
DARBAS:
evoliucija ir socialinės 

plėtros struktūros (SSAs)

NUO AKMENS AMŽIAUS 
IKI INDUSTRIALIZACIJOS

Pirmykštės visuomenės

Rinkikai/medžiotojai
Baziniai poreikiai 

(subsistence)

Iš esmės nėra jokio 
perviršio (surplus)

Nemažai laisvalaikio

Nėra rinkos santykių

Dovanų sistema, gentys 
kaip socialinio draudimo 

mechanizmai

Vergovė/feodalizmas

Sėslus žemės ūkis, 
amatai

Perviršio atsiradimas, 
energijos „pasikinkymas“

Valdovai/dvasininkai... 
kaip perviršio gavėjai

Perviršio panaudojimas: 
ritualinis (piramidės, 

šventovės...)

Nemonetarinės sistemos
Pilnas užimtumas

Say‘s law

NUO 
INDUSTRIALIZACIJOS IKI 

ŠIŲ LAIKŲ

Industrializacija ir 
kapitalizmo gimimas: 

ištakos, pradžia

Ištakos: renesansas, 
mokslas (Newtono

mechanika etc.)
A.Smith: specializacija

Institucijos: nuosavybės 
teisės, nuvarymas nuo 

bendruomeninės žemės

Technologijos: tekstilė, 
garo varikliai...

Luditai, technologinio 
nedarbo baimės

Darbo suprekinimas
(commodification)

Fabrikai, urbanizacija

Laissez-faire kapitalizmas 
ir jo socialiniai kritikai

Marx: klasių kova, rezerv. 
bedarbių armija
Socialinių plėtros 

struktūrų (SSAs) analizė 

Kapitalisto tikslas –
piniginis pelnas (M-C-M‘)

Perviršis: plėtra vs. 
prabanga

Kritikai: laissez-faire
kapitalizmo socialinės 

pasekmės, darbo sąlygos

Monetarinės gamybos 
teorijos/perprodukcija 

Krizės, Didžioji depresija,
gerov. valstybių gimimas 

Auksinė epocha: nuo II 
PK iki neoliberalizmo

kontrevoliucijos

Keyneso/Beveridge
idėjos: pilnas užimtumas, 

aktyvi makro politika
K: „pasekmės anūkams“

Algos koreliuoja su 
našumu (profsąjungos)

Viduriniosios klasės 
stiprėjimas

Jevonso (1865) 
paradoksas/GE efektai: 
efektyvesnis ištekliaus 
panaudojimas → ↑D

Kapitalas papildo darbą
Darbas vs. darbo vietos
Užimtumo dinamika: ŽŪ 
→ pramonė → paslaugos

Neoliberalizmo
revoliucija, globalizacija 

III, finansializacija

Darbo prasmė: max
vartojimas, min darbo 

disutility
W = MPL, meritokratija

„Struktūrinis“ nedarbas 
(M.Friedman), NAIRU, 

rezervinė bedarbių 
armija vėl, ALMP

G III/(mok+g) ofšorizacija
Tasks/hollowing out

Bullshit jobs, gig
economy/working poor

Finansializacija: W ir Y/L 
divergencija, „eat credit“ 

Davoso elitas: UBI 
robot./AI/RI epochoj

DARBO ATEITIS:
XXI A. IR TOLIAU

Laimės ekonomika, 
postkeinsistai ir kiti 

neoliberalizmo kritikai...

Laimės ekonomika: 
darbas - gyvenimo 

disciplina, socializacija, 
orumas, savirealizacija

Postkeinsiktai : pilnas 
užimtumas/darbo 

garantija (JG)/wage-led
growth, Verdoorn‘s law

G III/ nelygybės kritika 
Skand. moderacija/Vok. 

darbo demokratija
Efektyvumo DU teorijos

Darbo laiko trumpinimas
Klimato kaita 

/konsumerizmas
(T.Veblen)/žalieji darbai

... ar neoliberalizmo/ 
globalizacijos III/ 

finansializacijos tąsa?

AI: protingas kapitalas  
išstumia darbą...

...masinio užimtumo 
sektoriuose? 

Platformų ekonomika: 
gig ekonomika masėms

Masių maištas? 

Masinis nedarbas, UBI 
kaip AD generavimo 

mechanizmas
Idiokratija/plutokratija 

Perprogramuoti žmonės: 
darbas kaip disutility vėl

Transhumanizmo amžius
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