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9 MONOPOLIJOS, VIEŠOJI GAMYBA IR BIUROKRATIJA 
 
9.1 Natūrali monopolija: viešoji privačių prekių gamyba 

9.1.1 Natūralios monopolijos ekonomikos pagrindai 
9.1.2 Reguliavimas ir apmokestinimas (subsidijos) 
9.1.3 Valstybės nesikišimas 

9.2 Viešojo ir privataus sektorių efektyvumo palyginimas 
9.3 Neefektyvumo šaltiniai viešajame sektoriuje 

9.3.1 Organizaciniai skirtumai 
9.3.2 Žmogiškųjų paskatų skirtumai 
9.3.3 Biurokratinės procedūros ir antipatija rizikai 

9.4 Eksperimentai su institucinėmis formomis 
9.5 Didėjantis sutarimas dėl valstybės vaidmens gamyboje 
9.6 Pagrindinės sąvokos 
 
Pagrindiniai klausimai 
 

1. Koks yra valstybės vaidmuo gamyboje? Kokia yra viešųjų prekių ir paslaugų, tokių 
kaip energija ir vanduo, gamybos priežastis? Kodėl šios gamybos sritys vadinamos 
natūraliomis monopolijomis, kokie yra alternatyvūs būdai užkirsti piktnaudžiavimą 
monopoline galia? 

2. Kodėl gamyba viešajame sektoriuje dažnai mažiau efektyvi nei gamyba privačiame 
sektoriuje? Kokie yra privatizacijos pavojai ir ribos? 
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■ Šioje paskaitoje nagrinėsime valstybės vaidmenį gamyboje. 5 paskaitoje apibūdinome 
kelias rinkos ydas. Kai yra rinkos yda, yra reikalinga tam tikra valstybės kišimosi forma. 
Pavyzdžiui, 8 paskaitoje paaiškinome kodėl bus nepakankama viešųjų prekių pasiūla ir 
apibūdinome efektyvų viešųjų prekių teikimo lygį. Tačiau valstybė neturi gaminti šių 
prekių, ji tik turi už jas mok ėti . Yra daug viešųjų prekių, kurios yra gaminamos 
privačiai. Yra taip pat daug privačių prekių, kurios yra gaminamos viešai, tokios kaip 
pašto paslaugos, elektra, vanduo ir pan.  
 
■ Nors rinkos ydos yra priežastis tam tikrai valstybės kišimosi formai, jos pačios nėra 
priežastis viešajai gamybai. Tačiau yra tam tikros sritys, kuriose vyrauja valstybės gamyba, 
ir kitos, kuriose ji yra įprasta. Pavyzdžiui, su nedaug išimčių, valstybės nesirėmė 
samdomomis armijomis. Daugumoje šalių valstybės turi mokykl ų sistemas, ir, beveik 
visose šalyse, pašto sistemas. Taip pat iki nesenų laikų, daugelyje šalių vyriausybės valdė 
infrastrukt ūros įmones (utilities), tokias kaip telekomunikacijų. 
 
■ Šiuos pavyzdžius jungia du bendri saitai. Pirma, daugumoje šių atvejų konkurencija 
nėra veiksminga. Prisiminkite, kad rinkos yra efektyvios kai jos yra konkurencinės. 
Istoriškai, dažniausiai tik viena įmonė teikė pašto paslaugas ar telefono paslaugas. Be 
vyriausybės kišimosi viena ar kelios firmos galėtų tur ėti rinkos j ėgą ir išnaudoti 
vartotojus. 
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■ Valstybės kišosi dviem būdais. Praeityje, dauguma vyriausybių pasirinko tiesioginio 
veiklos vykdymo kelią, teikdamos telefono paslaugas ar elektrą. Tačiau kaip alternatyvą 
gaminti prekes pačiai, vyriausybės gali reguliuoti privačias firmas, pavyzdžiui, 
kontroliuojant j ų kainas, siekiant užtikrinti, kad jos nenaudos jų monopolinės galios. 
 
■ Pastaraisiais dešimtmečiais įvyko poslinkis nuo viešosios gamybos link privačios 
reguliuojamos gamybos. Šis privatizacijos procesas buvo ypač ryškus Europoje ir 
Japonijoje infrastrukt ūros (dujos, elektra, vanduo ir telekomunikacijos) ir pervežimų 
įmonių (geležinkeliai ir avialinijos) atveju. 
 
■ Kiti bendri saitai daugelyje valstybinės gamybos pavyzdžių yra dėl to, kad viešasis 
interesas turi daug dimensijų. Ar pelną maksimizuojančios firmos veiksmai atspindi 
šiuos platesnius viešuosius interesus? Dažnai nėra paprasto valstybės kišimosi būdo tam, 
kad jie būtų atsispindėti. Štai kodėl vyriausybės nesamdo privačių įmonių valdyti 
nacionalinės gynybos sistemos. Jos samdo jas specifinėms veikloms, tokioms kaip karinių 
laivų ar lėktuvų statyba, tačiau nesako privačiai firmai: “Valdyk mūsų karines bazes 
užsienyje”. 
 
■ Panašiai, kai kurie mano, kad mokyklos atlieka įvairias socialines funkcijas, kurios 
suteikia daugiau nei įgūdžius ir žinias. Jos perduoda nacionalines vertybes ir padeda 
formuoti valstybiškumo jausmą. Yra susirūpinimas, kad privati mokykl ų sistema, kokia 
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veiksminga ji bebūtų suteikiant įgūdžius, negalėtų taip veiksmingai siekti šių platesnių 
viešųjų tikslų. 
 
