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12.6

Pagrindinės sąvokos

11 paskaitoje buvo aptartas klasikinis, arba rinkos susibalansavimo, verslo ciklo analizės
metodas. Klasikiniame metode darbo užmokestis ir kainos, pagal daromą prielaidą,
koreguojasi greitai, taigi rinkos beveik visada yra pusiausvyroje. Klasikiniai ekonomistai
teigia, kad verslo ciklai yra geriausias ekonomikos atsakas į šokus, tokius kaip našumo
šokai, todėl vyriausybei yra nedaug priežasčių mėginti švelninti ciklą.
■

Priešingai klasikiniams ekonomistams, keinsistai yra mažiau optimistiški dėl laisvos
rinkos ekonomikų gebėjimo greitai ir efektyviai reaguoti į šokus. Viena iš pagrindinių
keinsizmo idėjų yra ta, kad darbo užmokestis ir kainos yra “nelanksčios” ir greitai
nesikoreguoja į rinką subalansuojančius lygius.
■

Darbo užmokesčio ir kainų nelankstumas lemia, kad ekonomika gali būti toli nuo jos
bendrosios pusiausvyros reikšmingą laikotarpį. Tokiu būdu, gilus nuosmukis nėra
optimali laisvos rinkos reakcija į išorinius šokus, o greičiau yra nepusiausvyros situacija,
■

___________________________________________________________________________
6/27/2011

Psl. 755 / 1376

Makroekonomikos paskaitos

www.ekonomika.org

kurioje didelis nedarbas atspindi darbo pasiūlos perviršį virš darbo paklausos. Keinsistai
mano, kad vyriausybė turėtų veikti taip, kad pašalintų ar bent jau minimizuoti šiuos
nedidelės gamybos ir didelio nedarbo laikotarpius.
Kadangi darbo užmokesčio ir kainų nelankstumas yra keinsistinės teorijos ir politikos
rekomendacijų pagrindas, potencialių nelankstumo priežasčių supratimas yra svarbus.
Pagrindinė kritika, kurią klasikiniai ekonomistai nukreipė į keinsistus XX a. 8 deš.
pradžioje buvo, kad keinsistai paprasčiausiai darė prielaidą, kad darbo užmokestis ir
kainos yra nelankstūs, nepateikdami gero ekonominio paaiškinimo kodėl yra šie
nelankstumai. Galų gale, teigė klasikiniai ekonomistai, darbo užmokestis ir kainos yra ne
paprasčiausiai “duotos” ekonomikoje, tačiau yra milijonų žmonių ir įmonių sprendimų
rezultatai.
■

Jei pernelyg didelis darbo užmokestis lemia nedarbą, kodėl bedarbiai nesisiūlo dirbti už
mažesnį darbo užmokestį, kol įmonės norės juos samdyti? Jei kainos nėra lygyje, kuriame
pasiūla lygi paklausai, kodėl įmonės nepakeičia jų kainų? Praktiškai, klasikiniai
ekonomistai skatino keinsistus parodyti kaip darbo užmokestis ir kainų nelankstumas
galėtų būti suderinamas su pamatine ekonomikos idėja, kad žmonės ir įmonės yra
ekonomiškai racionalūs, t.y., kad jie, darydami ekonominius sprendimus, siekia savo
geriausio intereso.
■

Keinsistiniai ekonomistai priėmė šį iššūkį ir padarė progresą aiškinant darbo užmokesčio
ir kainų nelankstumą, kuris būtų suderinamas su ekonominiu racionalumu. Pirmoje šios

■
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paskaitos dalyje aptarsime kai kuriuos pagrindinius keinsistinius darbo užmokesčio ir
kainų nelankstumo paaiškinimus. Tada parodysime kaip lėtas darbo užmokesčio ir kainų
koregavimasis gali būti įtrauktas į IS-LM modelį, paverčiant jį iš klasikinio modelio į
keinsistinį modelį. Naudodami šį modelį, aptarsime keinsistinius atsakymus į du
pagrindinius klausimus apie verslo ciklą:
 kas lemia verslo ciklus;
 ir ką turėtų politikos vykdytojai su jais daryti?
12.1

Realaus darbo užmokesčio nelankstumas

Kadangi keinsistinė analizė ir politikos receptai tiek daug priklauso nuo prielaidos,
kad darbo užmokestis ir kainos nekinta greitai, kad subalansuotų rinkas, pradedame
detaliau aptardami galimas ekonomines lėto ar nevisiško koregavimosi priežastis. Šiame
skyrelyje domėsimės realaus darbo užmokestis nelankstumu, o kitame skyrelyje aptarsime
lėtą kainų koregavimąsi.

■

■ Pagrindinė priežastis kodėl keinsistai įtraukia darbo užmokesčio nelankstumą į jų
analizę, yra jų nepasitenkinimas klasikiniu nedarbo paaiškinimu. Prisiminkite, kad
klasikiniai ekonomistai mano, kad labiausiai nedarbas, apimant nedarbo padidėjimą per
nuosmukius, kyla dėl neatitikimo tarp darbuotojų ir darbo vietų (frikcinis ar struktūrinis
nedarbas). Keinsistai neginčija, kad neatitikimas yra vienas pagrindinių nedarbo
šaltinis, tačiau jie abejoja, kad jis paaiškina visą nedarbą.
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■ Keinsistai ypač nenori priimti klasikinės idėjos, kad nuosmukiai yra padidėjusio
neatitikimo tarp darbuotojų ir darbo vietų laikotarpiai. Keinsistai teigia, kad jei didesnis
nedarbas per nuosmukius atspindėtų padidėjusį neatitikimą, nuosmukiai turėtų būti
ypač aktyvaus darbuotojų ieškojimo darbo vietų ir įmonių ieškojimo naujų darbuotojų
laikotarpiai.

Tačiau apklausos rodo, kad bedarbiai praleidžia santykinai nedaug laiko ieškodami
darbo (dauguma paprasčiausiai laukia, tikėdamiesi, kad juos prisimins jų seni
darbdaviai), o įmonių skelbimų apie laisvas darbo vietas per nuosmukius sumažėja, o ne
padidėja. Keinsistai mano, kad nuosmukiai yra ne padidėjusio darbuotojų ir darbo vietų
neatitikimo, o bendrai nedidelės paklausos prekėms ir darbuotojams visoje ekonomikoje
laikotarpiai.
■

Keinsistai teigia, kad norint paaiškinti nedarbo egzistavimą nesiremiant vien darbuotojų ir
darbo vietų neatitikimu, reikia atsisakyti klasikinės prielaidos, kad realus darbo
užmokestis koreguojasi santykinai greitai, sulygindamas darbo pasiūlą ir paklausą. T.y., jei
realus darbo užmokestis yra virš lygio, kuris subalansuoja darbo rinką, bus nedarbas
(darbo pasiūlos perviršis virš darbo paklausos). Iš keinsistinės perspektyvos, idėja, kad
realus darbo užmokestis kinta „per mažai“, kad darbo paklausa liktų lygi darbo pasiūlai,
vadinama realaus darbo užmokesčio nelankstumu (real-wage rigidity).
■

12.1.1

Kai kurios realaus darbo užmokesčio nelankstumo priežastys
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■ Kad nelankstus realus darbo užmokestis būtų nedarbo šaltinis, realus darbo
užmokestis, kurį moka įmonės, turi būti didesnis už rinką subalansuojantį realų darbo
užmokestį, kuris sulygina darbo pasiūlą ir paklausą. Tačiau jei realus darbo užmokestis yra
didesnis nei būtina privilioti darbuotojus, kodėl įmonės nesutaupo darbo kaštų tiesiog
sumažindamos darbo užmokestį, kurį jos moka, kaip rodo klasikinė analizė?

Buvo pateikti įvairūs paaiškinimai kodėl realus darbo užmokestis galėtų būti nelankstus,
netgi esant perteklinei darbo pasiūlai. Viena galimybė yra, kad egzistuoja teisiniai ir
instituciniai veiksniai, kurie išlaiko per didelį darbo užmokestį, tokie kaip:
 darbo rinkos reguliavimas, apimant minimalaus darbo užmokesčio reikalavimą;
 bedarbių pašalpas;
 ir profesinių sąjungų sutartis bei derybų elgseną.

■

■ Įdomu, kad narystė profesinėse sąjungose ir darbo rinkos reguliavimo mastas yra
daugiau Europos darbo rinkos bruožas, nei JAV ar Japonijos. Tai pagrindžia požiūrį, kad
Europos darbo rinkos pasižymi didesniu realaus darbo užmokesčio nelankstumu ir,
todėl, didesniu nedarbu, nei JAV ir Japonijoje.

Kitas paaiškinimas kodėl įmonė galėtų mokėti didesnį realų darbo užmokestį, nei ji
„turėtų“, yra tas, kad tokia politika galėtų sumažinti įmonės darbuotojų kaitos kaštus
(turnover costs), siejamus su naujų darbuotojų samdymu ir apmokymu:
■
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pirma, mokėdama didelį darbo užmokestį, įmonė gali išlaikyti daugiau esamų
darbuotojų, taip sutaupydama juos pakeičiančių naujų darbuotojų samdymo ir
apmokymo išlaidas;
antra, kurdama daug mokančios įmonės reputaciją, ji gali užsitikrinti daugiau ir
geresnių pretendentų į bet kurią turimą poziciją.

Trečia priežastis, kodėl firmos galėtų mokėti didesnį nei rinką subalansuojantį realų darbo
užmokestį, yra ta, kad darbuotojai, kuriems gerai moka, gali turėti didesnes paskatas
dirbti daugiau ir efektyviau. Jei gerai apmokami darbuotojai yra labiau našūs, įmonė gali
gauti pelną gerai mokėdama savo darbuotojui, nors ji ir galėtų rinkoje gauti reikiamus
darbuotojus, mokėdama mažesnį realų darbo užmokestį.

■

■ Idėja, kad darbuotojo našumas priklauso nuo realaus darbo užmokesčio, ir kad todėl
įmonės gali mokėti didesnį nei rinką subalansuojantį darbo užmokestį, yra našumą
didinančio darbo užmokesčio modelio (efficiency wage model) esmė.160 Kadangi šis darbo
užmokesčio nusistatymo modelis vaidino pagrindinį vaidmenį modernioje keinsistinėje
analizėje, ir kadangi jis turi kelis įdomius aspektus, jį dabar ir aptarsime.

12.1.2

Našumą didinančio darbo užmokesčio modelis

160

Žr. Yellen, Janet (1984), “Efficiency Wage Models of Unemployment”, American Economic Review, May,
pp. 200-5.
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Jei geriau apmokami darbuotojai yra labiau našūs, įmonės gali gauti naudos
mokėdamos didesnį darbo užmokestį, nei mažiausią, reikalingą privilioti darbuotojus.
Tačiau kodėl darbuotojo našumas galėtų priklausyti nuo realaus darbo užmokesčio?
Atsakymas turi ir “morkos”, ir “lazdos” aspektus.

■

ar teigiamos paskatos remiasi idėja, kad darbuotojai, kurie jaučia, kad su jais
gerai elgemasi, dirbs daugiau ir efektyviau. Nobelio premijos laureatas George Akerlof‘as
teigė, kad darbuotojai, kurie mano, kad jų darbdavys juos gerai traktuoja, tarkime,
mokėdamas didesnį darbo užmokestį, nei užtektų juos išlaikyti, ir nesumažindamas darbo
užmokesčio nuosmukio laikais, norės įtikti darbdaviui labai gerai dirbdami. Akerlof’as
vadino tai dovanų apsikeitimo motyvu (gift exchange motive)161, kadangi jis yra panašus į
tą, kuris skatina žmones keistis dovanomis.
■

ar grėsmės aspektas, kodėl įmonė moka didesnį darbo užmokestį nei reikalinga,
buvo analizuotas ekonominiame modelyje, kuris vadinamas darbo užmokesčio nusistatymo
“tinginiavimo” modeliu (shirking model).162 Pagal tinginiavimo modelį, jei darbuotojams
mokamas tik minimalus darbo užmokestis, kurio reikia privilioti juos į tam tikrą darbo
vietą, jie nelabai rūpinsis galimybe būti atleistiems, jei jie nedirbs gerai.
■

161

Žr. Akerlof, George (1982), “Labor Contracts as Partial Gift Exchange”, Quarterly Journal of Economics,
November, pp. 543-69.
162
Žr. Shapiro, Carl, and Joseph E. Stiglitz (1984), “Equilibrium Unemployment as a Worker Discipline
Device”, American Economic Review, June, pp. 433-44.
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■ Galų gale, jei darbo vieta duoda minimalų atlygį, reikalingą, kad paskatinti juos ją užimti,
jie yra nedaug laimingesni turėdami darbo vietą, nei be jos. Šiuo atveju:
 darbuotojai bus daugiau linkę tinginiauti;
 o darbdavys turės papildomų išlaidų dėl tinginiavimo ar mokėdamas
prižiūrėtojams.

Priešingai, darbuotojai, kurie gauna didesnį darbo užmokestį, labiau vertins jų darbo
vietą (kadangi nėra lengva rasti kitą tokią gerą darbo vietą) ir dirbs daug, kad išvengtų
atleidimo už tinginiavimą.

■

Dovanų mainų idėja ir tinginiavimo modelis sako, kad darbuotojų pastangos darbo
vietoje priklauso nuo jų realaus darbo užmokesčio. Grafinis ryšys tarp realaus darbo
užmokesčio ir pastangų lygio yra parodytas pastangų kreive (effort curve) Pav. 12.1.
■

Realus darbo užmokestis w yra ant horizontalios ašies, o pastangų lygis E yra ant
vertikalios ašies. Pastangų kreivė eina per taškus O, A ir B. Kai realus darbo užmokestis
yra didesnis, darbuotojai renkasi dirbti daugiau dėl “morkos” ar “lazdos“ priežasčių,
todėl pastangų kreivė turi teigiamą nuolydį.
■

■

Daroma prielaida, kad pastangų kreivė yra S formos:
 esant mažiausiam realaus darbo užmokesčio lygiui, darbuotojai stengiasi mažai,
o pastangos didėja lėtai, kai didėja realus darbo užmokestis;
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didesniame realaus darbo užmokesčio lygyje pastangos didėja greitai, kaip parodyta
greitai kylančia kreivės dalimi;
kreivė tampa gulstesnė labai dideliame realaus darbo užmokesčio lygyje, kadangi
yra tam tikras maksimalus pastangų lygis, kurio darbuotojai negali viršyti,
nesvarbu kaip jis motyvuojamas.

Pav. 12.1. Našumą didinančio darbo užmokesčio nusistatymas
Pastangų kreivė rodo sąryšį tarp darbuotojo pastangų E ir realaus darbo užmokesčio, kurį gauna darbuotojai, w.
Didesnis realus darbo užmokestis padidina pastangas, tačiau virš tam tikro taško didesnis darbo užmokestis
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nebegali paskatinti daug padidinti pastangas, todėl pastangų kreivė yra S formos. Bet kuriame kreivės taške
pastangų kiekis realaus darbo užmokesčio vienetui yra tiesės nuolydis nuo pradžios taško iki to taško. Taške A
pastangos realaus darbo užmokesčio vienetui yra EA/wA. Didžiausias pastangų lygis realaus darbo užmokesčio
vienetui yra taške B, kur tiesė nuo pradžios taško yra kreivės liestinė. Realus darbo užmokestis taške B yra
optimalus našumą didinantis darbo užmokestis w*, o atitinkamas pastangų lygis yra E*.

12.1.3

Darbo užmokesčio nusistatymas našumą didinančio darbo užmokesčio
modelyje

■ Pastangų kreivė rodo, kad pastangos priklauso nuo realaus darbo užmokesčio, tačiau kas
lemia realų darbo užmokestį? Kad uždirbtų kuo daugiau pelno, įmonės rinksis tokį realaus
darbo užmokesčio lygį, kad gautų daugiausiai pastangų iš darbuotojų kiekvienam
realaus darbo užmokesčio vienetui.

Pastangų kiekis realaus darbo užmokesčio vienetui yra lygus pastangų kiekiui E,
padalintam iš realaus darbo užmokesčio w. Santykis E/w gali būti rastas grafiškai iš Pav.
12.1. Aptarkime, pavyzdžiui, tašką A ant pastangų kreivės, kuriame realus darbo užmokestis
wA skatina darbuotojus dėti pastangas EA. Tiesės nuolydis nuo pradžios taško iki taško A yra
lygus kreivės aukščiui taške A (EA), padalintam iš horizontalaus atstumo wA. Tokiu būdu,
tiesės nuolydis nuo pradžios taško iki taško A yra lygus pastangų kiekiui realaus darbo
užmokesčio vienetui taške A.

■

■ Realus darbo užmokestis, kuriame pasiekiamos didžiausios pastangos darbo
užmokesčio vienetui, yra taške B. Tiesės nuolydis nuo pradžios taško iki B, kuris yra
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pastangų kiekis realaus darbo užmokesčio vienetui taške B, yra didesnis nei tiesės nuolydis
nuo pradžios taško iki bet kurio kito taško ant kreivės.
Bendrai, kad nustatytumėt realų darbo užmokestį, kuris maksimizuoja pastangas realaus
darbo užmokesčio vienetui, nupieškite tiesę nuo pradžios taško, kad ji liestų pastangų kreivę
– realus darbo užmokestis lietimosi taške maksimizuoja pastangas realaus darbo
užmokesčio vienetui. Realų darbo užmokestį, kuris maksimizuoja pastangas ar efektyvumą
realaus darbo užmokesčio vienetui, vadiname optimaliu našumą didinančiu darbo
užmokesčiu (efficiency wage). Pav. 12.1 optimalus našumą didinantis darbo užmokestis yra
w*, o atitinkamas pastangų lygis yra E*.

