nemaloniai, bet vientisos ekonomine prasme Lietuvos, atrodo, 
nebėra.9 Vilniaus regionas jau sukuria daugiau kaip 40 procentų BVP, ir jo dalis, atrodo, 
didės. BVP vienam gyventojui Vilniaus regione jau iš esmės atitinka ES vidurkį! 

 

 

                                                           
9
 Plačiau http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_KNA_2014.pdf  
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■ Pagrindinė Lietuvos ekonomikos skilimo priežastis yra skirtingos demografinės tendencijos 
a) Vilniuje ir iš dalies Kaune, bei b) likusioje Lietuvoje. Todėl, atrodo, sparčiai dreifuojame į 
„2.5 miesto ekonomiką“.10 

■ Lietuvos politikos vykdytojai iš esmės ignoravo demografijos įtaką ekonominiam 
vystymuisi. Iš dalies dėl to kaltas ir neoklasikinių naratyvų vyraujamas ekonomikos mokslas, 
kuris našumo klausimus sieja tik su pasiūlos puse – kokias gamybos priemones dirbantysis 
turi. 

■ Paklausos pusę nagrinėjo neortodoksiniai ekonomistai, vadovaudamiesi tuo, ką teigė 
garsus ekonomistas Alfredas Marshallas – „žirklės nekerpa vienu ašmeniu“, norėdamas 
paaiškinti ekonomines tendencija negali žiūrėti tik į pasiūlos (technologinę) pusę.11 

                                                           
10

 http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/r-kuodis-situacija-negriztama-lietuvoje-liks-2-5-
miesto.d?id=73848346  
11

 http://www.econlib.org/library/Enc/bios/Marshall.html  
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■ Atsižvelgimas ne tik į pasiūlos, bet ir į paklausos pusę padėtų lengviau suprasti kodėl 
Lietuvos ekonomika dichotomizuojasi į dvi ekonomikas ir demografija čia vaidina pagrindinį 
vaidmenį. 

■  (iš dalies Kaunas...) sukasi gerajame cikle: 

 nemažėjantis gyventojų skaičius lemia didelę paklausą; 
 didelė paklausa lemia didėjančią masto ekonomiją: 

o didėja darbo našumas (Verdoorno dėnis)12, 
o mažėja vidutiniai kaštai; 

 augantis našumas: 
o leidžia mokėti didesnes algas, 
o pritraukia investicijas, 

 ir t.t. 

 

                                                           
12

 Plačiau http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_wages_2015.pdf  
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Šaltinis: https://osp.stat.gov.lt/services-portlet/pub-edition-file?id=19938  
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■ , atrodo, sukasi į priešingą pusę: 

 mažėja (daugiausiai jaunų) žmonių – jie emigruoja ne tik į užsienį, bet ir į Vilnių; 
 mažėjanti paklausa lemia mažėjančią masto ekonomiją: 

o mažėja darbo našumas,  
o didėja vidutiniai kaštai, tame tarpe ir infrastruktūros (sukurtos ir už 

europinius pinigus); 
 mažėjantis našumas: 

o neleidžia mokėti didesnių algų iš vietinio vidaus vartojimo gyvenantiems 
(smulkiems) verslams, 

o mažėja investicijų patrauklumas; 
 (darbo jėgos aspektas) mažėja jaunų žmonių: 

o į eksportą orientuotos įmonės pradeda sunkiai rasti darbuotojų, 
o jos tada mažina investicijas; 

 regionas tampa iš esmės pensionatais...: 
o vyrauja seni žmonės, 

http://www.ekonomika.org/
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o jų pensijos labai mažos (Lietuva pensijoms skirai beveik du kartus mažiau 
proc. BVP už ES vidurkį), todėl vartojimo struktūroje vyrauja komunaliniai 
mokesčiai, maistas ir vaistai – mažai lieka lėšų kitoms sritims, iš kurių gyvena 
smulkus verslas (paslaugos, kavinės...). 

 … ir iš pašalpų gyvenančių, darbo nebeieškančių gyventojų buvimo vieta: 
o vietinės parduotuvės neproporcingai daug pajamų gauna iš alkoholio 

pardavimo. 

 

http://www.ekonomika.org/
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…ir didžioji politinė dilema 
 

■ Visa ši dinamika sukuria milžinišką politinę dilemą politiniai/vykdomajai valdžiai: 

 nebeinvestuoti tokiais mastais į regionus, bent jau nebekurti brangios infrastruktūros 
– projekto nauda yra funkcija nuo bendrojo gyventojų pasiryžimo mokėti (willingness 
to pay), mažai gyventojų – maža ir bendroji nauda. 

 nukreipti lėšas į ekonomiškai-demografiškai gyvybingus regionus, nors tai lems dar 
didesnę ekonominės dinamikos divergenciją; 

 gimstančiose pensionuose kurti senai visuomenei reikalingą infrastruktūrą; 
 bedarbystės kamuojamuose regionuose kurti/subsidijuoti transporto infrastruktūrą, 

kad potencialūs bedarbiai galėtų lengviau važinėti į ekonomiškai gyvybingus regionus. 

http://www.ekonomika.org/
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■ Ekonomiškai atsakymai kaip ir turėtų būti aiškūs – kaštų ir naudos analizė neleistų statyti 
daugumos baseinų, sporto arenų, kitų brangių objektų tuštėjantiems miesteliams. Tačiau 
politinė sistema linkusi veikti kitais principais:  

 politiškai labiau pateisinama santykinė lygiava skirstant ES pinigus; 
 politinė sistema ir faktas, kad pusė Seimo renkama vietose, o ne pagal sąrašą, sukuria 

paskatas vietose rinktiems politikams maksimizuoti perrinkimo tikimybę rinkėjams 
parodant „gerus darbus išrinkimo vietoje“ – “miestelių puošimas trinkelėmis“, 
„viešųjų erdvių ir pastatų sutvarkymas”, „mokyklų renovavimas“ (kurios netrukus 
uždaromos) yra politiko „ūkiškumo“, „atstovavimo žmonėms“ ženklas. 