■ Nors rinkų ribotumas (kaip ribota konkurencija) ir susir ūpinimas platesniais tikslais 
yra motyvai viešajai gamybai, yra vienas įtikinantis argumentas prieš viešąją gamybą: 
dažnai valdžios yra neefektyvūs gamintojai. Tokiu būdu, reikia nustatyti balansą kada 
valstybė tur ėtų užsiimti gamyba ir kada ji tur ėtų naudotis privačiomis įmonėmis. 
 
■ Kad geriau suprastume balanso pobūdį, mes pradėsime pažvelgdami į valstybinę 
privačių prekių gamybą, kur “socialini ų vertybių” klausimai yra žymiai mažiau 
aktualūs. Pirminis susirūpinimas čia bus tas, kad privačios prekės – elektra, pašto 
paslaugos ar telefono paslaugos – būtų teikiamos efektyviausiu būdu su mažiausiais 
galimais kaštais vartotojams. 
 
9.1 Natūrali monopolija: viešoji priva čių prekių gamyba 
 
■ Svarbiausia rinkos yda, kuri lėmė viešąją privačių prekių gamybą, atsiranda kai 
rinkos nėra konkurencinės. Tai bent jau iš dalies paaiškina kodėl valstybė užsiima pašto 
paslaugų, telekomunikacijų, vandens tiekimu, elektros gamyba. Kaip pamatėme 5 paskaitoje, 
bendroji priežastis kodėl rinkos gali nebūti konkurencin ės yra didėjanti masto grąža, 
t.y. vidutinių gamybos kaštų mažėjimas kai didėja gamybos lygis. Šiuo atveju, kad būtų 
ekonominis efektyvumas, turi būti ribotas įmonių skaičius. Veiklos, kuriose didėjanti 
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grąža yra tokia reikšminga, kad bet kuriame regione turėtų veikti tik viena įmonė, vadinamos 
natūraliomis monopolijomis. 
 
■ Vanduo yra geras pavyzdys. Pagrindiniai kaštai, susiję su vandens tiekimu, yra 
vamzdžių tinklas. Vieną kartą išvedžiojus vamzdžius, papildomi vandens teikimo 
papildomam naudotojui kaštai yra santykinai nedideli. Akivaizdžiai būtų neefektyvu turėti 
du gretimus vamzdžių tinklus, vienas kurių teiktų vandenį į vieną namą, o kitas į 
gretimą. Tas pats yra su elektra, kabeline TV, gamtinėmis dujomis, kanalizacija, 
laidinio telefono paslauga. 
 
9.1.1 Natūralios monopolijos ekonomikos pagrindai 
 
■ Natūralios monopolijos vidutinių kaštų kreivė ir paklausos kreivė yra parodytos Pav. 9.1. 
Kadangi vidutiniai gamybos kaštai mažėja kai didėja gamybos lygis, yra efektyvu turėti tik 
vieną įmonę. Parodytu atveju yra visas gamybos intervalas, kuriame įmonė yra pelninga. 
Maksimaliai pelninga gamyba (be subsidijų) yra Q1, kur paklausos kreivė kerta 
vidutini ų kaštų kreivę. 
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Pav. 9.1. Natūrali monopolija 
Be neatgaunamų kaštų ir esant potencialiai galimybei įeiti į rinką, natūrali monopolija veiktų lygyje Q1, kur yra 
mažiausia kaina, suderinama bent jau su nuliniu pelnu. Esant neatgaunamiems kaštams, kaina bus didesnė. 
Monopolija, kuri nebijo įėjimo į rinką, veiks lygyje Q*, kur ribinės pajamos yra lygios ribiniams kaštams. 
 
■ Šiose situacijose mes negalime remtis konkurencinėmis jėgomis, kurias aptarėme anksčiau, 
kad užtikrintume efektyvų gamybos lygį. Kad būtų efektyvumas, reikia, kad kaina būtų 
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lygi ribiniams kaštams (kiekis Q0). Tačiau jei įmonė nustato kainą lygią ribiniams 
kaštams, ji patirs nuostolį, kadangi veiklose su mažėjančiais vidutiniais kaštais ribiniai 
kaštai yra mažesni nei vidutiniai kaštai. 
 
■ Vienas bendras patarimas šioje situacijoje yra valstybei teikti subsidijas veiklai ir siekti, 
kad įmonė nustatytų kainą lygią ribiniams kaštams. Tačiau ši politika ignoruoja 
klausimą kaip turi b ūti surenkamos pajamos reikalingos sumokėti subsidijas, t.y. mes 
darome prielaidą, kad nėra kaštų, susijusių su šių pajamų gavimu. Be to, mes darome 
prielaidą, kad valstybė žino subsidijų dydį, kuris leistų įmonei būti pelningai. 
 
■ Praktikoje dauguma valstybių mėgino versti tokias veiklas išsilaikyti pačias. Jos taip 
pat būdavo susirūpinusios teisingumu, t.y. kodėl mokesčių mokėtojai turi subsidijuoti 
privačias prekes, kurias naudoja tik dalis gyventojų, ar naudoja skirtingi žmonės 
skirtingu mastu. Taigi, jos pasirinko valstybės valdomas natūralias monopolijas, kurios 
gamindavo jų paklausos kreivės ir jų vidutini ų kaštų kreivės sankirtoje (paveiksle Q1). 
Šis taškas yra vadinamas nulinio pelno tašku. 
 