■

Našumą didinančio darbo užmokesčio teorija padeda paaiškinti realaus darbo
užmokesčio nelankstumą. Kadangi darbdavys renkasi realų darbo užmokestį, kuris
maksimizuoja pastangas realaus darbo užmokesčio vienetui, kol nesikeičia pastangų kreivė,
darbdavys nepakeis realaus darbo užmokesčio. Todėl teorija teigia, kad realus darbo
užmokestis yra permanentiškai nelankstus ir yra lygus našumą didinančiam darbo
užmokesčiui.

■

12.1.4

Užimtumas ir nedarbas našumą didinančio darbo užmokesčio modelyje

Pagal našumą didinančio darbo užmokesčio teoriją, realus darbo užmokestis yra
nelankstus lygyje, kuriame maksimizuojamos pastangos realaus darbo užmokesčio
vienetui. Dabar aptarkime kaip nustatomi užimtumo ir nedarbo lygiai darbo rinkoje.

■
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Darbo rinkos padėtis, kai yra našumą didinantis darbo užmokestis, yra parodytas Pav. 12.2.
Optimalus našumą didinantis darbo užmokestis w* yra parodytas horizontalia tiese.
Kadangi optimalus našumą didinantis darbo užmokestis nustatomas vien tik naudojant
pastangų kreivę, kad analizuotume darbo rinką, galime laikyti w* pastoviu. Panašiai, šioje
analizės stadijoje mes galime pastangų lygį E*, nulemtą optimalaus našumą didinančio darbo
užmokesčio w*, laikyti pastoviu.
■
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Pav. 12.2. Perteklinė darbo pasiūla optimalaus našumą didinančio darbo užmokesčio modelyje

Kai mokamas optimalus našumą didinantis darbo užmokestis w*, įmonės darbo paklausa yra
N , ką atspindi taškas A. Tačiau darbo kiekis, kurį darbuotojai nori pasiūlyti esant realiam
darbo užmokesčiui w*, yra NS1. Darbo pasiūlos perviršis yra lygus AB. Darome prielaidą, kad
optimalus našumą didinantis darbo užmokestis w* yra didesnis nei rinką subalansuojantis
darbo užmokestis wE, kuris būtų, jei darbo pasiūla būtų lygi darbo paklausai taške E.
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Kylanti kreivė yra standartinė darbo pasiūlos kreivė NS. Kaip ir klasikiniame
modelyje, ši kreivė rodo darbo valandų skaičių, kurį žmonės norėtų pasiūlyti, esant
kiekvienam realaus darbo užmokesčio lygiui.163
■

Neigiamo nuolydžio kreivė yra darbo paklausos kreivė našumą didinančio darbo
užmokesčio modelyje. Prisiminkite iš 3 paskaitos, kad įmonių darbo paklausa priklauso
nuo ribinio darbo našumo MPN. Tiksliau, darbo paklausos kreivė yra identiška MPN
kreivei, kuri, savo ruožtu, susieja ribinį darbo našumą MPN su naudojamo darbo kiekiu N.
MPN kreivė ir, todėl, darbo paklausos kreivė, turi neigiamą nuolydį dėl mažėjančio ribinio
darbo našumo.
■

■

Klasikiniame modelyje ribinis darbo našumas priklauso tik:
 nuo gamybos funkcijos;
 ir kapitalo kiekio.

Našumą didinančio darbo užmokesčio modelio komplikacija yra ta, kad papildomo
darbuotojo (ar darbo valandos) pagamintas kiekis taip pat priklauso nuo darbuotojo
pastangų.
■

163

Paprastumo dėlei darome prielaidą, kad darbo valandų skaičius, kurį žmonės norėtų pasiūlyti, nepriklauso
nuo pastangų, kurias jie turi dėti, turėdami darbo vietą.
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Laimei, kaip teigėme, našumą didinantis darbo užmokestis w* ir pastangų lygis E*,
nulemtas to darbo užmokesčio, šioje analizės stadijoje yra pastovūs. Tokiu būdu, darbo
paklausos kreivė ND* Pav. 12.2 atspindi ribinį darbo našumą, kai darbuotojo pastangos
yra laikomos pastoviomis taške E*.
■

■

Kaip ir klasikiniu atveju:
 našumo ar kapitalo kiekio padidėjimas pastumia darbo paklausos kreivę ND* į
dešinę;
 be to, bet kuris pastangų kreivės pokytis, kuris padidina optimalų pastangų lygį
E*, padidins MPN ir darbo paklausos kreivė ND* taip pat pasislinks į dešinę.

■ Dabar galime apjungti Pav. 12.2 elementus, kad parodytume kaip nustatomas
užimtumas. Taškas A ant darbo paklausos kreivės ND* rodo, kad kai realus darbo
užmokestis yra pastovus w*, įmonės norės samdyti N valandų darbo. Taškas B ant darbo
pasiūlos kreivės rodo, kad kai realus darbo užmokestis yra pastovus w*, darbuotojai nori
pasiūlyti NS1 valandų darbo, o tai yra daugiau nei įmonių paklausa.

Esant našumą didinančiam darbo užmokesčiui, darbo pasiūla yra didesnė nei
paklausa,164 todėl užimtumo lygį lemia darbo paklausa ir jis lygus N . Paklausos lemtas
■

164

Rezultatas, kad yra perteklinė darbo pasiūla, reikalauja prielaidos, kad našumą didinantis darbo užmokestis
w* yra didesnis nei realus darbo užmokestis, kuris subalansuotų darbo rinką, kaip wE Pav. 12.2. Visada darome
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užimtumo lygis yra pažymėtas N , kadangi jis atspindi visiško užimtumo lygį šiame
modelyje: t.y. N yra užimtumo lygis, pasiektas po visiško darbo užmokesčio ir kainų
koregavimosi.
Atkreipkite dėmesį, kad N vertė našumą didinančio darbo užmokesčio modelyje skiriasi
nuo visiško užimtumo lygio klasikiniame darbo rinkos modelyje, kuris atitiktų NE Pav.
12.2. Kadangi našumą didinantis darbo užmokestis yra nelankstus w* lygyje, nesant šokų,
užimtumo lygis šioje ekonomikoje nuolat lieka taške N .
■

Tikriausiai labiausiai įdomus Pav. 12.2 aspektas yra tas, kad jis pateikia naują nedarbo
paaiškinimą. Jis rodo, kad netgi kai darbo užmokestis pasikoregavo kiek turėjo, ir
ekonomika techniškai yra “visiško užimtumo” būsenoje, darbo pasiūlos perviršis, NS1 – N ,
išlieka.165
■

Kodėl bedarbiai nemažina prašomo realaus darbo užmokesčio ir, tokiu būdu, padidina
užimtumą, kaip jie būtų darę klasikiniame darbo rinkos modelyje? Skirtingai nuo klasikinio
atvejo, darbo rinkoje su našumą didinančiu darbo užmokesčiu realus darbo užmokestis
■

prielaidą, kad našumą didinantis darbo užmokestis yra didesnis nei rinką subalansuojantis darbo užmokestis. Jei
jis nebūtų, įmonės mokėtų rinką subalansuojantį darbo užmokestį, kad priviliotų darbuotojus.
165
Kadangi nedarbas, atspindėtas perteklinės darbo pasiūlos, yra nuolat, netgi kai ekonomika yra visiško
užimtumo lygyje, jis yra struktūrinio nedarbo dalis.
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negali būti sumažintas žmonių, besisiūlančių dirbti už mažesnį darbo užmokestį,
kadangi darbdaviai jų nesamdys.
■ Darbdaviai žino, kad žmonės, dirbantys su mažesniu darbo užmokesčiu, nedės tiek
pastangų realaus darbo užmokesčio vienetui kaip darbuotojai, gaunantys didesnį, našumą
didinantį darbo užmokestį. Tokiu būdu, darbo pasiūlos perviršis, parodytas Pav. 12.2, išliks
visą laiką. Našumą didinančio darbo užmokesčio modelis tokiu būdu lemia, kad nedarbas
išliks, netgi jei nėra neatitikimo tarp darbo vietų ir darbuotojų.

Našumą didinančio darbo užmokesčio modelis yra įdomi realaus darbo užmokesčio ir
nedarbo teorija, tačiau ar jis paaiškina faktinę elgseną? Intarpas 12.1 interpretuojamas
įžymus epizodas darbo ekonomikos istorijoje per našumą didinančio darbo užmokesčio
teoriją – Henry Ford‘o darbo užmokesčio politika.

■

Be šio istorinio epizodo, darbo užmokesčio ir užimtumo įvairiose įmonėse ir ūkio šakose
studijos paremia našumą didinančio darbo užmokesčio modelį. Pavyzdžiui, Sushil‘as
Wadhawani ir Martin‘as Wall‘as166 nustatė, kad atitikdamos vieną teorijos aspektą, įmonės,
kurios mokėjo didesnį darbo užmokestį darbuotojams, ar buvo šakose, kur padidėjo
nedarbas, patyrė mažiau tinginiavimo, matuojant įmonės našumo lygiu.

■

166

Wadhawani, Sushil, and Martin Wall (1991), “A Direct Test of the Efficiency Wage Model using UK Micro
Data”, Oxford Economic Papers, October, pp. 529-48.
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Našumą didinančio darbo užmokesčio modelio kritika remiasi tuo, kad
jis prognozuoja, jog realus darbo užmokestis yra faktiškai pastovus (nes pastangų kreivė
nekinta). Be abejo, šis rezultatas yra pernelyg kraštutinis, kadangi realus darbo
užmokestis bėgant laikui kinta (ir verslo cikle, kaip buvo parodyta 9 paskaitoje).
■

■ Tačiau pagrindinis modelis gali būti išplėstas, kad apimtų pastangų kreivės pokyčius,
kurie lemtų našumą didinančio darbo užmokesčio pokyčius bėgant laikui. Pavyzdžiui,
protinga prielaida būtų, kad darbuotojai yra labiau susirūpinę dėl jų darbo vietų
praradimo per nuosmukius, kai rasti naują darbo vietą yra sunkiau nei per pakilimus.

Pagal šią prielaidą, realus darbo užmokestis, reikalingas, kad išgautų bet kurį pastangų
lygį, bus mažesnis per nuosmukius, todėl našumą didinantis darbo užmokestis, mokamas
per nuosmukius, gali taip pat būti mažesnis. Šis išplėtimas gali padėti našumą didinančio
darbo užmokesčio modeliui labiau atitikti verslo ciklo faktą, kad realus darbo
užmokestis yra mažesnis per nuosmukius, nei per pakilimus (prociklinis realus darbo
užmokestis).

■

Intarpas 12.1. Henry Ford'o našumą didinantis darbo užmokestis
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1908–14 m. laikotarpiu Henry Ford‘as įvedė Ford Motor kompanijoje radikaliai naują būdą
gaminti automobilius.167 Prieš Ford‘o inovacijas, automobilių sudėtinės dalys nebuvo
gaminamos pagal vienodas specifikacijas. Vietoje to, automobiliai buvo surenkami po vieną
patyrusio meistro, kuris galėjo pritaikyti dalis, netgi jei jų dydžiai ar formos buvo labai
skirtingos. Ford’as įvedė konvejerinės gamybos sistemą, kurioje iš tikslių, keičiamų
sudėtinių dalių buvo gaminama standartizuota prekė (Modelis T). Gamybos procesas buvo
taip pat padalintas į daug nedidelių, paprastų procedūrų, pakeičiant patyrusius meistrus,
kurie gamino automobilius nuo pradžios iki galo, paprastais darbuotojais, kurie nuolat
atliko kelias operacijas.
Didelis Ford’o konvejerio greitis ir monotoniškas darbas darbuotojų buvo sunkiai
pakeliami. Dėl to darbuotojų kaita buvo didelė, tipinis darbuotojas išbūdavo tik kelis
mėnesius. Pravaikštų buvo taip pat daug (apie 10% bet kurią dieną), ir moralės lygis buvo
nedidelis. Darbuotojai specialiai lėtindavo darbą ir netgi užsiimdavo sabotažu.
1914 m. sausį Ford’as pranešė, kad kompanija mokės $5 per dieną darbuotojams, kurie
atitiks tam tikrus kriterijus, vienas kurių buvo, kad darbuotojas liktų kompanijoje bent jau
šešis mėnesius. Penki doleriai per dieną buvo daugiau nei dvigubai daugiau nei normalus
pramonės darbuotojų darbo užmokestis tuo metu.
167

Šis intarpas remiasi Daniel M. G. Raff, and Lawrence H. Summers (1987), “Did Henry Ford Pay Efficiency
Wages”, Journal of Labor Economics, October, pp. 557-586.
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Nors dėl Ford‘o pranešimo motyvų buvo diskutuojama, jo poveikis buvo stulbinantis:
tūkstančiai darbuotojų rikiavosi prie gamyklos, tikėdamiesi gauti darbą. Metančių darbą
gamykloje žmonių skaičius sumažėjo 87%, pravaikštų – 75%, o našumas padidėjo 30%
ar daugiau. Našumo padidėjimas padėjo padidinti Ford‘o pelnus, nepaisant didesnio darbo
užmokesčio ir Modelio T kainų sumažinimo.
Daugelis Ford‘o $5 per dieną rezultatų gali būti prognozuoti našumą didinančio darbo
užmokesčio modelio, apimant pagerėjusį efektyvumą ir didesnius pelnus. Kiti automobilių
gamintojai įgyvendino Ford‘o technologines inovacijas, taip pat ir jo darbo užmokesčio
politiką. 1928 m., prieš tai kai profsąjungos tapo svarbios pramonėje, automobilių
sektoriuje darbo užmokestis buvo beveik 40% didesnis nei likusioje pramonės dalyje.
12.1.5

Efektyvumo darbo užmokestis ir FE tiesė

■ Keinsistiniame IS-LM modelio variante, kaip ir klasikiniame variante, FE tiesė yra
vertikali, atspindinti visiško užimtumo gamybos lygį Y . Jei darome prielaidą, kad
darbdaviai moka našumą didinantį darbo užmokestį, visiško užimtumo gamybos lygis Y ,
savo ruožtu, yra toks, kai užimtumas yra visiško užimtumo lygyje N , kaip parodyta Pav.
12.2, o darbuotojo pastangų lygis yra E*.

Kaip ir klasikiniame modelyje, bet kas, kas pakeičia visiško užimtumo gamybos lygį Y ,
pastumia FE tiesę. Klasikinis modelis pabrėžia 2 veiksnius, kurie pastumia FE tiesę:
___________________________________________________________________________
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darbo pasiūlos;
ir našumo pokyčius.

Tačiau našumą didinančio darbo užmokesčio modelyje:
 darbo pasiūla neįtakoja užimtumo, todėl darbo pasiūlos pokyčiai nepastumia FE
tiesės keinsistiniame modelyje su našumą didinančiu darbo užmokesčiu;
 našumo pokytis įtakoja FE tiesę keinsistiniame modelyje, kaip ir klasikiniame
modelyje.

Našumo sumažėjimas sumažina visiško užimtumo gamybos lygį Y ir pastumia FE tiesę į
kairę dėl 2 priežasčių:
 pirma, sumažindamas ribinį darbo našumą, esant bet kuriam duotam užimtumo lygiui,
našumo kritimas sumažina darbo paklausą, esant bet kuriam pastoviam realiam
darbo užmokesčiui. Esant realiam darbo užmokesčiui w*, sumažėja visiško užimtumo
lygis N ;
 antra, našumo sumažėjimas sumažina prekių kiekį, kuris gali būti pagamintas,
esant bet kuriam kapitalo, darbo ir pastangų kiekiui.

■

12.2

Kainų nelankstumas

Nelankstumas, sąlygotas našumą didinančio darbo užmokesčio, yra realus
nelankstumas (real rigidity) ta prasme, kad realus, o ne nominalus darbo užmokestis
išlieka pastovus.
■

___________________________________________________________________________
6/27/2011

Psl. 775 / 1376

Makroekonomikos paskaitos

www.ekonomika.org

Keinsistinės teorijos taip pat pabrėžia nominalius nelankstumus (nominal rigidities) –
kai kainos ar darbo užmokestis yra pastovūs nominalia (t.y. pinigine) išraiška ir
nesikeičia dėl pasiūlos ar paklausos pokyčių. Keinsistai dažnai vadina nominalų kainų
nelankstumą, t.y. kainų tendenciją koreguotis lėtai po pokyčių ekonomikoje, kainų
nelankstumu (price stickiness).
■

Keinsistai į modelį įvedė realaus darbo užmokesčio nelankstumą dėl nepasitenkinimo
klasikiniu nedarbo paaiškinimu. Panašiai, kainų nelankstumo prielaida yra dėl to, kas,
keinsistų įsitikinimu, yra kitas reikšmingas pagrindinio klasikinio modelio trūkumas, t.y.
klasikų teiginio, kad pinigų politika yra neutrali.

■

Prisiminkite, kad pagrindiniame klasikiniame modelyje be nesusivokimų, prielaida, jog
darbo užmokestis ir kainos koreguojasi greitai, lemia, kad pinigai yra neutralūs. Jei pinigai
yra neutralūs, pinigų pasiūlos padidėjimas ar sumažėjimas pakeičia kainų lygį ta pačia
proporcija, tačiau neturi poveikio realiems kintamiesiems, tokiems kaip gamyba, užimtumas
ar reali palūkanų norma.
■

Tačiau prisiminkite, kad empirinės studijos, apimant istorinių epizodų analizę, paskatino
daugumą ekonomistų padaryti išvadą, kad realiame pasaulyje pinigai greičiausiai nėra
neutralūs.