■ Demografija – labai inertiškas procesas, apsukti jos smagračius yra labai sunku. Nors yra 
optimistų, kaip politikas V.Usackas, teigiantis, kad Lietuva turi užsibrėžt ambicingą tikslą 
pasiekt 5 milijonus gyventojų po kelių dešimtmečių,13 tai labai mažos tikimybės įvykis, nes 

                                                           
13

 http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/vygaudas-usackas-didziausia-gresme-nacionaliniam-
saugumui-iii-dalis-500-755362  
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vaisingo amžiaus potencialių motinų smarkiai mažėja regionuose dėl išorinės ir vidinės 
emigracijos. Jau dabar kas trečias vaikas gimsta Vilniuje.14 

■ Taigi, atrodo, kad yra užprogramuota didelė įtampa tarp a) politikų, kurių pagrindinis 
sprendimų priėmimo principas yra “vilties triumfas proto atžvilgiu” plius “savo perrinkimo 
tikimybės maksimizavimas“, ir b) plačiau žvelgiančių ekonomistų, kuriems geriau vidinė 
emigracija į gyvybingus miestus, nei „lygiava“ investicijose ir „gražūs, išpuošti miesteliai-
vaiduokliai“. 

■ Pasirinkimas žiaurokas, bet gangrenuojančių ekonominio organizmo galūnių santykinis 
atsisakymas yra geriau nei visas vegetuojantis organizmas. 

■ Na bet labiausiai tikėtina, kad Lietuvoje tradiciškai nugalės politiškai motyvuota „regioninė 
politika“. 

 

                                                           
14

 http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kas-trecias-lietuvos-vaikas-gimsta-vilniuje.d?id=73307602  
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Ateities ekonomikos struktūra ir (viešųjų) investicijų kryptys 
 

■ Sveikatos ekonomikos ekonomistai teigia, kad už dviejų – trijų dešimtmečių išsivysčiusioms 
šalims bus optimalu skirti sveikatos apsaugai beveik trečdalį BVP!15 Paaiškinimas remiasi 
gana įprastu ekonomikoje mažėjančiu ribinio naudingumo dėsniu – prisisotinimas 
materialinėm gėrybėm ateina gana greitai, o prisisotinimas gyvenimu – niekada, arba labai 
lėtai. 

■ Štai kodėl tiek daug išteklių bus optimalu skirti ilgesnio gyvenimo ir ilgesnio laiko mėgautis 
(materialine) gerove siekimui.  

■ Žinoma, Lietuva gali smarkiai nukrypti nuo optimalios šiuo požiūriu ekonomikos struktūros, 
ir taip greičiausiai ir bus dėl politinių priežasčių. Tačiau senėjimo tendencijos kryptis bent 
ekonomistams yra aiškus kelrodis valstybės investicijų politikai.  

                                                           
15

 https://web.stanford.edu/~chadj/HallJones2007.pdf  
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■  Ar ES paramos politika yra tokia toliaregiška? Vargu, nes joje nuo seno 
vyrauja paramos žemės ūkiui vektorius. 

 

http://www.ekonomika.org/
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Šaltinis: https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?eventId=62315  

 

■ Netgi suprantant tos paramos platesnius tikslus (maisto sistemos saugumas, kaimo 
etnokultūrinė funkcija ir pan.), tos politikos kaina ūki našumui yra gana nemaža. Lietuvoje (ir 
kitose ES šalyse) matome didelius pridėtosios vertės (PV) per vieną dirbtą valandą skirtumus 
ūkio sektoriuose, o žemės ūkis tradiciškai žengia paskutinis. 

■ Tokie milžiniški, kartais besiskiriantys PV skirtumai sukuria nemažą potencialą darbo jėgos 
realokacijos į našesnius sektorius procesui, tačiau tam trukdo ES paramos žemės ūkiui 
politika, kuri leidžia išgyvent menkos gana pridėtinės vertės sektoriui. 

■ Šio baigiamojo skyrelio tikslas nėra ES žemės ūkio politikos kritika, suprantant, kad ji yra 
daugiau istorinių politinių kompromisų išdava ir pripažįstant platesnius galimus žemės ūkio 
rėmimo tikslus. Tačiau pilnavertė diskusija duotų (geriausia skaitinius) atsakymus į tokius 
platesnio lygio klausimus „kam ES cukraus politika“, ir ar ne geriau daugiau laiko (bene 
vienintelio riboto ištekliaus) skirti sveikatos ar užimtumo (dėl robotizacijos ir „prekariato“ 

http://www.ekonomika.org/
https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?eventId=62315
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plitimo)16 politikų problematikai.17 Juk būtent pastarosiose srityse, atrodo, ir bus didžiausi 
artimiausių dešimtmečių iššūkiai išsivysčiusioms šalims.  

 

                                                           
16

 http://robertreich.org/post/109894095095  
17

 http://www.delfi.lt/verslas/verslas/nerimas-del-isnyksianciu-darbo-vietu-stumia-nauja-ideja.d?id=73567840  
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