■ Nulinio pelno taškas yra būtent tas taškas, kuriame gali veikti natūralios monopolijos, 
esant prielaidai, kad yra veiksminga potenciali konkurencija . Darykime prielaidą, kad 
įmonė mėgina nustatyti kainą, kuri viršija vidutinius gamybos kaštus. Jei būtų lengva įeiti (ir 
išeiti) iš veiklos, įmonė, kuri mėgintų gauti pelną, tuojau pat susidurtų su kitų įmonių, 
norinčių teikti duotą paslaugą ar prekę už mažesnę kainą, įėjimo į rinką galimybe. Nauja 
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įmonės galėtų įeiti į rinką ir teikti paslaugas ar prekes pelninga kaina, nesirūpindamos 
pirmosios firmos reakcija.26 Taigi, vienos įmonės buvimas veikloje pats savaime nelemia, 
kad įmonė naudotųsi monopoline galia. Kol yra potencialūs kandidatai įeiti į rink ą, 
vienintelė įmonė turi nustatyti kain ą, lygią vidutiniams kaštams. 
 

Aptarimui 9.1. Ar PKN Orlen Lietuvoje yra monopolis tas 

 
■  Visa tai keičiasi kai yra neatgaunami kaštai (sunk costs). 
Neatgaunami kaštai yra kaštai, kurių negalima atgauti įmonei išeinant iš rinkos. 
Dauguma tyrimų ir produktų kūrimo išlaidų yra neatgaunami kaštai. Tačiau statinys, kuris 
gali būti nebrangiai panaudotas kitiems tikslams, nėra neatgaunami kaštai. Lėktuvas, kuris 
gali lengvai būti parduotas kitoms avialinijoms, nėra neatgaunami kaštai. 
 
■ Kodėl neatgaunami kaštai yra tokie svarbūs? Jie sukurią svarbią asimetriją tarp 
įmonės, kuri jau veikia toje veikloje, ir tos, kuri ne. Potencialus kandidatas įeiti į rink ą 

                                                 
26 Literatūroje apie industrinę organizaciją rinkos su mažėjančiais vidutiniais kaštais, tačiau neturinčios 
neatgaunamų kaštų, t.y. kuriose kaina yra vidutinių kaštų lygyje, vadinamos konkuruotinomis (contestable). 
Žiūrėkite W. J. Baumol, J. Panzar ir R. Willig (1982), Contestable Markets and the Theory of Industrial 
Organization (New York: Harcourt Brace Jovanovich). Paprastas konkuruotinų rinkų teorijos paaiškinimas yra 
W. J. Baumol (1982), “Contestable Markets: An Uprising in the Theory of Industry Structure,” American 
Economic Review 72: 1-15. 
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nėra toje pat padėtyje kaip jau veikianti įmonė, kadangi pastaroji jau patyrė kaštus, 
kuri ų ji negali susigrąžinti . Spręsdama ar įeiti, įmonė nežiūri į einamąj į pelno ir kainų 
lygį, tačiau į tai, kokios kainos ir pelnas bus po įėjimo . 
 
■ Netgi jei kainos šiuo metu yra žymiai aukščiau vidutini ų kaštų (todėl pelnas yra 
didelis), potencialus kandidatas įeiti į rink ą gali manyti, kad jau veikianti įmonė 
reaguos į įėjim ą ne išeidama iš veiklos, tačiau sumažindama jos prekių kainą, o esant 
mažesnei kainai, įėjimas į rinką nebebus pelningas. Be to, kai neatgaunami kaštai yra 
reikšmingi, kandidatas įeiti į rink ą baiminasi, kad jis negalės atgauti visų išlaidų, 
patirt ų įeinant į rink ą. Tokiu būdu, jis nenorės lošti iš to, kad einamoji įmonė arba išeis ar 
paliks jos gaminamų prekių kainas šiuo metu dideliame lygyje. Taigi, neatgaunami kaštai yra 
kliūtis įeiti į rinką ir leidžia esamai įmonei naudotis monopoline galia, kurios ji negalėtų 
turėti priešingu atveju. 
 
■ Kadangi faktiškai visos natūralios monopolijos yra patyrusios didelius neatgaunamus 
kaštus, valstybė negali vien tik vadovautis potencialios konkurencijos grėsme. Faktas, 
kad vienintelė įmonė kontroliuoja vandens ar elektros teikimą vartotojams kelia susirūpinimą: 
monopolistas gali išnaudoti savo vartotojus. Monopolistas, kuris nebijo kad kitos įmonės 
įeis į rink ą, nustato kainą, kuri maksimizuoja jo pelną, t.y. kainą, kur ribin ės pajamos, 
kurias jis gauna parduodamas papildomą vienetą, yra lygios ribiniams kaštams (Q* Pav. 
9.1). Jo pelnas už prekės vienetą yra skirtumas tarp kainos ir vidutinių kaštų. 
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■  Kol kas nagrinėjome natūralią monopoliją, 
gaminančią vienintelę prekę. Jei veikla nėra subsidijuojama, ji turi nustatyti didesnę už 
ribinius kaštus kainą. 
 
■ Pagal kokį principą tur ėtų būti nustatomos kainos, kai natūrali monopolija gamina 
kelias prekės? Kainos, vidutiniškai, vis dar turės viršyti ribinius kaštus, jei įmonė 
nenori būti nuostolinga. Pavyzdžiui, ar turėtų kainos ir ribini ų kaštų santykis būti tas 
pats visoms įmonės prekėms? Ar didesnė kai kurie paslaugų kaina turėtų būti 
naudojama subsidijuoti kitas paslaugas? 
 
■ Pavyzdžiui, paštai nustato vienodą kainą pašto pristatymui, nors pristatymo į kaimo 
trobą ribiniai kaštai gali būti gerokai didesni, nei pristatymo į miesto būtą kaštai. Jei 
paštas nori dirbti be nuostolių, turi būti kryžmin ė subsidija, t.y. vieno naudotojo (produkto) 
subsidijos kitam naudotojui (produktui). 
 