■
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■ Vienas būdas paaiškinti pinigų neneutralumą (pateiktas 11 paskaitoje) yra išplėsti klasikinį
modelį, darant prielaidą, kad darbuotojai ir įmonės turi netobulą informaciją apie
einamąjį kainų lygį (nesusivokimo teorija). Tačiau keinsistai teikia pirmenybę
alternatyviam pinigų neneutralumo aiškinimo būdui – modifikuojant klasikinę prielaidą,
kad kainos koreguojasi greitai. Jei kainos yra nelanksčios, kainų lygis negali koreguotis iš
karto, kad atsvertų pinigų pasiūlos pokyčius, ir pinigai nėra neutralūs. Taigi, keinsistams
kainų nelankstumo svarba yra ta, kad jis padeda paaiškinti monetarinį neneutralumą.

Nors dabar analizuosime nominalių kainų nelankstumą, ilga keinsistinė tradicija
pabrėžia nominalaus darbo užmokesčio nelankstumą, o ne nominalių kainų
nelankstumą.
■

12.2.1

Kainų nelankstumo šaltiniai: monopolistinė konkurencija ir meniu keitimo
kaštai

Pasakymas, kad kainų nelankstumas lemia monetarinį neneutralumą, nevisiškai jį
paaiškina, kadangi kyla kitas, giluminis klausimas: kodėl kainos yra nelanksčios?
Keinsistinis kainų nelankstumo paaiškinimas remiasi 2 pagrindinėmis idėjomis:
 dauguma įmonių aktyviai nustato jų produktų kainas, o ne laiko jų produktų
kainas rinkos duotomis;
 kai įmonės keičia kainas, jos patiria kaštus, žinomus kaip meniu keitimo kaštai.
■
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Kalbėti apie kainų nelankstumą labai konkurencinėje,
organizuotoje rinkoje, tokioje kaip pirminių žaliavų ar akcijų rinkoje, neturi daug prasmės.
Šiose rinkose kainos koreguojasi greitai, kad atspindėtų pasiūlos ar paklausos pokyčius.
■

■

Pagrindinės kainų lankstumo priežastys šiose konkurencinėse, labai organizuotose rinkose:
 produktų standartizavimas (vienas kilogramas kviečių ar viena IBM akcija
nesiskiria nuo kitų);
 ir didelis faktinių ar potencialių rinkos dalyvių skaičius.

■ Šie du veiksniai teikia paskatas organizuoti centralizuotą rinką (kaip Londono, Niujorko
ar Frankfurto akcijų rinkos ar Čikagos žaliavų rinka), kurioje kainos gali staigiai reaguoti į
pasiūlos ir paklausos pokyčius. Tie patys du veiksniai taip pat skatina aktyvią
konkurenciją tarp pirkėjų ir pardavėjų, kas gerokai sumažina bet kurio žmogaus
gebėjimą įtakoti kainas.

Dauguma dalyvių kviečių ar akcijų rinkoje galvoja, kad jie yra kainų gavėjai. Kainų
gavėjas (price taker) yra rinkos dalyvis, kuris priima rinkos kainą kaip duotą. Pavyzdžiui,
nedidelis ūkininkas teisingai suvokia, kad kviečių rinkos kaina yra už jo kontrolės ribų.
Priešingai, kainų nustatytojas (price setter) turi tam tikrą galią nustatyti kainas.
■

■ Rinkos, turinčios mažiau dalyvių ir mažiau standartizuotus produktus nei kviečiai ar
akcijos, gali pasižymėti kainų nustatymo, o ne kainų gavimo elgsena. Pavyzdžiui,
aptarkime filmų rinką vidutinio dydžio mieste. Ši rinka gali būti gana konkurencinė, turi

___________________________________________________________________________
6/27/2011

Psl. 778 / 1376

Makroekonomikos paskaitos

www.ekonomika.org

daug skirtingų kino teatrų, kiekvienas iš kurių bando privilioti vartotojus iš kitų salių,
videotekų ir t.t. Nors rinka filmams yra konkurencinė, ji nėra konkurencinė tuo pat mastu
kaip kviečių rinka. Jei ūkininkas mėgintų nors truputį padidinti jo kviečių kilogramo
kainą virš rinkos kainos, jis neparduotų kviečių, tačiau kinoteatras, kuris nedaug
padidintų savo bilietų kainas virš konkurentų kainų, neprarastų visų savo klientų. Kadangi
kino teatro siūloma prekė nėra visiškai standartizuota (jis rodo skirtingus filmus, nei kiti
kino teatrai, jo vieta yra geresnė kai kuriems žmonėms, jis teikia skirtingą maistą, turi
didesnį ekraną ar patogesnes kėdes ir t.t.), kino teatras turi tam tikrą kainų nustatymo
diskretiškumą. Jis yra kainų nustatytojas, o ne kainų gavėjas.
Bendrai, situacija, kurioje visi pirkėjai ir pardavėjai yra kainų gavėjai (kaip kviečių
rinkoje) vadinama idealia konkurencija (perfect competition). Priešingai, situacija, kurioje
yra tam tikra konkurencija, tačiau kurioje yra mažesnis pardavėjų skaičius ir nevisiškas
prekių standartizavimas, leidžia gamintojui veikti kaip kainų nustatytojui, vadinama
monopolistine konkurencija (monopolistic competition).
■

Idealios konkurencijos modelis yra klasikinio požiūrio į kainų nusistatymą pagrindas,
ir kaip teigėme, kainų nelankstumas yra mažai tikėtinas idealiai konkurencinėje rinkoje.
Keinsistai pritaria, kad kainų nelankstumo nebus idealioje konkurencinėje rinkoje, tačiau
nurodo, kad santykinai nedidelė ekonomikos dalis yra idealiai konkurencinė. Keinsistai
teigia, kad kainų nelankstumas yra galimas, netgi tikėtinas, monopolistinės konkurencijos
rinkoje.
■
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■ Kad pailiustruotume, grįžkime prie konkuruojančių kino teatrų pavyzdžio. Jei rinka
kino teatro bilietams būtų idealiai konkurencinė, kaip bilietai būtų įkainojami? Greičiausiai
būtų tam tikra pagrindinė susitikimo vieta, kur susitiktų pirkėjai ir pardavėjai. Rinkos
organizuotojai kotiruotų “pirkimo” ir “pardavimo” kainas. Kainos nuolat svyruotų, kai nauja
informacija patenka į rinką, keisdamos pasiūlą ir paklausą. Pavyzdžiui, gera recenzija tuojau
pat padidintų bilietų kainas į tą filmą, tačiau naujiena apie gresiantį auklių trūkumą lemtų
visų kino teatro bilietų kainų kritimą.

Akivaizdu, kad bilietai į kiną taip nėra įkainojami. Faktinė daugumos kino teatrų
kainodara turi šiuos 3 bruožus, kurie taip pat yra bendri daugumai rinkų su kainų nustatymu:
 vietoje to, kad filmų kaina būtų paimama iš rinkos, kinoteatras nustato nominalią
bilietų kainą (ar kainų lentelę), ir išlaiko šią nominalią kainą tam tikrą laikotarpį;
 bent jau tam tikrame intervale kinoteatras patenkina paklausą su pastovia
nominalia kaina. “Patenkina paklausą” reiškia, kad kinoteatras parduos tiek bilietų,
kiek žmonės nori pirkti pastovia kaina, kol visos jo vietos bus užimtos.
 kino teatras keičia jo bilietų kainą kartkartėmis, paprastai kai reikšmingai
pasikeičia jo kaštai ar paklausa.

■

Ar gali šis kainodaros tipas maksimizuoti pelną? Keinsistinė teorija rodo, kad gali,
jei:
 yra nominalių kainų keitimo kaštai;
 ir jei rinka yra monopolistiškai konkurencinė.
■
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Klasikinis kainų keitimo kaštų pavyzdys yra,
pavyzdžiui, restoranas, kai jis turi perspausdinti savo meniu, kad parodytų kainų pokyčius.
Todėl kainų keitimo kaštai ir vadinami meniu keitimo kaštais (menu cost).
■

Bendresni meniu keitimo kaštų pavyzdžiai (kurie gali būti patiriami bet kurio įmonės
tipo) apima:
 prekių permarkiravimo;
 katalogų perspausdinimo;
 ir potencialių vartotojų informavimo kaštus.

■

Akivaizdu, kad jei įmonės patiria kaštus keisdamos kainas, jos keis kainas rečiau nei
priešingu atveju, kas lemia tam tikrą kainų nelankstumo dalį.
■

■ Potenciali problema dėl kainų nelankstumo paaiškinimo meniu keitimo kaštais yra ta, kad
šie kaštai, atrodo, yra gana nedideli. Kaip tada jie gali būti atsakingi už nominalaus
nelankstumo dalį, kuris turi makroekonominę svarbą?
■ Štai pirma priežastis, kodėl monopolistinės konkurencijos prielaida yra svarbi. Jei
įmonė idealioje konkurencinėje rinkoje “truputį” blogai nustatytų kainą, tai jai turėtų
rimtas pasekmes: ūkininkas, kuris įkainos savo kviečius truputį daugiau virš rinkos kainos,
jų neparduos. Todėl meniu keitimo kaštų egzistavimas nesutrukdytų ūkininkui įkainoti jo
prekę tiksliai teisingame lygyje.
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Tačiau paklausa monopolistiškai konkurencinės įmonės prekei gerokai mažiau
reaguoja į jos kainų pokyčius – kinoteatras nepraranda daug vartotojų, jei jo bilietų kaina
yra truputį didesnė nei konkurentų. Tokiu būdu, kol monopolistinio konkurento kaina yra
teisingame intervale, pelno praradimas dėl netikslaus kainos nustatymo nėra pernelyg
didelis. Jei pelno nuostoliai yra mažesni nei kainų pakeitimo kaštai, t.y. meniu keitimo
kaštai, įmonė nekeis jos kainų.
■

■ Bėgant laikui įmonės gamybos funkcija ir paklausos kreivė patirs įvairius šokus, taigi,
galų gale, įmonės pelną maksimizuojanti kaina gali reikšmingai skirtis nuo nustatytos
kainos. Kai „neteisingos“ kainos sąlygoti nuostoliai akivaizdžiai viršija kainos
pakeitimo kaštus, įmonė pakeis jos prekių nominalią kainą. Tokiu būdu, kino teatrai
kartkartėmis padidins jų bilietų ir spragėsių kainas, kad atsižvelgtų į infliaciją ir kitus rinkos
sąlygų pokyčius.

Keliose studijose buvo analizuotas faktinis
kainų nelankstumo laipsnis. Naudodami duomenis, pirmą kartą surinktus Nobelio premijos
laureato George‘o Stigler‘io ir James‘o Kindahl‘o nedidelės infliacijos laikotarpiu 1957-66
m., Dennis‘as Carlton‘as168 parodė, kad JAV pramonės prekių kainos gali būti labai
nelanksčios.
■

168

Carlton, Dennis (1986), “The Rigidity of Prices”, American Economic Review, September, pp. 637-58.
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Lent. 12.1 iš Carlton‘o studijos parodo vidutinį mėnesių skaičių tarp įvairių pramoninių
prekių grupių kainų pokyčių. Atkreipkite dėmesį, kad 3 iš 11 grupių, vidutinis laikas tarp
kainų pokyčių yra daugiau nei metai. Naudodamas statistinę analizę, Carlton‘as taip pat
nustatė, kad kainos buvo mažiau nelanksčios santykinai daugiau konkurencinėse
pramonės šakose, kas atitinka teoriją.

■

Lent. 12.1. Vidutinis laikotarpis tarp kainų keitimo atskirose pramonės šakose
Prekių grupė
Vidutinis laikotarpis tarp kainų keitimo (mėnesiais)
Cementas
13,2
Plienas
13,0
Chemikalai
12,8
Stiklas
10,2
Popierius
8,7
Padangos
8,1
Benzinas
5,9
Sunkvežimiai
5,4
Medžio plokštės
4,7
Nejuodieji metalai
4,3
Namų ūkio prietaisai
3,6
Šaltinis: Dennis W. Carlton (1986), “The Rigidity of Prices”, American Economic Review, September, pp. 63758.
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■ Yra taip pat kai kurie įrodymai, kad ir vartojimo prekių kainos gali būti nelanksčios.
Stephen‘as Cecchetti169 studijavo 38 kioskų kainų pokyčius 1953-79 m. Jis nustatė, kad
žurnalų kainos yra stebėtinai nelanksčios. Nedidelės infliacijos laikotarpiu 1953-65 m.
žurnalų kainos buvo keičiamos vidutiniškai tik kartą per septynis su puse metų. Netgi
didelės infliacijos laikotarpiu XX a. 8 deš., kainų pokyčiai įvykdavo vidutiniškai mažiau nei
kartą per tris metus.

Šis nelankstumo laipsnis tikriausiai yra didesnis nei gali būti paaiškintas paprastais
meniu keitimo kaštais. Tiesioginiai žurnalo kainos pakeitimo kaštai yra faktiškai artimi
nuliui (naujas viršelis su nauja kaina vis tiek turi būti atspausdintas kiekviename numeryje),
ir nėra labai brangu informuoti kioskus ir prenumeratorius apie kainos pokytį.
■

Tačiau didžioji žurnalo duodamų pajamų dalis yra iš reklamos davėjų ir
prenumeratorių (kurie dažniausiai nemoka kiosko kainos). Todėl leidėjui gali būti
nepelninga dažnai peržiūrėti jų kainodaros politiką. Galbūt daugiau tikėtina, kad leidėjai
gali bijoti, jog pakeldami kainas anksčiau už jų artimus konkurentus, jie prarastų
vartotojus.
■

169

Cecchetti Stephen (1986), “The Frequency of Price Adjustment: A Study of the Newsstand Prices of
Magazines”, Journal of Econometrics, April, pp. 255-74.
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Kitoje kainų nelankstumo studijoje Anil‘as Kashyap‘as170 analizavo 12-os atskirų prekių
kainas L.L. Bean, Orvis ir Recreational Equipment, Inc. kataloguose 35 m. laikotarpiu.
Pakeisti kainas naujuose kataloguose faktiškai nieko nekainuoja, tačiau Kashyap‘as
nustatė, kad daugelio prekių nominalios kainos liko pastovios vienas po kito išleistuose
kataloguose.
■

Kai nominalios kainos buvo pakeistos, Kashyap‘as nustatė ir didelius, ir nedidelius
pokyčius. Jis interpretavo nedidelio kainų pokyčio ir ilgų nekintančių kainų laikotarpių
derinį kaip įrodymus prieš meniu keitimo kaštus. Jei meniu keitimo kaštai yra priežastis
kodėl kainos yra nekeičiamos dažnai, kainos turėtų būti keičiamos tik kai jos yra
santykinai nukrypusios nuo normos, ir kainų pokyčiai turėtų būti dideli, o nedideli
pokyčiai, atrodo, prieštarauja meniu keitimo kaštų įtakos hipotezei. Tačiau netgi jei meniu
keitimo kaštai nėra pamatinė kainodaros elgsenos priežastis, Kashyap‘o studija
patvirtina Carlton’o ir Cecchetti įrodymus apie reikšmingą nominalių kainų
nelankstumą ekonomikoje.
■

Kai kainos yra
nelanksčios, įmonės reaguoja į paklausos pokyčius keisdamos gamybos kiekius, o ne
kainas. Kodėl, pagal keinsistus, įmonės nori patenkinti paklausą su pastovia nominalia
kaina?
■

170

Kashyap, Anil (1995), “Sticky Prices: New Evidence from Retail Catalogs”, Quarterly Journal of
Economics, February, pp. 245-74.
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■ Kad atsakytume į šį klausimą, vėl remsimės monopolistinės konkurencijos prielaida.
Teigėme, kad monopolistiškai konkurencinė įmonė gali kažkiek padidinti savo prekės
kainą be rizikos prarasti visus jos vartotojus. Pelną maksimizuojanti strategija
monopolistiškai konkurencinei įmonei yra nustatyti didesnę kainą nei jos ribiniai kaštai
(marginal cost), t.y. papildomo prekės vieneto gamybos kaštai.

Kainos perviršis virš ribinių kaštų yra pelno norma (markup). Pavyzdžiui, jei įmonė
nustato kainą 15% virš jos ribinių kaštų, ji turi 15% pelno normą. Paprasčiau, jei įmonė
nustato pastovią pelno normą η virš ribinių kaštų, jos prekės kainą apibūdina tokia formulė:

■

P = (1 + η)MC

12.1

kur P yra įmonės nustatyta nominali prekės kaina, o MC yra nominalūs ribiniai jos gamybos
kaštai.171

171

Techninė pastaba: monopolistiškai konkurencinės įmonės, kurios prekės paklausos kreivė yra su pastoviu
kainos elastingumu ir jos darbo užmokestis yra pastovus, atveju, pastovios pelno normos taisyklė (12.1)
maksimizuos pelną. Taip pat šiuo atveju darbo paklausos kreivė yra proporcinga (o ne lygi) ribinio darbo
našumo kreivei. Tiksliau, kad maksimizuotų pelną, įmonė sulygina MPN ir (1 + η)w*, kur w* yra našumą
didinantis darbo užmokestis, o ne sulygina MPN ir w*. Šis pastebėjimas nepaveikia bet kurių šioje paskaitoje
pateiktų išvadų.
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■ Kai įmonė nustato kainą pagal lygtį (12.1), ji turi supratimą kiek prekės vienetų ji
parduos. Dabar tarkime, kad, įmonės nuostabai, vartotojai perka keliais vienetais
daugiau nei ji tikėjosi parduoti tokia kaina. Ar įmonei bus pelninga patenkinti paklausą
šia kaina?