■ Akivaizdu, kad klausimas yra labai politinis, nes kryžminės subsidijos pašalinimas 
nepalankiai paveiks kai kurias visuomenės grupes. Kai kainodaros sprendimai yra 
politiniai, šios grupės mėgins įtikinti jiems nustatyti mažesnes kainas, netiesiogiai 
padidinant kainas kitiems. 
 
■ Kainodaros sprendimų analizė apima ir efektyvumo, ir paskirstymo argumentus. 
Ekonomistai buvo ypač susirūpinę politiškai įtakojamos kainodaros efektyvumo kaštais. 



VIEŠOJI EKONOMIKA                      _________                                                                                   www.ekonomika.org 

___________________________________________________________________________  
11/14/2016 Psl. 364 / 1706 
  
 

Kai yra padidinamos kainos kai kurioms paslaugoms, tos paslaugos vartojimas 
sumažėja, tačiau kainos padidėjimas vienu procentu sumažina kai kurių prekių 
paklausą daugiau, nei kitų. Prekės, kurių paklausa yra jautresnė kainos padidėjimui, yra 
elastingos kainai. Pav. 9.2A parodo neelastingą paklausos kreivę, kai kainos pokytis nelemia 
labai didelio vartojimo pokyčio, o Pav. 9.2B paklausa yra labai elastinga, t.y. kainos pokytis 
lemia didelį vartojimo pokytį. 
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Pav. 9.2. Kainodara daugiaproduktinėje natūralioje monopolijoje 
(A) Esant neelastingai paklausai, kainos padidėjimas virš ribinių kaštų lemia santykinai nedidelį gamybos 
sumažėjimą. (B) Esant elastingai paklausai, kainos padidėjimas virš ribinių kaštų lemia santykinai didelį 
gamybos sumažėjimą. 
 
■ Jei natūrali monopolija nori netur ėti nuostolių (be valstybės subsidijos), akivaizdu, 
kad ji turi nustatyti kain ą virš ribini ų kaštų. Jei valstybė padidintų kainą aukščiau ribinių 
kaštų tuo pačiu procentu visoms prekėms, prekių su elastinga paklausa vartojimas būtų 
sumažintas daugiau, nei prekių su neelastinga paklausa. 
 



VIEŠOJI EKONOMIKA                      _________                                                                                   www.ekonomika.org 

___________________________________________________________________________  
11/14/2016 Psl. 366 / 1706 
  
 

■ Esant kai kurioms aplinkybėms, gali būti pageidautina nustatyti tokias kainas, kad 
kiekvienos prekės vartojimas yra sumažinamas tuo pačiu procentu (nuo to lygio, kuris 
būtų, jei kaina būtų lygi ribiniams kaštams). Jei vyriausybė to nori, ji tur ėtų padidinti 
kainą (virš ribini ų kaštų) daugiau prekėms, kurių paklausa yra neelastinga, nei 
prekėms, kurių paklausa yra elastinga. 
 
■ Tokia politika minimizuot ų perteklin į nuostolį dėl to, kad kaina viršija ribinius 
kaštus. Problema kaip nustatyti kainas daugiaproduktei viešajai monopolijai buvo pirmą 
kartą išspręsta 1956 m. Marcel Boiteux, kuris buvo Electricite de France, vyriausybinės 
elektros gamybos agentūros direktorius.27 
 
■ Šis kainų skirtingoms prekėms nustatymo klausimas yra lygiavertis panašiam 
klausimui apmokestinimo teorijoje, kurį XX a. 3 deš. kėlė garsus britų ekonomistas 
Frankas Ramsey: jei vyriausybė turi surinkti duot ą sumą pajamų iškraipančiu 
apmokestinimu, kaip ji tai tur ėtų daryti? Ar ji turėtų, pavyzdžiui, nustatyti vienodą 
mokestį visoms prekėms, kad jų kainos ir ribinių kaštų santykis būtų tas pats? Ramsey 
parodė, kad vienodas mokestis nebūtų optimalus – geriau nustatyti didesnius mokesčius 
prekėms, kurių paklausa santykinai neelastinga. 
 

                                                 
27 Žr. Marcel Boiteaux (1971), “On the Management of Public Monopolies Subject to Budgetary Constraints,” 
Journal of Economic Theory 3: 219-40. 
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■ Ir Ramsey, ir Boiteux ignoravo paskirstymo klausimus, kurie vyrauja daugumoje 
politinių debatų.28 
 
9.1.2 Reguliavimas ir apmokestinimas (subsidijos) 
 
■ Kai yra natūrali monopolija su neatgaunamais kaštais, yra pavojus, kad monopolistas 
naudosis jo pozicijos pranašumu ir nustatys didelę kainą. Vienas būdas spręsti šią 
problemą, kaip mes pamatėme, yra valstybei pačiai imtis gamybos. Tačiau buvo taip pat 
didėjantis susirūpinimas, kad valdžia blogai vadovauja gamybai. Vietoje to, kad mėgintų 
gaminti prekes pati, valstybė gali leisti gaminti privačiam sektoriui, tačiau reguliuoti 
kainas, siekiant užtikrinti, kad įmonė nesinaudos jos monopoline padėtimi. Be to, ji gali 
naudoti subsidijas, kad skatintų įmonę teikti paslaugas, kurios galėtų būti nepelningos 
privačiai, tačiau yra laikomos socialiai pageidautinomis, tokios kaip pašto paslauga 
kaimui . 
 

                                                 
28 Pasiskirstymo klausimus į analizę įtraukė M. Feldstein (1973), “Distributional Equity and the Optimal 
Structure of Public Prices,” American Economic Review 62: 32-36; (apmokestinimo kontekste) P. Diamond and 
J. Mirrlees (1971), “Optimal Taxation and Public Production,” American Economic Review 61: 261-78, A. B. 
Atkinson and J. E. Stiglitz (1972), “The Structure of Indirect Taxation and Economic Efficiency,” Journal of 
Public Economics: 97-119 bei A. B. Atkinson and J. E. Stiglitz (1976), “The Design of Tax Structure: Direct 
versus Indirect Taxation,” Journal of Public Economics: 55-75. 
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■ Tie, kurie siūlo reguliavimą ir subsidijas (ar mokesčius) kaip vaistus rinkos ydoms, 
mano, kad jie turi tris pagrindinius pranašumus prieš viešąją gamybą. 
 
■ Pirma, tokiu atveju nacionalinė politika yra labiau suderinta ir efektyvi . Darykime 
prielaidą, kad yra pageidautina įkurti įmones kai kuriose didelio nedarbo regionuose. 
Todėl valstybės valdomos įmonės yra dažnai įkuriamos tokiose vietose. Tačiau yra geriau 
teikti bendras subsidijas, kad tos įmonės, kurioms persikėlimas yra mažiausiai brangus, 
pasinaudotų subsidijų pranašumu, o ne paprasčiausiai uždėti naštą toms įmonėms, 
kurios yra valstybės valdomos. 
 
■ Antra, mokesčių ir subsidijų schemų panaudojimas leidžia aiškiau įvertinti kaštus, 
susijusius su duoto tikslo siekimu. Gali būti pageidautina sumažinti teršimo lygį, tačiau 
kokia to kaina? Gali būti pageidautina įkurti įmonę regione kur yra didelis nedarbas, tačiau 
kiek tai kainuos? Dažnai yra sunku įvertinti valstyb ės įmonės alternatyvių tikslų 
papildomus kaštus – tiesioginė valstybės subsidija padaro kaštus aiškesniais ir todėl 
leidžia daryti daugiau racionalius sprendimus ar kaštai yra verti naudos. 
 
■ Trečia, yra plačiai manoma, kad efektyvumo siekimo paskatos yra didesnės privačiose 
įmonėse, netgi esant reguliavimui. 
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■ Natūralių monopolijų atveju, pavyzdžiui, JAV ilgai naudojo reguliavimą (nors yra tam 
tikra valstybinė gamyba, ypač hidroelektrinių ir vandens tiekimo srityse), priešingai 
Europai, kuri iki nesenų laikų rėmėsi valstybės nuosavybe. 
 
■ Reguliavimas turi problemų: yra reikšmingi reguliavimo administravimo kaštai, ir 
beveik bet kuri reguliavimo sistema sukelia iškraipymus (t.y. elgsenos nukrypimus nuo to, 
ką darytų efektyvios, konkurencinės įmonės), kai privačios įmonės bando maksimizuoti jų 
pelną, esant reguliavimo taisyklėms. Tokiu būdu, jei reguliavimas leidžia tam tikrą 
kapitalo grąžą, gali būti paskata perdaug investuoti į kapitalą, jei leidžiamas greitesnis 
nuvertėjimas vieniems kapitalo tipams, palyginti su kitais, tai taip pat gali iškraipyti 
investicinius sprendimus. Nepaisant šių problemų, XX a. 8 deš. ir 9 deš. pradžioje buvo 
globalinis polinkis į privatizacij ą, t.y. valstybės valdomų įmonių pradavimą ir j ų 
reguliavimą po to. Atrodo, kad efektyvumo pranašumai viršijo bet kuriuos trūkumus, 
susijusius su reguliavimu. 
  
9.1.3 Valstybės nesikišimas 
 
■ Kai kurie ekonomistai, pavyzdžiui, Harold Demsetz iš University of California at Los 
Angeles ir George Stigler iš University of Chicago, klausė ar daugumoje atvejų galėtų būti 
geriau nesikišti į privataus sektoriaus veiklą, netgi esant natūralioms monopolijoms. 
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■ Monopolistai yra efektyvūs, problema su jais yra ta, kad jie nustato per didelę kainą, 
ir, todėl, gamina pernelyg nedaug. Tačiau Arnold Harberger įžymiais skaičiavimais 
įvertino, kad nuostolis iš monopolinės kainodaros yra santykinai nedidelis (mažiau nei 3 
procentai gamybos vertės). Monopolijos sumažina gamybą palyginti su efektyviu lygiu, 
tačiau monopolisto nepanaudojami ištekliai panaudojami kitur ekonomikoje . Nuostolis 
yra dviejų išteklių panaudojimo alternatyvų ribini ų verčių skirtumas. Pagal šiuos 
ekonomistus bendrasis efektyvumo nuostolis dėl reguliavimo29 ar valstybinės gamybos gali 
būti gerokai didesnis. 
 
■ George J. Stigleris teigė, kad reguliavimas gali būti neefektyvus kai reguliuojama grupė 
reguliatorius “paima įkaitais” , iš dalies dėl to, kad vieninteliai žmonės, kurie yra gerai 
informuoti apie labai techninius reguliavimo aspektus, yra reguliuojamieji, ir iš dalies 
dėl to, kad reguliuotojai dažnai gauna gerai apmokamus darbus reguliuojamoje veikloje 
po to, kai jie palieka reguliavimo agentūras. 
 
■ Pastaraisiais metais (Lietuvoje) buvo diskutuojama ir dėl priešingų problemų: išrinkti 
reguliuotojai gali vykdyti populistin ę politik ą, priversdami sumažinti kainas iki taško, 
kur įmonė turi nedaug paskatų toliau investuoti. 
                                                 
29 Žr. George J. Stigler (1974), “"Free Riders and Collective Action: An Appendix to Theories of Economic 
Regulation,” Bell Journal of Economics and Management Science 5, autumn, pp. 359-65; George J. Stigler 
(1971), “The Theory of Economic Regulation,” Bell Journal of Economics and Management Science 2, spring, 
pp. 3-21. 
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■ Dauguma ekonomistų išlieka skeptiški. Jie įžvelgia didesnius nuostolius dėl natūralios 
monopolijos, iš dalies dėl to, kad vadovai veiklose, kurios nejunta konkurencijos (ir nėra 
reguliuojamos) linkę atsipalaiduoti, ir iš dalies dėl to, kad, nesant konkurencijos, gali 
būti ribotos paskatos daryti inovacijas. 
 