Atsakymas yra „taip“. Kadangi kaina, kurią įmonė gauna už kiekvieną papildomą
vienetą, viršija papildomo vieneto gamybos kaštus (ribinius kaštus), įmonės pelnas
padidėja, kai ji parduoda papildomą vienetą su pastovia kaina. Tokiu būdu, kol ribiniai
kaštai išlieka žemiau pastovios prekės kainos, įmonė mielai pateiks daugiau vienetų už šią
pastovią kainą.
■

Dar daugiau, jei įmonė moka našumą didinantį darbo užmokestį, ji gali lengvai
pasamdyti daugiau darbuotojų, kad pagamintų daugiau vienetų, siekiant patenkinti
paklausą, kadangi yra darbo pasiūlos perviršis.
■

■ Makroekonominė fakto, kad įmonės patenkina paklausą su pastovia nominalia kaina,
svarba yra ta, kad ekonomika gali gaminti kiekį, kuris nėra ant visiško užimtumo tiesės.
Prisiminkite, kad FE tiesė rodo gamybos kiekį, kurį įmonės gamintų po visiško darbo
užmokesčio ir kainų koregavimosi.

Tačiau, esant nominalių kainų nelankstumui, prekių kainos greitai nesikoreguoja į jų
bendrosios pusiausvyros vertes. Per laikotarpį, kuriame kainos nevisiškai pasikoregavo,
gamybos kiekis neturi būti ant FE tiesės. Vietoje to, kol ribiniai kaštai yra žemiau
■
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pastovios kainos, monopolistiškai konkurencinės įmonės gamins lygį, atitinkantį
paklausą.
Kai įmonė patenkina paklausą jos prekėms nustatyta kaina, ji
gali gaminti skirtingą kiekį ir samdyti skirtingą darbo kiekį, nei ji planavo. Kiek darbo
įmonė iš tikrųjų samdys, kai ji patenkina paklausą? Tai parodo efektyvios darbo paklausos
kreivė (effective labor demand curve) NDe(Y), parodyta Pav. 12.3. Esant bet kuriam gamybos
kiekiui Y, efektyvios darbo paklausos kreivė parodo kiek darbo reikia pagaminti tą
kiekį, našumui, kapitalo kiekiui ir pastangoms esant pastoviems.
■

Jau turime sąvoką, kuri išreiškia sąryšį tarp darbo kiekio ir gamybos kiekio –
gamybos funkciją. Iš tikrųjų, efektyvios darbo paklausos kreivė Pav. 12.3 yra
paprasčiausiai gamybos funkcijos grafikas, susiejantis gamybą ir darbo sąnaudas, tik
gamyba Y yra ant horizontalios ašies, o darbas N yra ant vertikalios ašies (sukeisti ašis yra
patogu tolesnėje analizėje). Efektyvios darbo paklausos kreivė turi teigiamą nuolydį, einant
iš kairės į dešinę, kadangi įmonei reikia daugiau darbo, kad pagamintų daugiau prekių.
■

Naudosime efektyvios darbo paklausos kreivę, kad rastume užimtumo lygį keinsistiniame
modelyje kitame skyrelyje. Kai ekonomika nėra ant FE tiesės ir kainų lygis yra pastovus,
efektyvios darbo paklausos kreivė parodo užimtumo lygį. Tada, po visiško darbo
užmokesčio ir kainų koregavimosi, ekonomika grįžta ant FE tiesės, ir užimtumo lygis
yra nulemtas darbo paklausos kreivės ND* (Pav. 12.2).
■
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Po to kai darbo užmokestis ir kainos visiškai pasikoregavo, gamybai esant visiško
užimtumo lygyje Y , efektyvios darbo paklausos kreivė rodo, kad užimtumas yra lygus N ,
kaip parodyta Pav. 12.3.

■

Pav. 12.3. Efektyvios darbo paklausos kreivė
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Įmonė samdo tik tiek darbo, kiek reikia patenkinti paklausą. Kai paklausa padidėja, įmonės turi samdyti daugiau
darbo. Šis ryšys tarp paklausos ir darbo paklausos yra atspindimas efektyvios darbo paklausos kreive.
Efektyvios darbo paklausos kreivė yra ta pati gamybos funkcija, susiejanti gamybą ir darbą, išskyrus tai, kad
darbo paklausa yra ant vertikalios ašies, o gamyba yra ant horizontalios ašies.

12.3

Pinigų ir fiskalinė politika keinsistiniame modelyje

Dabar aptarkime visą keinsistinį modelį. Kaip ir klasikinis modelis, keinsistinis modelis
gali būti išreikštas IS-LM diagrama, ar, alternatyviai, AD-AS diagrama. Keinsistinį modelį
naudosime analizuodami pinigų ir fiskalinės politikos efektus.
■

12.3.1

Pinigų politika

Pagrindinė priežastis įvesti nominalių kainų nelankstumą į keinsistinį modelį buvo
paaiškinti pinigų neneutralumą. Pirma analizuosime ryšį tarp kainų nelankstumo ir pinigų
neneutralumo naudodami keinsistinę IS-LM sistemą, o po to AD-AS modelio keinsistinį
variantą.

■

Keinsistinis IS-LM modelio variantas
yra gana panašus į IS-LM modelį, aptartą 10 ir 11 paskaitose. T.y. IS kreivė ir LM kreivė
yra tos pačios, kaip ir ankstesnėje analizėje. FE tiesė keinsistiniame modelyje yra taip pat
panaši į FE tiesę, naudotą anksčiau.
■
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Keinsistinė FE tiesė yra vertikali visiško užimtumo gamybos lygyje Y , kuris, savo
ruožtu, priklauso nuo visiško užimtumo lygio, nusistačiusio darbo rinkoje. Tačiau keinsistinė
ir klasikinė FE tiesės skiriasi 2 atžvilgiais:
 pirma, keinsistiniame modelyje visiško užimtumo lygis nusistato darbo paklausos
kreivės ir našumą didinančio darbo užmokesčio tiesės sankirtoje, o ne taške, kur
darbo paklausa ir pasiūla yra lygios, kaip klasikiniame modelyje;
 antra, kadangi darbo pasiūla neįtakoja užimtumo našumą didinančio darbo
užmokesčio modelyje, darbo pasiūlos pokyčiai neįtakoja keinsistinės FE tiesės,
nors darbo pasiūlos pokyčiai įtakoja klasikinę FE tiesę.

■

Dėl kainų nelankstumo keinsistiniame modelyje ekonomika neturi būti bendrojoje
pusiausvyroje trumpu laikotarpiu. Tačiau ilgu laikotarpiu, kai kainos pasikoreguoja,
ekonomika pasiekia jos bendrąją pusiausvyrą IS kreivės, LM kreivės ir FE tiesės
sankirtoje, kaip klasikiniame modelyje.
■

■ Kas, pagal keinsistus, atsitinka ekonomikai trumpu laikotarpiu, jei nelanksčios kainos
neleidžia jai pasiekti bendrosios pusiausvyros? Keinsistai daro prielaidą, kad:
 turto rinka susibalansuoja greitai;
 ir kad gamybos lygis nustatomas visuminės paklausos.

Tokiu būdu, pagal keinsistus, ekonomika visada yra IS ir LM kreivių sankirtoje. Tačiau,
kadangi monopolistiškai konkurencinės įmonės nori patenkinti paklausą prekėms esant

■
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pastovioms kainoms, gamyba gali skirtis nuo visiško užimtumo gamybos lygio ir
ekonomika gali nebūti ant FE tiesės trumpu laikotarpiu.
Kai ekonomika nėra ant FE tiesės, įmonės naudoja tik tiek darbo, kiek reikia, kad
patenkintų paklausą. Dėl prielaidos, kad našumą didinantis darbo užmokestis yra
didesnis nei rinką subalansuojantis realus darbo užmokestis, visada yra bedarbių, kurie
nori dirbti, ir įmonės gali, jei reikia, padidinti užimtumą ir patenkinti prekių paklausą,
nekeisdamos darbo užmokesčio.
■

Pav. 12.4 parodo nominalios pinigų pasiūlos padidėjimo poveikį keinsistiniame IS-LM
modelyje. Darome prielaidą, kad ekonomika yra bendrosios pusiausvyros taške E.
Prisiminkite, kad pinigų pasiūlos padidėjimas pastumia LM kreivę į dešinę nuo LM1 į LM2
(Pav. 12.4(a)). Kadangi pinigų pasiūlos padidėjimas netiesiogiai veikia prekių ar darbo
rinką, IS kreivė ir FE tiesė yra nepaveikiamos. Kol kas ši analizė yra kaip ir klasikiniame
modelyje.

■

■ Tačiau, priešingai klasikiniam modeliui, keinsistinis modelis daro laikinai pastovių
kainų (dėl meniu keitimo kaštų) prielaidą, todėl bendroji pusiausvyra taške E nėra
atstatoma iš karto. Vietoje to, trumpo laikotarpio ekonomikos pusiausvyra, t.y. ekonomikos
pusiausvyros taškas esant pastoviam kainų lygiui, yra IS ir LM2 sankirtoje (taškas F), kur
gamyba padidėja iki Y2, o reali palūkanų norma sumažėja iki r2.
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Kadangi IS-LM sankirta taške F yra į dešinę nuo FE tiesės, visuminė paklausa Y2 yra
didesnė nei visiško užimtumo gamybos lygis Y . Monopolistiškai konkurencinės įmonės,
turinčios meniu keitimo kaštus, nepadidina savo prekių kainų trumpu laikotarpiu, taip
kaip konkurencinės įmonės.
■

Vietoje to, jos padidina gamybą iki Y2, kad patenkintų didesnį paklausos lygį. Kad
padidintų gamybą, įmonės padidina užimtumą, pavyzdžiui:
 priimdamos darbuotojų;
 ar perkeldamos kai kuriuos darbuotojus iš nepilno užimtumo darbo į pilnos darbo
dienos darbą.

■

Užimtumo lygis yra parodytas efektyvios darbo paklausos kreivės Pav. 12.4(b).
Kadangi gamybos lygis trumpu laikotarpiu padidėja nuo Y iki Y2, užimtumo lygis padidėja
nuo N iki N2.
■
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Pav. 12.4. Pinigų pasiūlos padidėjimas

(a) Jei pradedame iš pradinio bendrosios pusiausvyros taško E, pinigų pasiūlos padidėjimas
pastumia LM kreivę į dešinę iš LM1 į LM2. IS kreivė ir FE tiesė nepasislenka. Kadangi kainos
yra pastovios ir įmonės patenkina prekių paklausą trumpu laikotarpiu, ekonomika eina į tašką
F, kuris yra dešiniau FE tiesės. Gamyba padidėja iki Y2, o reali palūkanų norma sumažėja.
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(b) Kadangi įmonės gamina daugiau prekių, užimtumas padidėja iki N2, ką parodo efektyvios
darbo paklausos kreivė. Ilgu laikotarpiu kaina lygis padidėja ta pačia proporcija kaip ir pinigų
pasiūla, reali pinigų pasiūla grįžta į pradinį lygį, o LM kreivė grįžta į pradinę vietą, LM1
dalyje (a). Ekonomika grįžta į E ir (a), ir (b) dalyse, o pinigai yra neutralūs ilgu laikotarpiu.
■ Pinigų politiką, kuri pastumia LM kreivę į dešinę ir, tokiu būdu, padidina gamybą ir
užimtumą, vadiname ekspansinė pinigų politika (expansionary monetary policy).
Analogiškai, restrikcinė pinigų politika (contractionary monetary policy) yra pinigų
pasiūlos sumažėjimas, kuris pastumia LM kreivę į kairę, sumažinant gamybą ir užimtumą.

Kodėl ekspansinė pinigų politika padidina gamybą keinsistiniame modelyje?
Keinsistiniame modelyje kainos trumpu laikotarpiu yra pastovios, todėl nominalios pinigų
pasiūlos M padidinimas taip pat yra realios pinigų pasiūlos M/P padidinimas.
■

Prisiminkite, jog tam, kad turto turėtojai norėtų turėti mažiau nepiniginio turto ir
daugiau realių pinigų, reali palūkanų norma turi sumažėti.172 Galų gale, mažesnė reali
palūkanų norma padidina ir vartojimo išlaidas (kadangi sumažėja taupymas), ir
investicijas. Esant didesnei paklausai, įmonės padidina gamybą ir priima darbuotojus,
perkeliant ekonomiką į tašką F Pav. 12.4.

■

172

Kaip aptarėme 10 paskaitoje, realią palūkanų normą mažina turto turėtojai, mėgindami iškeisti pinigus į
nemonetarinį turtą. Nemonetarinio turto pirkimas padidina jų kainas, kas yra tas pats, kaip realios palūkanų
normos, kurią jie duoda, sumažėjimas.

___________________________________________________________________________
6/27/2011

Psl. 796 / 1376

Makroekonomikos paskaitos

www.ekonomika.org

Kainų lygio nelankstumas nėra nuolatinis. Galų gale, įmonės peržiūrės ir pakoreguos
savo prekių kainas, leisdamos ekonomikai pasiekti ilgo laikotarpio pusiausvyrą. Pinigų
politikos sušvelninimo atveju įmonės pamato, kad paklausa jų prekėms trumpu
laikotarpiu yra didesnė nei jos planavo (visuminė paklausa Y2 yra didesnė nei visiško
užimtumo gamybos lygis Y ), taigi, galų gale, jos padidins prekių kainas. Kainų lygio
padidėjimas grąžina realią pinigų pasiūlą į pradinį lygį, todėl LM kreivė pasislenka atgal
iki LM1 ir atstato bendrąją pusiausvyrą taške E Pav. 12.4(a). Šis koregavimosi procesas yra
lygiai tas pats kaip klasikiniame modelyje, tačiau jis vyksta daug lėčiau.
■

Taigi, keinsistinis modelis prognozuoja, kad pinigai nėra neutralūs trumpu laikotarpiu,
tačiau yra neutralūs ilgu laikotarpiu. Šiuo atžvilgiu keinsistinio modelio prognozė yra ta
pati kaip išplėsto klasikinio modelio su nesusivokimu. Keinsistiniame modelyje trumpo
laikotarpio kainų nelankstumas neleidžia ekonomikai pasiekti bendrąją pusiausvyrą, tačiau
ilgu laikotarpiu kainos yra lanksčios, ir užtikrina bendrąją pusiausvyrą.
■

12.3.2

Keinsistinė AD-AS sistema

Makroekonominė elgsena keinsistiniame modelyje gali taip pat būti atspindėta naudojant
visuminę paklausą ir visuminę pasiūlą. Visuminės paklausos (AD) kreivė keinsistiniame
modelyje (Pav. 12.5) yra ta pati kaip ir klasikiniame modelyje. AD kreivė susieja
visuminę paklausą su kainų lygiu.

■
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■ Prisiminkite, kad kainų lygio P padidėjimas sumažina realią pinigų pasiūlą M/P ir
pastumia LM kreivę aukštyn. Kadangi visuminė paklausa yra IS kreivės ir LM kreivės
sankirtoje, LM kreivės postūmis sumažina visuminę paklausą. Kadangi kainų lygio
padidėjimas sumažina visuminę paklausą, AD kreivė turi neigiamą nuolydį.
■ Keinsistiniame modelyje trumpo laikotarpio visuminės paklausos kreivė SRAS yra
horizontali tiesė, kaip parodyta Pav. 12.5. Priežastis yra ta, kad esant monopolistinei
konkurencijai ir meniu keitimo kaštams, įmonės išlaiko pastovų kainų lygį P trumpu
laikotarpiu ir gamina tiek, kad patenkintų paklausą.

Tokiu būdu, SRAS kreivė yra horizontali pradiniame kainų lygyje. Tačiau ilgu
laikotarpiu, po visiško kainų koregavimosi, įmonės gamina visiško užimtumo lygyje Y ,
nepaisant kainų lygio P. Kadangi pasiūla nepriklauso nuo kainų lygio ilgu laikotarpiu, ilgo
laikotarpio visuminės pasiūlos kreivė LRAS yra vertikali tiesė kai Y = Y , kaip ir
klasikiniame modelio variante. Ekonomikos ilgo laikotarpio pusiausvyra yra AD kreivės ir
LRAS kreivės sankirtoje, taške E Pav. 12.5. Ilgo laikotarpio pusiausvyros taške gamyba yra
jos visiško užimtumo lygyje, o kainų lygis sulygina visuminę paklausą ir pasiūlą.
■
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Pav. 12.5. Keinsistinė AD-AS sistema

Visuminės paklausos (AD) kreivės nuolydis keinsistiniame modelyje yra neigiamas dėl tų
pačių priežasčių kaip ir klasikiniame modelyje: kainų lygio padidėjimas sumažina realią
pinigų pasiūlą, todėl LM kreivė pasislenka aukštyn, o visuminė paklausa sumažėja. Trumpo
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laikotarpio visuminės pasiūlos (SRAS) kreivė keinsistiniame modelyje yra horizontali,
kadangi įmonės patenkina paklausą jų prekėms pastovia kaina. Ilgu laikotarpiu kainos
koreguojasi visiškai, todėl įmonės gamina visiško užimtumo gamybos lygyje Y , nepaisant
kainų lygio. Tokiu būdu, ilgo laikotarpio visuminės pasiūlos (LRAS) kreivė yra vertikali, kai
Y=Y .
Dabar paanalizuokime pinigų neutralumą keinsistinėje AD-AS sistemoje. Tarkime, kad
ekonomika iš pradžių yra ilgo laikotarpio pusiausvyros taške E Pav. 12.6, kur gamyba yra
lygi Y , o kainų lygis yra P1. Tada centrinis bankas sumažina pinigų pasiūlą 10%.
■

Kaip ir klasikiniame modelyje, pinigų pasiūlos sumažinimas pastumia AD kreivę kairėn
10% kiekviename kainų lygyje iš AD1 į AD2. Trumpo laikotarpio pusiausvyra yra taške F, kur
AD2 kerta trumpo laikotarpio visuminės paklausos kreivę SRAS1. Taške F kainų lygis yra tas
pats kaip pradiniame lygyje P1, o gamyba yra lygi visuminei paklausai tame kainų lygyje
(Y2).