■ Dėl šių ar kitų priežasčių viešoji parama natūrali ų monopolijų reguliavimo 
panaikinimui lieka ribota . Tačiau taip pat išlieka aiškus noras sumažinti reguliavimo 
aprėptį. Dabar pripažįstama, kad yra daugiau erdvės konkurencijai, nei prieš tai buvo 
suvokta – pavyzdžiui, kelios įmonės šiais laikai gali teikti fiksuoto telefono ryšio paslaugą, 
gali būti keletas elektros gamintojų, iš kurių gali pasirinkti vartotojai . 
 
■ Šiais laikais reguliavimas yra tam, kad užtikrintų, jog yra konkurencija ten, kur 
konkurencija yra galima, ir kad tos sistemos dalys, kur yra natūrali monopolija, 
nepiktnaudžiautų monopoline galia. Didelės reformos telekomunikacijų ir elektros 
reguliavime atspindėjo šias pasikeitusias perspektyvas. 
 

Apibendrinimas 9.1. Valstybinė privačių prekių gamyba 

 
Pavyzdžiai: pašto paslaugos, infrastruktūros įmonės. 
Priežastis: rinkos yda – konkurencijos trūkumas dėl natūralios monopolijos. 
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Problemos: neefektyvumas dėl valstybinės gamybos; kryžminių subsidijų klausimai; 
problemos politizavimas.  
Alternatyvos: reguliavimas; problemos ignoravimas (“visi vaistai blogesni už ligą”). 
Tendencijos: privatizacija; valstybės dėmesio sutelkimas į pagrindines natūralias 
monopolijas, kur įmanoma skatinant konkurenciją. 
 
9.2 Viešojo ir privataus sektorių efektyvumo palyginimas 
 
■ Bet kas, kas domisi naujienomis, nuolat girdi apie šokiruojančius valdžios neefektyvumo 
atvejus. Ypač dažnai pranešama apie korumpuotas viešojo pirkimo procedūras. Panašių 
naujienų kartais sulaukiame ir iš privataus sektoriaus, kaip cigarečių gamybos kompanijų 
siekimas sukurti bedūmę, nekenksmingą cigaretę. 
 
■ Nors valdžios institucijų neefektyvumo istorijos sukelia didelį susidomėjim ą ir padėjo 
suformuoti neefektyvios valstybės įvaizdį, yra kai kurie sisteminiai to įrodymai. 
Valstybinės ir privačios įmonės, užsiimančios panašia veikla, kaštų palyginimai link ę 
parodyti žymiai mažesnius kaštus privačių įmonių atveju, pavyzdžiui, būsto teikime, 
šiukšlių rinkime, pervežime autobusais, apskaitoje ar aplinkos valyme. 
 
■ Tačiau gauti valdžios neefektyvumo įrodymus yra sunku. Valstybė ir privatus sektorius 
dažnai negamina tų pačių prekių, todėl tiesioginiai palyginimai yra nelengvi. Kai jie 
gamina panašias prekes, tokias kaip švietimas, yra sunku matuoti ir gamybos veiksnių 
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kiekį (švietime – įstojusių studentų kokybė) ir gamybą (testai adekvačiai atspindi tik kai 
kurias studentų pasiekimų dimensijas, o kūrybingumas ir pilietinės vertybės, kurias mokyklos 
stengiasi skatinti, yra paprastai nenagrinėjamos). 
 
■ Nors esami įrodymai ir JAV, ir kitose šalyse rodo, kad valstybinės įmonės yra mažiau 
efektyvios nei jų privatūs atitikmenys, kai kurie faktai rodo, kad taip yra ne visada. 
Prancūzų valdomos valstybinės įmonės ilgai buvo laikomos efektyvumo modeliais. 
 
■ Pavyzdžiui, Prancūzijos elektros kompanija sukūrė vienintelį atominės elektrinės tipą, kurį 
ji įdiegė visoje šalyje, taip turint reikšmingai mažesnius kaštus už JAV atomines elektrines, 
kurių buvo daug skirtingų tipų. Viešųjų socialinės apsaugos fondų administravimo kaštai 
yra dažniausiai mažiau nei 1% išmokų, o privačiose draudimo kompanijose 
administravimo ir pardavimo kaštai sudaro nuo 30% iki 40% išmokų. 
 
■ Yra sunku matuoti daugelio vyriausybės darbuotojų, kurie užsiima administracine 
veikla, našumą, kadangi nėra gero jų gamybos mato. Tačiau yra kai kurie netiesioginiai 
rodikliai. 1992 m. viešojo sektoriaus darbuotojų skaičius JAV buvo žymiai sumažintas iki 7 
deš. pradžios lygio, o matuojant procentais nuo civilinės darbo jėgos, iki 4 deš. pradžios 
lygio. Tuo pat laikotarpiu labai padidėjo valstybės paslaugų ir aptarnaujamų gyventojų 
skaičius, kas bylojo apie našumo padidėjimą. 
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■ Iš visų lyginamųjų našumo studijų viena iš reikšmingiausių buvo privačių ir viešųjų 
geležinkelių Kanadoje analizė. Viena iš dviejų pagrindinių geležinkelio sistemų yra privati, 
o kita – viešoji. Studija daro išvadą, kad nebuvo reikšmingo dviejų sistemų efektyvumo 
skirtumo . Turbūt konkurencija tarp abiejų sudarė stiprias efektyvumo paskatas 
abejose.30 
 
9.3 Neefektyvumo šaltiniai viešajame sektoriuje 
 
■ Yra kelios priežastys kodėl galėtume tikėtis, kad valstybinės įmonės bus sistemingai 
mažiau efektyvios nei privačios įmonės. Tai susiję su paskatomis ir apribojimais tiek 
individualiame, tiek organizacijos lygiuose. 
 