■

Ekonomika nelieka taške F nuolat. Kadangi paklausa Y2 yra mažesnė nei visiško užimtumo
gamybos lygis Y, įmonės galų gale sumažina savo prekių kainas. SRAS kreivė parodo
kainų lygį, kuriame įmonės nori patenkinti paklausą. Tokiu būdu, kai įmonių nustatytos
kainos krenta, SRAS kreivė juda žemyn. Ilgu laikotarpiu kainų lygis sumažėja 10%, ir
ekonomika pasiekia bendrąją pusiausvyrą taške H, kur visuminės paklausos kreivė AD2 kerta
ilgo laikotarpio visuminės pasiūlos kreivę LRAS. Kainų lygio sumažėjimas pastumia trumpo

■
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laikotarpio visuminės paklausos kreivę žemyn iki SRAS2, taigi ji taip pat eina per H ilgu
laikotarpiu.
■ Kadangi AD-AS sistema ir IS-LM modelis yra ekvivalentiški, jie lemia tas pačias
išvadas apie pinigų neutralumą. Keinsistinė AD-AS sistema rodo, kad trumpu laikotarpiu
pinigai nėra neutralūs, kadangi pinigų pasiūlos sumažinimas sumažina gamybą (taškas F
Pav. 12.6). Tačiau, kaip ir IS-LM modelyje, pinigai yra neutralūs ilgu laikotarpiu AS-AD
modelyje. Pinigų pasiūlos pokyčiai nepakeičia gamybos, o tik paveikia kainų lygį (taškas H
Pav. 12.6).
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Pav. 12.6. Pinigų pasiūlos sumažėjimo poveikis keinsistinėje AD-AS sistemoje

Jei pradedame visiško užimtumo bendrosios pusiausvyros taške E, pinigų pasiūlos
sumažinimas 10% pastumia AD kreivę kairėn 10% kiekviename kainų lygyje, nuo AD1 į AD2.
Trumpu laikotarpiu ekonomika juda į tašką F, kur nauja visuminės paklausos kreivė AD2
kerta trumpo laikotarpio visuminės paklausos kreivę SRAS1. Taške F gamyba sumažėjo iki
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Y2. Kadangi visuminė paklausa yra mažesnė už Y , kainų lygis sumažėja. Ilgu laikotarpiu
ekonomika grįžta į visiško užimtumo bendrosios pusiausvyros tašką H, kur AD2 kerta
vertikalią ilgo laikotarpio visuminės pasiūlos kreivę LRAS. Gamyba vėl yra Y , o naujas
kainų lygis P2 yra 10% mažesnis už pradinį kainų lygį P1. Tokiu būdu, pinigai yra neutralūs
ilgu laikotarpiu. Dėl kainų lygio sumažėjimo, trumpo laikotarpio visuminės paklausos kreivė
pasislenka žemyn iki SRAS2.
12.3.3

Fiskalinė politika

Keinsistinis modelis gimė per Didžiają depresiją, kai ekonomistai stengėsi paaiškinti
pasaulinį ekonominį žlugimą ir rasti politiką, kuri padėtų ekonomikai grįžti į normalias vėžes.
Ankstyvieji keinsistai pabrėžė, kad fiskalinė politika, t.y. vyriausybės sprendimai dėl
valstybinių pirkimų ir mokesčių, gali reikšmingai paveikti gamybos ir užimtumo lygius.
Panagrinėkime keinsistų išvadą, kad ir padidėję valstybiniai pirkimai, ir mažesni mokesčiai
gali būti naudojami gamybos ir užimtumo padidinimui.
■

Keinsistinė padidėjusių valstybės pirkimų
poveikio ekonomikai analizė yra parodyta Pav. 12.7. Vėl darome prielaidą, kad ekonomika iš
pradžių yra visiško užimtumo taške (vėliau aptarsime, kas atsitinka, jei ekonomika iš pradžių
yra nuosmukyje). Taškas E atspindi pradinę pusiausvyrą ir (a), ir (b) paveikslo dalyse.
■
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■ Kaip ir prieš tai, laikinas valstybės pirkimų padidėjimas padidina paklausą prekėms ir
sumažina pageidaujamą nacionalinį taupymą bet kuriame realios palūkanų normos
lygyje, taigi IS kreivė pasislenka į dešinę iš IS1 į IS2.

Trumpu laikotarpiu, prieš tai, kai pradeda koreguotis kainos, ekonomika eina į tašką
F Pav. 12.7(a), kur kertasi nauja IS kreivė (IS2) ir LM1. Taške F padidėjo ir gamyba, ir reali
palūkanų norma, iki Y2 ir r2, atitinkamai. Kadangi įmonės patenkina didesnę paklausą
pastoviame kainų lygyje, užimtumas taip pat didėja iš N į N2, kaip parodyta judėjimu iš
taško E į tašką F efektyvia darbo paklausos kreive Pav. 12.7(b).

■

■ Fiskalinės politikos pokytis, toks kaip šis, kuris pastumia IS kreivę į dešinę, ir padidina
gamybą bei užimtumą, yra ekspansinė fiskalinė politika (expansionary fiscal policy).
Panašiai, fiskalinė politika (pavyzdžiui, valstybės pirkimų sumažinimas), kuris pastumia IS
kreivę į kairę, ir sumažina gamybą bei užimtumą, yra restrikcinė fiskalinė politika
(contractionary fiscal policy).

Aptardami padidėjusių valstybės ar kitų išlaidų tipų pirkimų efektus, keinsistai dažnai
naudoja multiplikatoriaus (multiplier) sąvoką. Multiplikatorius, siejamas su bet kuriuo
konkrečiu išlaidų tipu, yra trumpo laikotarpio bendrosios gamybos pokytis dėl to išlaidų
tipo pokyčio vienu vienetu.
■
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Pavyzdžiui, jei valstybės pirkimų, nagrinėtų Pav. 12.7, padidėjimas yra ∆G, ir dėl to trumpu
laikotarpiu gamyba padidėja tarp taškų E ir F Pav. 12.7 dydžiu ∆Y, valstybės pirkimų
multiplikatorius yra ∆Y/∆G.

■

Keinsistai dažniausiai teigia, kad fiskalinės politikos multiplikatorius yra didesnis už
1, taigi jei valstybiniai pirkimai padidėja 1 litu, gamyba padidės daugiau nei 1 litu. Skirtingai
nuo klasikinės analizės, kuri rodo, kad valstybės išlaidos atima išteklius iš privataus
sektoriaus, keinsistinė analizė rodo, kad fiskalinė plėtra gali padidinti privataus
sektoriaus išteklius trumpu laikotarpiu, jei valstybinių pirkimų multiplikatorius yra
didesnis nei 1. Algebrinė valstybinių pirkimų multiplikatoriaus išraiška išvedama skyrelyje
12.5.
■
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Pav. 12.7. Valstybės pirkimų padidėjimas

(a) jei pradedame bendrosios pusiausvyros taške E, valstybės pirkimų padidėjimas sumažina
pageidaujamą nacionalinį taupymą ir pastumia IS kreivę į dešinę iš IS1 į IS2. Trumpo
laikotarpio pusiausvyra yra taške F, kur gamyba padidėjo iki Y2, o reali palūkanų norma
padidėjo iki r2.
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(b) kai įmonės padidina gamybą, kad patenkintų paklausą, užimtumas padidėja nuo N iki N2,
ką atspindi efektyvios darbo paklausos kreivė. Tačiau ekonomika nelieka taške F. Kadangi
visuminė prekių paklausa trumpu laikotarpiu viršija Y , kainų lygis didėja, sumažindamas
realią pinigų pasiūlą ir pastumdamas LM kreivę aukštyn iš LM1 į LM2. Ilgu laikotarpiu
pusiausvyra yra taške H, kur gamyba vėl yra Y , o užimtumas N , tačiau reali palūkanų
norma toliau padidėja iki r3.
Prisiminkite, kad klasikinis IS-LM modelio variantas taip pat prognozuoja, kad laikinas
valstybės pirkimų padidėjimas padidina gamybą, tačiau skirtingu būdu. Klasikinė
analizė koncentruojasi ties faktu, kad padidėję valstybės pirkimai reikalauja didesnių
einamųjų ar ateities mokesčių sumokėti už papildomas išlaidas.
■

Didesni mokesčiai padaro darbuotojus (kurie yra mokesčių mokėtojai) faktiškai
neturtingesniais, kas skatina juos pasiūlyti daugiau darbo. Šis darbo pasiūlos padidėjimas
pastumia FE tiesę į dešinę ir lemia gamybos padidėjimą klasikiniame modelyje.

■

Priešingai, keinsistiniame modelyje FE tiesė nepriklauso nuo darbo pasiūlos dėl
našumą didinančio darbo užmokesčio ir, tokiu būdu, yra nepaveikiama valstybės pirkimų
padidėjimo. Vietoje to, valstybinių pirkimų padidėjimas paveikia gamybą, padidindamas
visuminę paklausą (t.y. pastumiant IS-LM sankirtą į dešinę). Gamyba padidėja virš jos
visiško užimtumo lygio trumpu laikotarpiu, kai įmonės patenkina papildomą paklausą, esant
pradiniam kainų lygiui.
■
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■ Padidėjusių valstybinių pirkimų poveikis gamybai keinsistiniame modelyje tęsiasi tik
iki kainų lygio pasikoregavimo, tačiau daug keinsistų mano, kad kainų koregavimasis yra
pakankamai lėtas, taigi šis poveikis galėtų būti juntamas kelis metus.

Ilgu laikotarpiu, kai įmonės pakoreguoja savo prekių kainas, LM kreivė juda aukštyn iš LM1
į LM2 Pav. 12.7(a), ir ekonomika pasiekia bendrąją pusiausvyra taške H, kur gamyba vėl yra
Y , o užimtumas N . Tokiu būdu, valstybės pirkimų padidėjimas nepadidina gamybos
ilgu laikotarpiu. Tačiau reali palūkanų norma padidėja iki r3.

■

Didesnių valstybinių pirkimų pasekmės taip pat atsispindi keinsistinėje AD-AS sistemoje
(Pav. 12.8). Padidėję valstybiniai pirkimai pastumia IS kreivę į dešinę ir padidina
visuminę paklausą, esant bet kuriam duotam kainų lygiui. Tokiu būdu, ekspansinės fiskalinės
politikos pasekmėje visuminės paklausos kreivė pasistumia į dešinę iš AD1 į AD2.
■

Visuminės paklausos padidėjimas padidina gamybą iš Y į Y2, kaip parodyta postūmiu iš
pradinės pusiausvyros taške E į trumpo laikotarpio pusiausvyrą taške F. Taške F visuminė
paklausa yra didesnė nei visiško užimtumo gamybos lygis, taigi įmonės galų gale padidina
savo prekių kainas. Ilgu laikotarpiu ekonomika pasiekia visiško užimtumo bendrąją
pusiausvyrą taške H, kur gamyba vėl yra Y , o kainų lygis P2 yra didesnis – šie rezultatai
yra identiški tiems, kuriuos gavome, naudodami keinsistinę IS-LM sistemą.

■
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Pav. 12.8. Valstybinių pirkimų padidėjimas keinsistinėje AD-AS sistemoje

Valstybės pirkimų padidėjimas padidina visuminę paklausą prekėms, esant bet kuriam kainų
lygiui. Tokiu būdu, visuminės paklausos kreivė pasistumia į dešinę iš AD1 į AD2. Trumpu
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laikotarpiu visuminės paklausos padidėjimas padidina gamybą iki Y2 (taškas F), tačiau
nepaveikia kainų lygio, kadangi kainos yra nelanksčios trumpu laikotarpiu. Kadangi visuminė
paklausa Y2 viršija Y taške F, įmonės galiausiai padidina savo prekių kainas. Ilgo laikotarpio
pusiausvyra yra taške H, kur AD2 kerta ilgo laikotarpio visuminės pasiūlos kreivę LRAS.
Taške H gamyba vėl yra Y , o kainų lygis padidėjo nuo P1 iki P2 – didesnis kainų lygis
pastumia aukštyn trumpo laikotarpio visuminės paklausos kreivę nuo SRAS1 iki SRAS2.
Keinsistai paprastai mano, kad, kaip ir valstybės pirkimų
padidėjimo atveju, einamųjų mokesčių sumažinimas viena suma yra ekspansinis. Kitaip
tariant, jie tiki, kad mokesčių sumažinimas pastums IS kreivę į dešinę, padidinant gamybą
ir užimtumą trumpu laikotarpiu. Panašiai, jie mano, kad mokesčių padidinimas yra
restrikcinis, pastumiantis IS kreivę į kairę.
■

Kodėl, pagal keinsistus, mokesčių sumažinimas paveikia IS kreivę? Argumentas yra tas,
kad jei vartotojams sumažinamas mokestis, jie dalį jo išleis vartojimui. Esant bet kuriam
gamybos Y ir valstybinių pirkimų G lygiui, pageidaujamo vartojimo padidėjimas dėl
mokesčių sumažinimo sumažins pageidaujamą nacionalinį taupymą Y – Cd – G.
Pageidaujamo taupymo sumažėjimas padidina realią palūkanų normą, kuri subalansuoja
prekių rinką ir pastumia IS kreivę aukštyn.173

■

173

Teigdami, kad mokesčių sumažinimas padidina pageidaujamą vartojimą ir sumažina pageidaujamą
nacionalinį taupymą, keinsistai atmeta Ricardo ekvivalentiškumo hipotezę, kuris teigia, kad vienos sumos
mokesčių sumažinimas turėtų nepaveikti vartojimo ar nacionalinio taupymo.
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Jei mokesčio sumažinimas padidina pageidaujamą vartojimą ir pastumia IS kreivę dešinėn,
kaip teigia keinsistai, pasekmės ekonomikai yra panašios į padidėjusių valstybės pirkimų
pasekmes.

■

Trumpu laikotarpiu mokesčių sumažinimas padidina visuminę paklausą ir, tokiu būdu,
gamybą ir užimtumą esant pradiniam kainų lygiui. Ilgu laikotarpiu, po visiško kainų
koregavimosi, ekonomika grįžta į visišką užimtumą, tik su didesne realia palūkanų
norma, nei pradinėje bendrojoje pusiausvyroje.
■

Skirtumas tarp mokesčių sumažinimo ir valstybės pirkimų padidėjimo yra tas, kad
vietoje visiško užimtumo gamybos dalies, skirtos valstybės pirkimams, padidėjimo,
mokesčių sumažinimas padidina visiško užimtumo gamybos, skirtos privačiam
vartojimui, dalį.
■

12.4

Keinsistinė verslo ciklų ir makroekonominio stabilizavimo teorija

Prisiminkite, kad yra 2 pagrindiniai klausimai apie verslo ciklus, į kuriuos turėtų mėginti
atsakyti makroekonominė teorija:
 kas lemia pasikartojančius svyravimus ekonomikoje?;
 ir ką, jei iš viso, turėtų politikos vykdytojai daryti su ciklais?
■
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Dabar pateiksime keinsistinius atsakymus į šiuos du klausimus.

12.4.1
■

Keinsistinė verslo ciklų teorija

Kad paaiškintume verslo ciklus, reikia:
 ne tik makroekonominio modelio;
 tačiau taip pat kai kurių prielaidų apie šokų, kurie veikia ekonomiką, tipus.

Pavyzdžiui, RBC teoretikai mano, kad našumo šokai, kurie tiesiogiai pastumia FE
tiesę, yra svarbiausias makroekonominio šoko tipas. Priešingai RBC teoretikams,
dauguma keinsistų mano, kad visuminės paklausos šokai yra pirminis verslo ciklo
svyravimų šaltinis.
■

Visuminės paklausos šokai (aggregate demand shocks) yra šokai, kurie pastumia arba
IS kreivę, arba LM kreivę ir, tokiu būdu, veikia visuminę paklausą. Visuminės paklausos
šokų, įtakojančių IS kreivę, pavyzdžiai yra:
 fiskalinės politikos pokyčiai;
 pageidaujamų investicijų pokyčiai dėl laukiamų ateities ribinio kapitalo našumo
pokyčių,174
 ir vartotojų pasitikėjimo ateitimi pokyčiai, kurie veikia pageidaujamą taupymą.

■

174

Laukiamo ateities MPK pokytis galėtų taip pat būti laikomas technologiniu šoku, kadangi jis yra ateities
gamybos funkcijos pokytis. Tačiau, kadangi ateities MPK pokytis pastumia IS kreivę, tačiau nepaveikia
einamosios FE tiesės, keinsistai laiko jį visuminės paklausos šoku.
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Visuminės paklausos šokų, įtakojančių LM kreivę, pavyzdžiai yra:
 pinigų paklausos;
 ar pinigų pasiūlos pokyčiai.
■ Keinsistinis IS-LM modelio variantas, kartu su požiūriu, kad dauguma šokų yra
visuminės paklausos šokai, sudaro keinsistinę verslo ciklų teoriją (the Keynesian theory of
business cycles).
■ Pav. 12.9 naudojamas keinsistinis modelis pademonstruoti visuminės paklausos šoko
sąlygotą nuosmukį. Ekonomika iš pradžių yra bendrosios pusiausvyros taške E. Tarkime,
kad vartotojai tampa pesimistiški dėl ekonomikos ateities ilgu laikotarpiu ir sumažina
einamąjį pageidaujamą vartojimą, kas reiškia, kad jie padidina einamąjį pageidaujamą
taupymą.

Esant bet kuriam pajamų lygiui, pageidaujamo taupymo padidėjimas sumažina realią
palūkanų normą, kuri subalansuoja prekių rinką ir, tokiu būdu, pastumia IS kreivę į kairę
nuo IS1 iki IS2. Ekonomika patenka į nuosmukį taške F ir, kadangi kainos koreguojasi ne iš
karto, kad atstatytų visišką užimtumą, ji išlieka nuosmukyje tam tikrą laikotarpį, kai
gamyba yra žemiau visiško užimtumo lygio Y . Kadangi įmonės susiduria su mažesniu nei
įprastai paklausos lygiu, jos taip pat sumažina užimtumą.
■
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Atkreipkite dėmesį, kad investicijų sumažėjimas (dėl, pavyzdžiui, verslo investuotojų
pesimizmo) ar valstybinių pirkimų sumažėjimas turi panašias pasekmes (nuosmukį), kaip
ir vartotojų išlaidų sumažėjimas, analizuotas Pav. 12.9.

■

Analogiškai, LM kreivės postūmis į kairę (arba dėl padidėjusios pinigų paklausos ar
sumažėjusios pinigų pasiūlos) taip pat lems nuosmukį keinsistinėje sistemoje. Šiuo atveju,
didelės realios palūkanų normos nulemtas pinigų “trūkumas” lemtų vartotojų išlaidų ir
investicijų sumažėjimą.
■

Tokiu būdu, keinsistai priskiria nuosmukius “nepakankamai paklausai”, priešingai
klasikiniams ekonomistams, kurie priskiria nuosmukius “nepakankamai pasiūlai”.
■
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Pav. 12.9. Nuosmukis dėl visuminės paklausos šoko

Paveikslas parodo kaip nepalankus visuminės paklausos šokas gali lemti nuosmukį
keinsistiniame modelyje. Ekonomika iš pradžių yra bendrosios pusiausvyros taške E, ir tada
vartotojų pasitikėjimo ekonomikos ateitimi sumažėjimas sumažina pageidaujamą vartojimą ir
padidina pageidaujamą taupymą. IS kreivė pasistumia į kairę iš IS1 į IS2. Ekonomika pereina į
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nuosmukį taške F, kur gamyba yra žemiau visiško užimtumo lygio Y .
■ Kaip ir realių verslo ciklų teorija, keinsistinė ciklų teorija gali paaiškinti kelis verslo
ciklų faktus:
 kaip reakciją į atsirandančius visuminės paklausos šokus, teorija prognozuoja
pasikartojančius gamybos svyravimus;
 teorija tesingai teigia, kad užimtumas svyruos ta pačia kryptimi kaip ir gamyba;
 ir kadangi ji prognozuoja, kad pinigų pasiūlos šokai bus neneutralūs, teorija yra
suderinama su verslo ciklo faktu, kad pinigai yra procikliniai ir aplenkia ciklą.
■ Verslo ciklas faktas, kurį prieš tai pabrėžėme (9 paskaitoje), yra kad išlaidos investicinėms
prekėms ir kitoms ilgo vartojimo prekėms yra stipriai prociklinės ir nepastovios. Ši
ciklinė išlaidų ilgo vartojimo prekėms elgsena gali būti paaiškinta keinsistinės teorijos, jei
šokai ilgo vartojimo prekių paklausai patys yra pagrindiniai ciklų šaltiniai.
■ Paklausa ilgo vartojimo prekėms būtų ciklinių svyravimų šaltinis jei, pavyzdžiui,
investuotojai dažnai keistų jų lūkesčius dėl ateities MPK. Keynes’as pats manė, kad
investuotojų optimizmo ir pesimizmo bangos, kurias jis vadino “laukine dvasia” (“animal
spirits”) buvo reikšmingas ciklinių svyravimų šaltinis.

Investicinių prekių ar ilgalaikio vartojimo prekių paklausos padidėjimas (esant
pastoviam gamybos lygiui ir realiai palūkanų normai) yra ekspansinis, kadangi jis pastumia
IS kreivę į dešinę. Investicijos taip pat bus prociklinės keinsistiniame modelyje, kai ciklai
■
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yra nulemti LM kreivės svyravimų: pavyzdžiui, pinigų pasiūlos padidėjimas, kuris
pastumia LM kreivę žemyn, padidina gamybą ir (sumažindamas realią palūkanų normą)
investicijas.
Kitas svarbus verslo ciklo faktas, kuris yra suderinamas su keinsistine teorija yra tas,
kad infliacija linkusi sulėtėti per ar tuoj po nuosmukių (infliacija yra prociklinė ir
atsiliekanti). Pagal keinsistinį požiūrį, kaip rodo Pav. 12.9, per nuosmukį visuminė
paklausa yra mažesnė nei visiško užimtumo gamybos lygis. Tokiu būdu, kai įmonės
koreguoja savo prekių kainas, jos, tikėtina, sumažins jas, kad padidintų pardavimus.
Pagal keinsistinį modelį, kadangi paklausa per nuosmukius yra nedidelė, infliacija bus linkusi
mažėti, kai ekonomika yra silpna.
■

Nors keinsistinis modelis yra
suderinamas su daugeliu verslo ciklų faktų, vienas faktas, kad darbo našumas yra
prociklinis, yra šio metodo problema. Prisiminkite, kad prociklinis darbo našumas yra
suderinamas su realaus verslo ciklo teorijos prielaida, kad ciklai yra nulemti našumo
šokų, ir kad nuosmukiai yra laikotarpiai, kai našumas yra neįptastai nedidelis, o
pakilimai yra laikotarpiai kai našumas yra neįprastai didelis. Tačiau, skirtingai nuo RBC
teoretikų, keinsistai daro prielaidą, kad paklausos šokai, o ne pasiūlos (našumo) šokai
lemia daugumą ciklinių svyravimų.
■

Kadangi pasiūlos šokai yra gamybos funkcijos pokyčiai, keinsistinė prielaida, kad
pasiūlos šokai yra dažniausiai nesvarbūs, yra tas pats kaip teigimas, kad gamybos funkcija
■
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yra gana stabili verslo ciklo metu. Tačiau, jei gamybos funkcija yra stabili, užimtumo
padidėjimas per pakilimus turėtų sumažinti vidutinį darbo našumą dėl mažėjančio
ribinio darbo našumo. Tokiu būdu, keinsistinis modelis prognozuoja, kad vidutinis darbo
našumas yra kontraciklinis, priešingai verslo ciklo faktui.
Kad paaiškintų prociklinę vidutinio darbo našumo elgseną, keinsistai modifikavo jų
modelius, kad jie atspindėtų darbo kaupimą. Kaip buvo aptarta anksčiau, darbo kaupimas
yra kai įmonės išlaiko (“kaupia”) darbą nuosmukių metu, o ne atleidžia darbuotojus.
■

■ Priežastis kodėl įmonės galėtų kaupti darbą per nuosmukius yra ta, kad jos siekia išvengti
darbuotojų atleidimo, jų priėmimo vėl, ar naujų darbuotojų samdymo ir apmokymo
kaštų, kai nuosmukis baigiasi. Tokiu būdu, sukauptas darbas gali būti naudojamas
mažiau intensyviai:
 dirbti remonto;
 įrenginių priežiūros darbus;
 ar mokytis.

Jei darbas yra panaudojamas mažiau intensyviai per nuosmukius, ar darbuotojai
leidžia laiką veikloms, kurios netiesiogiai prisideda prie gamybos apimties, darbo našumas
gali sumažėti per nuosmukius, nors gamybos funkcija yra stabili. Tokiu būdu, darbo
kaupimas yra būdas paaiškinti prociklinę vidutinio darbo našumo elgseną, nedarant
prielaidos, kad nuosmukiai ir plėtros yra nulemtos našumo šokų.
■
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Makroekonominė stabilizacija

Nuo keinsistinio paaiškinimo kodėl yra verslo ciklai pereiname prie keinsistinio požiūrio
kaip politikos vykdytojai turėtų reaguoti į nuosmukius ir pakilimus. Trumpai, keinsistai,
skirtingai nuo klasikinių ekonomistų, paprastai teikia pirmenybę politikos veiksmams,
siekiantiems “stabilizuoti” ekonomiką, pašalinant didelius gamybos ir užimtumo
svyravimus.

■

Keinsistinė labiau aktyvios politikos atrama kyla iš teorijos išvados, kad verslo ciklo
plėtros ir nuosmukiai yra laikotarpiai, kuriais ekonomika yra laikinai nutolusi nuo
bendrosios pusiausvyros (nėra IS-LM-FE sankirtoje). Pagal keinsistus, nuosmukiai yra
ypač nepageidautini, kadangi nuosmukyje užimtumas gali būti gerokai žemiau lygio,
kurį nori pasiūlyti darbuotojai, kas lemia sunkumus bedarbiams, o gamyba yra “pernelyg
nedidelė”. Todėl keinsistai teigia, kad vidutinė ekonominė gerovė būtų didesnė, jei
vyriausybės mėgintų sumažinti ciklinius svyravimus, ypač nuosmukius.
■

■ Keinsistinė pinigų ir fiskalinės politikų analizė parodė, kad šios politikos galėtų būti
naudojamos sušvelninant verslo ciklus. Kad suprastume kaip, aptarkime Pav. 12.10. Tarkime,
kad ekonomika, kuri iš pradžių buvo bendrosios pusiausvyros taške E, bet pateko į nuosmukį
taške F. Šį nuosmukį galėjo lemti įvairūs šokų tipai. Pavyzdžiui, Pav. 12.9 aptarėme
vartotojų pasitikėjimo ekonomikos ateitimi sumažėjimą. Pasitikėjimo sumažėjimas
sumažina einamąjį pageidaujamą vartojimą ir padidina einamąjį pageidaujamą taupymą,
pastumiant IS kreivę į kairę nuo IS1 į IS2.

___________________________________________________________________________
6/27/2011

Psl. 820 / 1376

Makroekonomikos paskaitos

www.ekonomika.org

___________________________________________________________________________
6/27/2011

Psl. 821 / 1376

Makroekonomikos paskaitos

www.ekonomika.org

Pav. 12.10. Stabilizavimo politika keinsistiniame modelyje

Iš taško E ekonomika patenka į nuosmukį taške F dėl vartotojų pasitikėjimo ir, pasekmėje,
išlaidų sumažėjimo, kas pastumia IS kreivę į kairę iš IS1 į IS2. Jei vyriausybė nieko nesiima,
ilgu laikotarpiu kainų koregavimasis pastums LM kreivę iš LM1 į LM2 ir atstatys bendrąją
pusiausvyrą taške H (1 atvejis). Tačiau vyriausybė gali mėginti atsverti nuosmukį
stabilizacijos politikos pagalba. Pavyzdžiui, centrinis bankas gali padidinti pinigų pasiūlą, kas
pastumtų LM kreivę tiesiogiai iš LM1 į LM2, atstatant gamybos lygį (2 atvejis). Kita galimybė
yra fiskalinė ekspansija, tokia kaip valstybės pirkimų padidėjimas, kuris pastumia IS kreivę iš
IS2 atgal į IS1, vėl atstatant visišką užimtumą taške E (3 atvejis). Palyginti su neveiklumu,
ekspansinė pinigų ar fiskalinė politika padeda greičiau atsigauti ekonomikai, tačiau lemia
didesnį kainų lygį ilgu laikotarpiu nei neveiklumo atveju.
■

Kaip politikos vykdytojai galėtų reaguoti į šiuos nuosmukius? Aptarkime 3 galimybes:
 pinigų ar fiskalinė politika nekinta;
 padidinama pinigų pasiūla;
 padidinami valstybiniai pirkimai.

Makroekonominė politika nekinta. Viena politikos galimybė yra nieko nedaryti. Be
vyriausybės kišimosi, ekonomika galų gale susireguliuotų. Taške F Pav. 12.10 visuminė
paklausa yra žemiau visiško užimtumo gamybos lygio Y . Todėl, bėgant laikui, kainos
pradės mažėti, didindamos realią pinigų pasiūlą ir stumdamos LM kreivę į dešinę. Ilgu
laikotarpiu kainų sumažėjimas pastumia LM kreivę iš LM1 į LM2, atvedant ekonomiką į
bendrosios pusiausvyros tašką H. Tačiau, šios strategijos trūkumas yra tas, kad per
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(galimai ilgą) kainų koregavimosi procesą, gamyba ir užimtumas išlieka žemiau visiško
užimtumo lygio.
Pinigų pasiūlos padidinimas. Vietoje to, kad lauktų, kol ekonomika pasieks bendrąją
pusiausvyrą per kainų koregavimąsi, centrinis bankas galėtų padidinti pinigų pasiūlą, kas
pastumtų LM kreivę nuo LM1 iki LM2 Pav. 12.10. Jei kainos koreguojasi lėtai, ši ekspansinė
politika grąžintų ekonomiką į bendrosios pusiausvyros tašką H greičiau, nei nieko
nedarant.

■

■ Valstybės pirkimų padidėjimas. Valstybės pirkimų padidinimo politika pastums IS
kreivę į dešinę nuo IS2 iki IS1. Ši politika taip pat grąžins ekonomiką į visišką užimtumą,
nors taške E Pav. 12.10, o ne taške H.
■ Visais trimis atvejais ekonomika galų gale grįžtų į visišką užimtumą. Tačiau, pinigų ar
fiskalinės politikos naudojimas, norint pasiekti visišką užimtumą, turi 2 svarbius
skirtumus nuo to atvejo, kai nėra jokio politikos pokyčio:
 pirma, jei vyriausybė naudoja pinigų ar fiskalinę ekspansiją, kad baigtų nuosmukį,
ekonomika grįžta tiesiogiai į visišką užimtumą, o jei politika nėra keičiama,
ekonomika išlieka nuosmukyje trumpu laikotarpiu ir grįžta į visišką užimtumą tik
visiškai pasikoregavus kainoms;
 antra, jei nėra politikos pokyčio (1 atvejis), ilgu laikotarpiu kainų lygis sumažėja,
palyginti su nominalia pinigų pasiūla. Iš tikrųjų, kainų lygio sumažėjimas,
palyginti su pinigų pasiūla, padidina realią pinigų pasiūlą, pastumia LM kreivę į
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dešinę, ir atstato visišką užimtumą taške H. Priešingai, kai pinigų ar fiskalinė
politika yra naudojamos atstatyti visišką užimtumą (atvejai 2 ir 3), kainų lygio
mažėjimo nėra, kadangi ekspansinė politika grąžina visuminę paklausą tiesiogiai į
visiško užimtumo lygį. Tokiu būdu, pagal keinsistinę analizę, ekspansinės
monetarinės ar fiskalinės politikos naudojimas yra pranašesnis, kadangi
ekonomika grąžinama į visišką užimtumą greičiau, tačiau trūkumas (?) yra, kad
kainų lygis tampa didesnis nei pasyvios politikos atveju.
Ir pinigų, ir fiskalinė politika gali būti naudojamos, kad grąžintume ekonomiką į visišką
užimtumą. Ar svarbu kuri politika yra naudojama? Taip, yra bent jau vienas pagrindinis
skirtumas tarp dviejų politikų pasekmių: pinigų ir fiskalinė politika skirtingai veikia
išlaidų sudėtį (prekių kiekį, skirtą vartojimui, investicijų kiekį, ir taip toliau).