9.3.1 Organizaciniai skirtumai 
 
■  Kadangi valstybinės įmonės nesivadovauja pelno motyvu, jos 
turi nedaug paskatų maksimizuoti našumą. Jos dažnai vadovaujasi politiniais motyvais, 
tokiais kaip sukurti darbo vietas, ypač regionuose kur yra nedarbo problema, dėl ko 
nukenčia našumas. Kai kuriose šalyse valstybinės įmonės gali nesirūpinti nuostoliais, 
kadangi jos negali bankrutuoti ir bet kurie nuostoliai padengiami iš viešųjų lėšų. Kitais 

                                                 
30 D. W. Daves and L. R. Christensen (1980), “The Relative Efficiency of Public and Private Firms in a 
Competitive Environment: The Case of Canadian Railroads,” Journal of Political Economy 88: 958-76. 
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žodžiais, jos susiduria su negriežtu biudžetiniu apribojimu . Taip pat jos dažnai veikia 
ribotos konkurencijos aplinkoje. 
 
■  Susirūpinimas, kad viešieji darbuotojai galėtų piktnaudžiauti  
jų pozicija ir galia (nukenčiant mokesčių mokėtojams, kurie sumoka už paslaugas daugiau nei 
jie turėtų) lėmė daugelio apribojimų įvedimą. Privačios įmonės gali samdyti ką nori ir 
mokėti algą, kokią nori. Savininkai nukenčia, jei įmonė moka kam nors daugiau, nei jis yra 
vertas. Tačiau mokesčių mokėtojas nukenčia, jei valstybės įstaiga moka kam nors 
daugiau nei jo sukuriama vertė. 
 
■ Ypač nepalankiai žiūrime į neteisingą viešojo pareigūno elgesį – teisingumas yra esminė 
viešojo pasitikėjimo dalis. Todėl valstybės turi griežtas viešosios tarnybos taisykles, 
kurios iš principo turėtų būti skirtos užtikrinti, kad valstybė samdytų ir skatintų labiausiai 
kvalifikuotus žmones ir kad ji jiems tinkamai mokėtų. Tačiau nors tokios taisyklės vaidina 
svarbią funkciją, jos sukuria nelankstumus: yra sunku valstybės įstaigai atleisti 
nekompetetingą darbuotoją ir tai sumažina paskatas. Valstybei yra sunku konkuruoti 
su privačiomis kompanijomis dėl geriausių smegenų, nes šios dažnai gali mokėti didelę 
darbo užmokesčio premiją, gerokai didesnę nei kam nors su tomis pačiomis savybėmis teikia 
viešoji tarnyba. 
 
■  Kad būtų išvengta piktnaudžiavimo viešuosiuose prekių 
ir paslaugų pirkimuose, kurie Lietuvoje kiekvienais metais sudaro 4-5 milijardus litų, buvo 
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sukurtos procedūros užtikrinti, kad valstyb ė neišlaidautų. Tačiau jos dažnai padidina 
kaštus. 
 
■ Daugelyje viešųjų pirkimų sričių valstybė turi skelbti konkursus . Tačiau tam valdžia turi 
tiksliai specifikuoti k ą ji nori pirkti . Santykinai nedaug kompanijų manys, kad verta 
atitikti visus valdžios reikalavimus. Todėl konkurencija bus apribota ir kainos atspindės 
šiuos didelius atitikimo reikalavimams kaštus. Pasekmėje valdžia gali mokėti žymiai 
daugiau, nei ji sumokėtų už palyginamas prekes, pirktas nuo parduotuvės lentynos. 
 
■  Kitas būdas, kuriuo valstybės įstaigos skiriasi nuo privačių 
įmonių, yra biudžeto sudarymas, ypač darant ilgo laikotarpio investicijas. Avialinijoms 
prireikė daug metų ir šimtų milijonų dolerių sukurti bilietų rezervavimo sistemas, tačiau jos 
galėjo lengvai suplanuoti biudžete šias svarbias kapitalo išlaidas. Oro kontrolės sistema, kuri 
užtikrina, kad lėktuvai nesusidurtų, valdoma valstybės. Kad ją plėsti ir atnaujinti, 
atsižvelgiant į didėjantį transporto srautą, reikia didelių investicijų. Tačiau parlamentai 
dažnai skirsto pinigus tik metams į priek į, ir, esant prastai biudžetinei situacijai, 
investicijos gali būti finansuojamos nepakankamai, t.y. nebus kaip privačiame versle, kur 
atsižvelgiama į investicijų grąžą. Rezultatas gali būti prastas. 
 
9.3.2 Žmogiškųjų paskatų skirtumai 
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■ Daug šių organizacinių skirtumų turi tiesioginę įtaką žmonėms. Kadangi žmonės 
negali būti atleisti ir jiems dažnai negali būti atlyginta už gerus rezultatus taip kaip 
privačiose įmonėse, nėra nei “mork ų”, nei “lazdų”, kad sustiprintume žmogaus 
paskatas. Kadangi viešosios įstaigos turi mažiau paskatų efektyvumui ar užtikrinti, kad jos 
yra dėmesingos savo “klientams”, tai, kokias jos turi galias teikti paskatas, dažnai nepriklauso 
nuo šių gerų tikslų, bet daugiau nuo politinių tikslų. 
 