■

Nors bendroji gamyba Pav. 12.10 yra ta pati alternatyviuose bendrosios pusiausvyros
taškuose E ir H, taške E (pasiektame valstybės pirkimų padidėjimu) valstybės pirkimai yra
didesni nei taške H (pasiektame pinigų pasiūlos padidėjimu). Kadangi valstybiniai pirkimai
taške E yra didesni, likusios sudėtinės išlaidų dalys (uždaroje ekonomikoje tai vartojimas ir
investicijos) turi būti mažesnės taške E nei taške H.
■

Palyginti su monetarine ekspansija, valstybės pirkimų padidėjimas išstumia (crowds out)
vartojimą ir investicijas, padidindamas realią palūkanų normą, kuri yra didesnė taške E
nei H. Be to, padidėję valstybės pirkimai lemia didesnę einamąją ar ateities mokesčių

■
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naštą, kas taip pat sumažina vartojimą, palyginti su tuo, koks jis būtų po monetarinės
ekspansijos.
Pinigų ir fiskalinės politikos naudojimas
sušvelninti verslo ciklus vadinamas makroekonomine stabilizacija (macroeconomic
stabilization). Makroekonominės politikos naudojimas, siekiant sušvelninti ciklą, yra taip pat
kartais vadinamas visuminės paklausos valdymu (aggregate demand management), kadangi
pinigų ir fiskalinė politika pastumia visuminės paklausos kreivę.
■

Makroekonominė stabilizacija buvo populiari sąvoka keinsistinės ekonomikos “aukso
amžiuje” XX a. 7 deš., ir ji vis dar aptariama politikos diskusijose. Deja, netgi atmetus
ginčus tarp klasikinių ir keinsistinių ekonomistų ar verslo ciklo švelninimas yra reikalingas,
faktinės makroekonominės stabilizacijos buvo gerokai mažiau sėkmingos nei teigia
paprasta keinsistinė teorija.
■

Kaip buvo aptarta anksčiau fiskalinės politikos kontekste, pastangos stabilizuoti
ekonomiką atsiremia į kai kurias technines problemas:
 pirma, kadangi gebėjimas matuoti ir analizuoti ekonomiką yra netobulas, suvokti
kaip toli ekonomika yra nuo visiško užimtumo bet kuriuo laiko momentu yra
sunku;
 antra, kiek padidės gamyba dėl monetarinės ar fiskalinės ekspansijos nėra tiksliai
žinoma.
■
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Šie neapibrėžtumai apsunkina įvertinimą kokio dydžio turi būti monetarinis ar
fiskalinis pokytis, kad grįžtume į visiško užimtumo lygį. Galų gale, netgi žinant reikiamo
politikos pokyčio dydį, vis tiek bus nepakankamai informacijos. Kadangi makroekonominei
politikai įgyvendinti reikia laiko ir dar daugiau laiko paveikti ekonomiką, jos
optimaliam naudojimui reikia žinojimo, kur ekonomika bus po pusmečio ar metų.
Tačiau toks žinojimas yra, geriausiu atveju, labai netikslus.
■

Dėl šių problemų visuminės paklausos valdymas buvo pavadintas mėginimu pataikyti į
judantį taikinį dideliame rūke. Šios problemos neįtikino daugumos keinsistų atsisakyti
stabilizacinės politikos. Tačiau daug keinsistų pritaria, kad politikos vykdytojai turėtų siekti
kovoti su dideliais nuosmukiais ir nemėginti “tiksliai derinti” („fine-tune“) ekonomikos,
švelninant kiekvieną gamybos ir užimtumo krustelėjimą.
■

■ Be techninių problemų, siejamų su mėginimu rasti teisingą politiką stabilizuoti ekonomiką,
ekonomistai taip pat susiduria su:
 praktine problema įtikinti politikos vykdytojus klausyti jų patarimų;
 bei iš anksto pasiruošti parengtų vykdymui investicinių projektų (shovel-ready
projects).

12.4.3

Pasiūlos šokai keinsistiniame modelyje

Iki XX a. 8 deš. keinsistinė verslo ciklo teorija koncentravosi beveik išimtinai ties
visuminės paklausos šokais kaip verslo ciklo svyravimų šaltiniu. Tačiau, kadangi visuminės
■
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paklausos šokai lėmė prociklinį infliacijos judėjimą, keinsistinė teorija nesugebėjo
paaiškinti stagfliacijos (stagflation) – didelės infliacijos kartu su nuosmukiais – kuri įvyko
daugelyje Europos ir kitų ekonomikų po 1973-75 m. naftos kainų šoko. Šis patyrimas iššaukė
didelę tiek ekonomistų, tiek ir politikos vykdytojų tradicinės teorijos kritiką, todėl keinsistai
pataisė teoriją, kad atsižvelgtų ir į pasiūlos, ir į paklausos šokus.
Nors keinsistai nenuėjo taip toli, kad sutartų su RBC teoretikais, jog pasiūlos (našumo)
šokai yra daugumos nuosmukių priežastis, jie dabar pritaria, kad buvo tam tikri epizodai
(naftos kainų šokai XX a. 8 deš. yra pagrindiniai pavyzdžiai), kuriais pasiūlos šokai vaidino
pirminį vaidmenį ekonominiame nuosmukyje.
■

■ Pav. 12.11 parodo keinsistinę didelio laikino naftos kainos padidėjimo pasekmių
analizę (panaši analizė tinka ir kitų pasiūlos šokų atveju, kaip sausros ir pan.). Kaip
parodėme 3 paskaitoje, jei įmonės reaguotų į naftos kainos padidėjimą naudodamos
mažiau energijos, prekių kiekis, kurį galima būtų pagaminti su tuo pačiu kapitalo ir
darbo kiekiu, sumažėtų.
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Pav. 12.11. Naftos kainos šokas keinsistiniame modelyje

Naftos kainos padidėjimas yra nepalankus pasiūlos šokas, kuris sumažina visiško užimtumo
gamybos lygį nuo Y1 iki Y2 , ir, tokiu būdu, pastumia FE tiesę į kairę. Be to, naftos kainos
padidėjimas padidina kainas nuo naftos priklausančiose šakose, o kainos kituose sektoriuose
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trumpu laikotarpiu lieka pastovios. Tokiu būdu, vidutinis kainų lygis padidėja, kas sumažina
realią pinigų pasiūlą M/P ir pastumia LM kreivę aukštyn iš LM1 į LM2. Trumpu laikotarpiu
ekonomika juda į tašką F, kur gamyba yra mažesnė už naują, mažesnį visiško užimtumo
gamybos lygį, o reali palūkanų norma yra didesnė. Kadangi visuminė prekių paklausa taške F
yra mažesnė nei visiško užimtumo gamybos lygis Y2 , ilgu laikotarpiu kainų lygis sumažėja, iš
dalies atsveriant pradinį kainų padidėjimą. Kainų lygio sumažėjimas pastumia LM kreivę
žemyn iš LM2 į LM3, ir ekonomika grįžta į visiško užimtumo pusiausvyrą taške H.
Tokiu būdu, naftos kainos padidėjimas yra nepalankus pasiūlos šokas, kuris sumažina
visiško užimtumo gamybos lygį ir pastumia FE tiesę į kairę iš FE1 į FE2. Po visiško darbo
užmokesčio ir kainų koregavimosi, kuris įvyksta faktiškai iš karto pagrindiniame
klasikiniame modelyje, tačiau tik ilgu laikotarpiu keinsistiniame modelyje, gamyba
sumažėja iki naujo visiško užimtumo lygio Y2, LM kreivė yra LM3, o pusiausvyra yra taške
H. Tokiu būdu, ilgu laikotarpiu (po visiško darbo užmokesčio ir kainų koregavimosi),
pasiūlos šoko keinsistinė ir klasikinė analizė yra tos pačios.
■

Tačiau keinsistinė naftos kainų šoko trumpo laikotarpio efektų analizė truputį skiriasi
nuo klasikinės analizės. Kad suprastume trumpo laikotarpio naftos kainų šoko pasekmes
keinsistiniame modelyje, pirma pagalvokite apie naftos kainų padidėjimo efektus
bendrajam kainų lygiui.
■

Prisiminkite, kad įmonės, susiduriančios su meniu keitimo kaštais, nepakeis jų kainų,
jei “teisingos” kainos tik truputį skiriasi nuo dabartinės kainos. Tačiau, jei teisingos
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■

6/27/2011

Psl. 829 / 1376

Makroekonomikos paskaitos

www.ekonomika.org

kainos žymiai skiriasi nuo dabartinių kainų, ir dėl to įmonės praras daug pelno,
išlaikydamos senas kainas, jos pakeis jų prekių kainas. Didelio naftos kainų padidėjimo
atveju, įmonės, kurių kaštai yra stipriai veikiami naftos kainų, pavyzdžiui, degalinės,
šilumos būstams tiekėjai, avialinijos ir kiti vežėjai, pamatys, kad teisingos jų prekių kainos
yra žymiai didesnės nei dabartinės kainos.
Šios, nuo naftos daug priklausančios įmonės greitai padidins jų kainas, tuo tarpu įmonės
kituose sektoriuose išlaikys esamas kainas trumpu laikotarpiu. Tokiu būdu, yra kainų
nelankstumas, kadangi ne visos kainos koreguojasi į jų pusiausvyros vertes, tačiau vidutinis
kainų lygis trumpu laikotarpiu padidėja.
■

■ Kadangi didelis naftos kainų padidėjimas padidina kainų lygį P trumpu laikotarpiu, jis taip
pat sumažina realią pinigų pasiūlą M/P. Realios pinigų pasiūlos sumažėjimas pastumia
LM kreivę į kairę nuo LM1 į LM2 Pav. 12.11. Kaip parodyta, LM kreivė pasistumia toliau į
kairę nei pasistumia FE tiesė, nors šis rezultatas nėra logiškai būtinas.

Trumpo laikotarpio pusiausvyra yra taške F, kur LM2 kerta IS kreivę. Kadangi F yra į kairę
nuo FE tiesės, ekonomika yra nuosmukyje taške F, kur gamyba Y3 yra žemiau naujo visiško
užimtumo gamybos lygio Y2 , o reali palūkanų norma yra padidėjusi. Trumpu laikotarpiu
ekonomika patiria stagfliaciją, kai sumažėja gamyba ir padidėja infliacija.

■

Atkreipkite dėmesį, kad pagal šią analizę trumpo laikotarpio gamybos sumažėjimas turi 2
sudėtines dalis:
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visiško užimtumo gamybos lygio sumažėjimas nuo Y1 iki Y2 ;
ir gamybos sumažėjimas žemiau naujo visiško užimtumo lygio dėl LM kreivės
pastumio į kairę (skirtumas tarp Y2 ir Y3).

Tokie pasiūlos šokai, kurie parodyti Pav. 12.11, keinsistinei stabilizacijos politikai
sukelia didelių sunkumų:
 pirma, pinigų ar fiskalinė politika mažai ką gali padaryti su gamybos
sumažėjimu, kurį lemia FE tiesės pastūmis, kadangi mėginimai plėsti ekonomiką
už naujo visiško užimtumo gamybos lygio Y2 , padidins gamybą tik laikinai, ir
padidins infliaciją;
 priešingai, dalis gamybos sumažėjimo dėl LM kreivės postūmio į kairę (skirtumas
tarp Y2 ir Y3) atspindi gamybos lygį, kuris yra žemiau visiško užimtumo lygio, ir iš
principo galėtų būti būti eliminuotas ekspansinės pinigų ar fiskalinės politikos
pagalba, kuri padidintų gamybą iki Y2 . Tačiau, naudodama ekspansinę politiką
taške F, o ne nieko neveikdama, vyriausybė rizikuoja padidinti jau ir taip didelį
infliacijos tempą. Todėl, esant šokui, kuris lemia stagfliaciją, kaip parodyta Pav.
12.11, makroekonominė politika gali nepadėti išvengti žymaus gamybos
sumažėjimo. Ji taip pat negali atstatyti gamybą netgi į naują, mažesnio visiško
užimtumo lygį, be potencialaus infliacijos pabloginimo.

■

12.5

Keinsistinis pajamų nusistatymo modelis ir multiplikatorius
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■ Kaip žinome, vienas iš pagrindinių klausimų makroekonomikoje yra kodėl gamybos lygis
svyruoja apie potencialų (natūralų) lygį. Šiame skyrelyje pateikiama viena seniausių
gamybos svyravimų teorijų. Ji remiasi modeliu, apimančiu abipusį ryšį tarp gamybos ir
išlaidų: išlaidos lemia gamybos lygį ir pajamas, kurios, savo ruožtu, lemia išlaidas.
■ Šis modelis vadinasi keinsistiniu pajamų determinacijos modeliu (the Keynesian model
of income determination). Pateiksime supaprastintą jo variantą. Pagrindinis
supaprastinimas yra tas, kad kainos nesikeičia ir įmonės gali pateikti bet kurį prekių kiekį
esamomis kainomis. Tai reiškia, kad AS kreivė yra gulsti. Tačiau pagrindinis dėmesys bus
skiriamas visuminės paklausos teorijai.
12.5.1

Visuminė paklausa ir pusiausvyros gamybos lygis

■ Visuminė paklausa yra bendras prekių kiekis, kuriam yra paklausa. Kaip žinome,
paklausoje galima išskirti tokias grupes: vartojimo prekes (C), investicines prekes (I),
vyriausybės vartojamas prekes (G) ir grynąjį eksportą (NX).
AD = C + I + G + NX

12.2

■ Gamyba yra pusiausvyroje kai pagamintas kiekis (pasiūla) lygus paklausai. Taigi,
ekonomika yra pusiausvyroje kai
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12.3

■ Kai visuminė pasiūla yra didesnė nei visuminė paklausa, įmonės akumuliuoja
nepageidaujamas atsargas, o kai yra atvirkščiai – atsargos sumažėja žemiau įmonių
pageidaujamo lygio.
IU = Y – AD

12.4

kur IU – nepageidaujamas atsargų padidėjimas.
■ Jei perteklinės atsargos kaupiasi, įmonės mažins gamybą, kol pasiūla susilygins su
paklausa, ir atvirkščiai.
12.5.2

Vartojimo funkcija ir visuminė paklausa

■ Apibrėžę pusiausvyros gamybos lygį, nagrinėsime visuminę paklausą, ir pirmiausia jos
vartojimo prekių paklausos elementą (C). Tai, kaip taisyklė, didžiausias visuminės
paklausos elementas. Supaprastinimui kol kas laikykime, kad G ir NX lygus nuliui.
■ Paklausa vartojimo prekėms didėja augant pajamoms. Šį sąryšį tarp vartojimo ir
pajamų atspindi vartojimo funkcija (consumption function).
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12.5

■ Vartojimo funkcija parodyta Pav. 12.12.
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Pav. 12.12. Vartojimo funkcija ir visuminė paklausa

■ Kintamasis C , funkcijos postūmio parametras, rodo vartojimo lygį, kai pajamos lygios
nuliui (tokiu atveju vartoti galima iš santaupų). Parametras c lemia funkcijos nuolydį. Šis
parametras vadinamas ribiniu polinkiu vartoti (marginal propensity to consume). Jis parodo
kiek padidėja vartojimas pajamoms išaugus vienetu. Pavyzdžiui, jei c = 0,9, tai iš
kiekvieno papildomo uždirbto lito išleidžiami 90 centų.
12.5.3

Vartojimas ir santaupos

■ Likutis (1 – c) yra sutaupomas. Pajamos arba išleidžiamos arba sutaupomos – kito kelio
joms nėra. Todėl bet kokia teorija paaiškinanti vartojimą, aiškina ir taupymą. Taigi, pagal
apibrėžimą, santaupos lygios pajamoms, atėmus vartojimą.
S ≡Y −C

12.6

■ Funkcija (12.5) ir tapatybė (12.6), kuri, vadinama biudžetiniu apribojimu, apsprendžia
santaupų funkciją (saving function), kuri susieja taupymą ir pajamas:
S ≡ Y − C = Y − C − cY = −C + (1 − c )Y

12.7
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■ Taupymas teigiamai susijęs su pajamomis, kadangi ribinis polinkis taupyti s = 1 – c yra
teigiamas.
12.5.4

Vartojimas, visuminė paklausa ir autonominės išlaidos

■ Apibrėžę vieną visuminės paklausos komponentą, vartojimą, ir jo ryšį su pajamomis,
modelį papildysim investicijomis, vyriausybės išlaidomis ir mokesčiais, taip pat užsienio
prekyba. Tačiau kol kas šiuos komponentus laikysime autonominiais, t.y. nustatytais už
modelio ribų (egzogeniniais) ir nepriklausančiais nuo pajamų.
■ Vartojimas dabar priklausys nuo disponuojamų pajamų (disposable income)
YD = Y − T A , C = C + c (Y − T A )
kur T A yra grynieji mokesčiai (mokesčiai minus transferai).
■ Tada visuminė paklausa lygi:
AD = C + I + G + NX
= C + c (Y − T A ) + I + G + N X
= (C + cT A + I + G + N X ) + cY

12.8

= A + cY
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■ Visuminės paklausos funkcija (12.8) pavaizduota Pav. 12.12. Dalis visuminės paklausos
nepriklauso nuo pajamų ir yra autonomiška, o kita dalis priklauso. Visuminės
paklausos kreivė gaunama vertikaliai sumuojant paklausos komponentus kiekviename
pajamų lygyje. Pajamų Y0 lygyje visuminė paklausa lygi AD0.
12.5.5

Pusiausvyros pajamos ir gamyba

■ Pusiausvyros pajamų lygis yra kai visuminė paklausa lygi gamybai (kuri savo ruožtu
lygi pajamoms). 45o linija AD = Y rodo taškus, kur gamyba lygi visuminei paklausai. Tik
taške E Pav. 12.13 išlaidos lygios gamybai.
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Pav. 12.13. Pusiausvyros pajamų ir gamybos nusistatymas
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■ Bet kuriame gamybos lygyje besiskiriančime nuo pusiausvyros lygio, įmonės arba
kaups neplanuotas atsargas, arba jos neplanuotai mažės. Rodyklės paveiksle rodo
judėjimo į pusiausvyrą kryptį.
12.5.6

Pusiausvyros gamybos lygio formulė

■ Panaudodami (12.8) lygtį ir pusiausvyros prekių rinkoje sąlygą, t.y.
12.9

Y = AD

arba
12.10

Y = A + cY

gauname
Y0 =

1
A
1− c

12.11

■ Ši formulė rodo, kad pusiausvyros gamybos lygis bus tuo didesnis, kuo didesnis:
 ribinis polinkis vartoti c, kuris apsprendžia AD kreivės nuolydį;
 autonominių išlaidų lygis, kuris apsprendžia AD kreivės aukštį.
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Santaupos ir investicijos

■ Kaip žinome, egzistuoja alternatyvi pusiausvyros sąlygos, kad AD lygi gamybai,
interpretacija – pusiausvyroje planuotos investicijos lygios santaupoms. Ši sąlyga galioja
tik ekonomikai, kurioje nėra vyriausybės ir užsienio prekybos, kaip parodyta Pav. 12.13.
Matome, kad:
 vertikalus atstumas tarp visuminės paklausos ir vartojimo lygus planuotoms
investicijoms;
 taip pat vertikalus atstumas tarp vartojimo išlaidų ir 45o linijos lygus santaupoms
(S = Y – C) kiekviename pajamų lygyje.
■ Pusiausvyros pajamų lygis yra kai AD kerta 45o tiesę taške E. Tik šiame pajamų lygyje
du vertikalūs atstumai lygūs, t.y. santaupos lygios planuotoms investicijoms. Virš
pusiausvyros lygio santaupos viršija planuotas investicijas, ir atvirkščiai.
■ Tapatybę, kad santaupos lygios investicijoms galima išvesti ir iš nacionalinių sąskaitų.
Pajamos gali būti arba išleistos, arba sutaupytos (Y = C + S). Be vyriausybės ir užsienio
prekybos, visuminė paklausa lygi vartojimui plius investicijoms, Y = C + I, taigi S = I.
■ Prisiminkite, kad esant vyriausybei ir užsienio prekybai, pajamos gali būti išleistos,
sutaupytos arba sumokėtos mokesčiais, taigi Y = C + S + TA, o visuminė paklausa Y = C +
I + G + NX. Todėl
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12.12

■ Kitaip tariant, mokėjimų balanso einamoji sąskaita lygi privataus sektoriaus santaupų
ir investicijų disbalansui ir biudžeto deficitui.
12.5.8

Multiplikatorius

■ (12.11) lygtį, kuri apsprendžia gamybos lygį, galima perrašyti kaip autonominių išlaidų
pokyčio funkciją:
∆Y =

1
∆A
1− c

12.13

■ Kiek autonominių išlaidų padidėjimas vienu litu padidins pusiausvyros pajamų lygį?
Kadangi pusiausvyroje pajamos lygios išlaidoms, atsakymas, kad vienu litu, atrodytų
savaime suprantamas, tačiau klaidingas:
 vieno žmogaus išleistas litas yra pajamos kitam, o gamyba išauga litu, kad
patenkintume išaugusią autonominę paklausą;
 tačiau kitas žmogus iš gauto lito išleidžia dalį, lygią ribiniam polinkiui vartoti, kas
yra pajamos dar kitam žmogui. Gamyba auga atitinkamai. Turime grandininį
procesą, pavaizduotą Lent. 12.2.
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Lent. 12.2. Multiplikatorius
Iteracija

Paklausos padidėjimas
šioje iteracijoje

Gamybos padidėjimas
šioje iteracijoje

Bendras pajamų
padidėjimas (per visas
iteracijas iki šios)

1

∆A

∆A

∆A

2

c∆A

c∆A

(1 + c ) ∆A

3

c 2 ∆A

c 2 ∆A

(1 + c + c 2 ) ∆A

4

c 3 ∆A

c 3 ∆A

(1 + c + c 2 + c 3 ) ∆A

...

...

...

...

...

...

...

...

∞

1
∆A
1− c

■ Sudėję visas išlaidų iteracijas gauname:
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12.14

■ Jei c < 1, dėmenys progresiškai mažėja. Faktiškai turime geometrinę eilutę (geometric
series), taigi galime suprastinti ją iki:
∆AD = 1 /(1 − c ) ∆A = ∆Y0

12.15

■ Todėl atsakymas į aukščiau užduotą klausimą yra toks: autonominių išlaidų padidėjimas
vienu litu padidina pusiausvyros gamybos ir pajamų lygį daugiau nei litu, o tiksliau
multiplikatoriaus 1/(1 – c) reikšme. Kuo didesnis ribinis polinkis vartoti, tuo didesnis
multiplikatorius.
■ Multiplikatorius yra svarbus, galvojant apie gamybos svyravimų paaiškinimą.
Matome, kad ekonomika gali svyruoti žymiai labiau nei autonominės išlaidos.
Pavyzdžiui, Lietuva po Rusijos krizės ir Didžiojo nuosmukio prarado daug eksporto, t.y.
sumažėjo autonominės išlaidos mūsų pagamintam produktui pirkti. Tačiau neigiamas efektas
yra gerokai didesnis.
■ Grafiškai multiplikatoriuų galima pavaizduoti kaip Pav. 12.14.
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Pav. 12.14. Multiplikatoriaus grafinis išvedimas
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■ Pradinė pusiausvyra yra taške E. Tarkime, kad autonominės išlaidos padidėjo iki A ′ . AD
kreivė pakyla ir ima viršyti pradinį gamybos lygį Y0. Įmonių atsargos ims mažėti, jos
pradės didinti gamybą, kad patenkintų išaugusią paklausą. Tai vyks iki taško E ′ .
■ Pajamų pokyčio poreikis, kad atstatytume pusiausvyrą, priklauso nuo 2 veiksnių:
 nuo autonominių išlaidų pokyčio;
 ir nuo multiplikatoriaus, t.y. AD kreivės kampo. Kuo ji statesnė, tuo didesnis pajamų
pokytis.
12.5.9

Valdžia

■ Esant nuosmukiui, žmonės tikisi ir reikalauja, kad valstybė ką nors darytų. Vyriausybė
įtakoja pusiausvyros pajamų lygį 2 būdais:
 jos perkamos prekės ir paslaugos yra visuminės paklausos dalis G;
 mokesčiai ir transferai įtakoja ryšį tarp gamybos (ar pajamų) Y ir disponuojamų
pajamų YD.
YD = Y + TR – T
kur TR – transferai namų ūkiams, o T – mokesčiai.
■ Tada vartojimo funkcija bus:
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12.16

■ Apibrėžkime fiskalinę politiką (fiscal policy). Tai vyriausybės mokesčių, transferų ir
išlaidų dydžio politika. Pastaruosius laikykime egzogeniniais, o mokesčius laikykime
proporcingais pajamoms.
G=G

TR = T R

TA = tY

12.17

■ Tada perrašome vartojimo funkciją (įstatę (12.17)) taip:
C = C + c (Y + T R − tY )
= C + cT R + c (1 − t )Y

12.18

■ Matome, kad nors ribinis polinkis vartoti iš disponuojamų pajamų yra c, polinkis iš
disponuojamų pajamų jau yra tik c(1 – t).
■ Perrašę visuminės paklausos tapatybę, gauname:
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AD = C + I + G + NX
= [C + cT R − c (1 − t )Y ] + I + G + N X
= (C + cT R + I + G + N X ) + c (1 − t )Y

12.19

= A + c (1 − t )Y

■ Pav. 12.15 matome valstybės vaidmenį pusiausvyros modeliui. Naujoji AD′ kreivė
prasideda aukščiau, tačiau yra gulstesnė, t.y. multiplikatorius tapo mažesnis dėl pajamų
mokesčio buvimo.
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Pav. 12.15. Pajamų mokestis sumažina multiplikatorių

■ Pusiausvyros pajamas apskaičiuojame taip:
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1
Y0 =
(C + c T R + I + G )
1 − c (1 − t )
Y0 =
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12.20

A
1 − c (1 − t )

■ Matome, kad valdžia reikšmingai pakeičia situaciją:
 ji padidina autonomines išlaidas suma a) valdžios išlaidų prekėms ir b) dalimi c
transferų, t.y. G + cT R ;
 be to, pajamų mokestis sumažina multiplikatorių.
12.5.10 Automatiniai stabilizatoriai
■ Proporcinis pajamų mokestis yra automatinio stabilizatoriaus (automatic stabilizers)
pavyzdys. Automatinis stabilizatorius yra bet kuris mechanizmas, kuris sumažina gamybos
reakciją į autonominės paklausos pokytį.
■ Vienas iš dažniausių verslo ciklų aiškinimų yra tai, kad investicijų, tuo pačiu ir visuminės
paklausos, svyravimai priklauso nuo nuotaikų (animal spirits):
 kai investuotojai yra optimistai, investicijos yra didelės ir gamyba taip pat;
 kai nuotaikos pesimistinės, ekonomika smunka.
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■ Tačiau tai turi mažesnę įtaką ekonomikai dėl automatinių stabilizatorių, vienas iš kurių
yra pajamų mokesčiai.
■ Antras automatinis stabilizatorius yra bedarbių pašalpos (unemployment benefits),
kurios leidžia vartoti netgi neturint darbo pajamų. Taigi TR padidėja, kai Y krenta, t.y.
gamyba nukrenta mažiau, nei nesant bedarbių pašalpų.
■
Didesni pajamų mokesčiai ir
bedarbių pašalpos po Antrojo pasaulinio karo yra priežastys, kodėl verslo ciklai buvo
švelnesni išsivysčiusiose šalyse, nei prieš karą. Be to, Europoje valstybės išlaidos yra
didesnės, o bedarbių rėmimo sistemos yra dosnesnės nei, pavyzdžiui, JAV, todėl potencialiai
ir verslo ciklo svyravimai turėtų neigiamai priklausyti nuo valstybės dydžio
ekonomikoje. Antonio Fatas ir Ilian‘o Mihov‘o studija patvirtina šią hipotezę.175
12.5.11 Fiskalinės politikos įtaka
■ Pav. 12.16 pavaizduotos vyriausybės pirkimų padidėjimo pasekmės.

175

Fatas, A., and Ilian Mihov (2001), “Government Size and Automatic Stabilizers: International and
Intranational Evidence”, Journal of International Economics, Elsevier, vol. 55(1), pages 3-28, October.
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Pav. 12.16. Valdžios išlaidų padidėjimo pasekmės

■ Pusiausvyros pajamų lygis pasikeis tokia suma:
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Y0 =

1
∆G = α G ∆G
1 − c (1 − t )
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12.21

kur

αG ≡

1
1 − c (1 − t )

yra multiplikatorius, esant pajamų mokesčiams.
■ Tarkime, kad vyriausybė vietoje pirkimų G atitinkama suma padidina transferus TR.
Autonominės išlaidos padidės tik c∆T R , todėl gamyba išaugs α G × c∆T R . Taip yra todėl,
kad transferų dalis (1 – c) yra sutaupoma.
■ Todėl tiesioginis valstybės pirkimų padidėjimas yra efektyvesnis (vienam išlaidų litui)
nei transferai. Tiesa, jei transferai didžiąja dalimi atitenka žmonėms, kurie „gyvena nuo
algos iki algos“, t.y. išleidžia (beveik) visas einamąsias pajamas, tai transferų padidinimas
taip pat bus gana efektyvus.
12.5.12 Išvados ekonominei politikai
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■ Anot keinsistų, fiskalinė politika gali ir privalo būti naudojama ekonomikai
stabilizuoti. Nuosmukio ar lėto augimo metu gali būti sumažinti mokesčiai ar padidintos
išlaidos. Tačiau koks tokios politikos poveikis biudžeto deficitui? Žinoma, ekspansinė
fiskalinė politika apsunkina skolinimąsi ir investavimą privačioms įmonėms, tačiau apie tai
kalbama ne šiame skyrelyje.
■ Įveskime sąvoką biudžeto perteklius (BS) (budget surplus). Neigiamas biudžeto perteklius
vadinsis biudžeto deficitu (budget deficit).
BS ≡ TA − G − T R

12.22

■ Laikydami pajamų mokesčius proporcingais pajamoms, gauname
BS = tY − G − T R

12.23

■ Pav. 12.17 pavaizduota biudžeto pertekliaus funkcija. Matome, kad biudžeto deficitas
priklauso:
 ne tik nuo vyriausybės politikos sprendimų (t, G, TR);
 bet ir nuo bet ko, kas lemia pajamų lygį.
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Pav. 12.17. Biudžeto pertekliaus funkcija

■ Taigi nenuostabu, kad nuosmukio metu daug šalių turi biudžeto deficitus, juolab, kad
ir bedarbių pašalpos padidėja, nors transferai šiame modelyje ir laikomi autonominiais.
12.5.13 Valstybės pirkimų ir mokesčių tarifų keitimo įtaka biudžeto deficitui
■ Nors vyriausybės išlaidų padidėjimas automatiškai sumažina biudžeto perteklių
pirmoje iteracijoje, tačiau multiplikatyvus pajamų, kurios yra mokesčių bazė, didėjimas
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po tokio žingsnio, palieka galimybę, kad biudžeto pajamos gali išaugti net daugiau už
išlaidų padidėjimą.
■ Patikrinkime. Iš (12.21) matome, kad pajamų pokytis dėl išaugusių vyriausybinių pirkimų
yra
Y0 =

1
∆G = α G ∆G
1 − c (1 − t )

■ Dalis šio pajamų padidėjimo sumokama mokesčiais, taigi mokesčių padidėja tα G ∆G . Tada
biudžeto perteklius, naudojant (12.22):
∆BS = ∆TA − ∆G
= tα G ∆ G − ∆ G
t
∆G
1 − c (1 − t )
(1 − c )(1 − t )
=−
∆G
1 − c (1 − t )
=

12.24

___________________________________________________________________________
6/27/2011

Psl. 855 / 1376

Makroekonomikos paskaitos

www.ekonomika.org

■ Matome, kad vyriausybės išlaidų padidėjimas iš tikrųjų sumažina biudžeto perteklių,
tačiau gerokai mažiau, nei padidėjo išlaidos. Jei c = 0,8 ir t = 0,25, tai išlaidų padidėjimas
1 litu biudžeto deficitą padidins 0,375 lito.
■ Taip pat galima parodyti, kad mokesčių pakėlimas padidins biudžeto perteklių, nors
mokesčių padidinimas ir sumažina pajamas. Yra ir priešinga teorija, esanti pasiūlos
ekonomikos mokyklos (supply-side economics) stuburu, kad mokesčių sumažinimas
padidins žmonių iniciatyvą dirbti daugiau ir biudžetas gali surinkti netgi daugiau. Ši
teorija asocijuojama su Arthur’u Laffer’u (nors ją pasufleravo Robert‘as Mundell‘as, 1999
metų Nobelio premijos laureatas). Dauguma ekonomistų išlieka skeptiški dėl šios
hipotezes.
12.5.14 Pilno užimtumo biudžeto perteklius
■ Prisiminkime, kad mokesčių padidinimas teigiamai veikia biudžeto perteklių, o
vyriausybiniai pirkimai – neigiamai. Pirmu atveju pajamų lygis krenta, antru – kyla.
Atrodytų, kad biudžeto perteklius yra patogus ir paprastas fiskalinės politikos įtakos
ekonomikai matas. Pavyzdžiui, jei biudžetas deficitinis, tai galima būtų manyti, kad
fiskalinė politika yra ekspansinė, linkusi didinti BVP.
■ Deja, pats biudžeto perteklius turi rimtą trūkumą kaip fiskalinės politikos krypties
rodiklis, kadangi jis pats priklauso nuo privačių autonominių išlaidų, todėl biudžeto
deficitas gali ir nereikšti gamybos didinimo politikos.
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■ Todėl reikia mato, kuris nepriklausytų nuo ekonomikos padėties verslo cikle. Tokiu
yra pilno užimtumo biudžeto perteklius (full-employment budget surplus) BS*, matuojantis
biudžeto perteklių potencialios gamybos lygyje Y*.
BS * = tY * − ∆G − T R

12.25

■ Skirtumas tarp faktinio ir pilno užimtumo biudžeto perteklių iš (22a ir 24):
BS * − BS = t (Y * − Y )

12.26

■ Pagrindinis skirtumas paprastai yra dėl mokesčių surinkimo. Nors transferai taip pat
priklauso nuo ekonomikos būsenos, tačiau, pavyzdžiui, JAV mokesčių svyravimas penkis
kartus didesnis už transferų.
■ Taigi, jei gamyba yra žemiau pilno užimtumo lygio, pilno užimtumo perteklius bus
didesnis už faktinį perviršį, ir atvirkščiai. Skirtumas tarp abiejų perviršių yra ciklinis
biudžeto perteklius (cyclical budget surplus). Nuosmukyje ciklinis komponentas rodo
deficitą, pakilime – perviršį. Pav. 12.18 pavaizduoti abu deficito matai JAV.
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Pav. 12.18. Faktinis ir visiško užimtumo biudžeto deficitai JAV

Išsivysčiusių šalių visuomenių susirūpinimas biudžeto deficitais kilo maždaug XX a. 9
dešimtmetyje. 1982-1983 m. nuosmukio ir didelio nedarbo metu deficitas nekėlė didelio
susirūpinimo, tačiau kai deficitai tęsėsi išėjus iš krizės, tai jau buvo skirtingas dalykas.
Panaši struktūrinio deficito situacija beveik nuolat yra Lietuvoje nuo 1996 m.
■

12.6

Pagrindinės sąvokos

visuminės paklausos valdymas
visuminės paklausos šokai
efektyvios darbo paklausos kreivė
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efektyvumą didinantis darbo užmokestis
efektyvumą didinančio darbo užmokesčio modelis
pastangų kreivė
darbo atsargų kaupimas
makroekonominė stabilizacija
meniu keitimo kaštai
monopolistinė konkurencija
multiplikatorius
ideali konkurencija
kainų nelankstumas
realaus darbo užmokesčio nelankstumas
darbo kaitos kaštai
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