■ Yra visa aibė charakteringų bruožų, kurie yra paprastai susiję su biurokratine 
elgsena. Biurokratai gali negauti didesnės algos ar dividendų dėl padidėjusio 
efektyvumo, tačiau jie dažnai elgiasi lyg jie mėgautųsi galia ir prestižu, susijusių su 
vadovavimu didesnei organizacijai. Todėl jie gali mėginti maksimizuoti jų biurokratijos 
dydį (žr. 3.6 skyrelį). 
 
■ Jei paklausos kreivė jų paslaugoms turi mažesnį nei vienetinis elastingumą, 
sumažindami efektyvumą (t.y. padidindami kainą už paslaugos vienetą), biurokratai 
gali padidinti bendrąsias jų įstaigos išlaidas ir jos dydį (žiūr. Pav. 9.3). 
 
■ Tai, kas šiuo aspektu stabdo biurokratus, yra konkurencija tarp biurokratij ų. W. A. 
Niskanenas, R. Reagano administracijos Ekonominių patarėjų tarybos narys, teigė, kad 
didėjanti valstybės biurokratijos centralizacija – mėginant užtikrinti, kad dvi valstyb ės 
įstaigos neatlieka persidengiančių funkcij ų – nors buvo sumanyta didinti efektyvumą, 
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sumažino konkurenciją, tuo suteikiant biurokratams daugiau erdvės siekti jų interesų 
efektyvumo ir viešojo intereso sąskaita. 
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Pav. 9.3. Biurokratijos dydžio maksimizavimas 
Dalis A rodo paklausos biurokratijos paslaugai kreivę. Kai paslaugos kaina (vieneto kaštai) sumažėja, paklausa 
paslaugai padidėja. Biurokratai gali apskaičiuoti bendrąsias išlaidas – kainos ir kiekio sandaugą – esant 
kiekvienam kainos lygiui (dalis B). Nesant konkurencijos biurokratai gali rinktis kainą ir jie pasirenka tokią, 
kuri maksimizuoja bendrąsias išlaidas (biurokratijos dydį). Esant kainai p*, išlaidos yra maksimalios. 
  
■ Problema, į kurią atkreipė dėmesį W. A. Niskanenas, kad valstybės biurokratai gali 
veikti j ų pačių, o nebūtinai pilie čių, kuriems jie turi tarnauti, interesais, yra pavyzdys 
bendrosios problemų klasės, vadinamos savininko - samdinio problemomis. Savininko - 
samdinio problema yra problema kaip vienam asmeniui pasiekti, kad kitas padarytų tai, ko jis 
nori. Aptariamu atveju problema yra kaip piliečiams (“šeimininkams”) pasiekti, kad jų 
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darbuotojai – viešieji tarnautojai (samdiniai), veiktų jų interesais? Analogiška problema 
privačiame sektoriuje yra kaip akcininkams pasiekti, kad jų darbuotojai, vadybininkai ir 
direktoriai veiktų jų interesais? 
 
■ Savininko - samdinio problemos iškyla visose organizacijose, ir viešosiose, ir 
privačiose. Vadovai visada susiduria su problema kaip užtikrinti, kad jų darbuotojų elgsena 
atitiktų jų norus, ir, jei įmonė nėra valdoma jos savininkų, savininkai visada turi problemą 
kaip užtikrinti, kad vadovai siektų jų interesų. 
 
■ Darbuotojų kontrol ės problemos yra ypač aštrios didelėse organizacijose, ir problema 
kontroliuoti vadovus gali būti tokia pat rimta didel ėje korporacijoje, kur n ėra didelio 
akcininko, kaip ir valstybės įmonėje. British Petroleum, kai ji buvo valstybinė, veikė 
nedaug skirtingai nuo bet kurios kitos didelės naftos kompanijos su plačiai pasiskirsčiusia 
nuosavybe. 
 
■ Koks skirtumas, ar yra privatūs akcininkai ar yra vienintelis akcininkas – valstybė? Kai kas 
teigia, kad valstybinių įmonių vadovai gali elgtis tuo pat būdu, kaip didelių privačių 
įmonių vadovai. Abiem atvejais vadovai turi didelį diskretiškumo laipsnį, kas leidžia 
jiems siekti jų pačių interesų, dažnai viešojo intereso sąskaita (valstybinių įmonių 
atveju) ar akcininkų interesų sąskaita (privačių įmonių atveju). Vadovų skatinimo akcijų 
opcionais praktika parodė, kad vadovų interesai dažnai buvo siekiami akcininkų sąskaita. 
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■ Didelėse organizacijose savininko - samdinio problemos niekada neišsprendžiamos 
visiškai. Paskatų struktūra – atlygis už “gerus” rezultatus (dažnai finansinis atlygis) ir 
baudimas už “blogus” rezultatus (atleidimas) – yra veiksmingiausias būdas suteikti 
norimas paskatas. Nors ir viešasis, ir privatus sektoriai susiduria su problema sukurti 
paskatas, kad visiškai išspręstų samdinio problemą, šios problemos atrodo yra didesnės 
viešajame sektoriuje, iš dalies dėl apribojim ų tam, kaip viešosios įstaigos gali atsilyginti 
jų darbuotojams. 
 
9.3.3 Biurokratin ės procedūros ir antipatija rizikai 
 
■ Biurokrat ų troškimas padidinti jų biudžetų dydį atrodo leidžia paaiškinti daugelį 
biurokratin ės elgsenos aspektų. Kiti biurokratinės elgsenos aspektai gali geriausiai būti 
paaiškinti kitu svarbiu biurokrat ų paskatų aspektu. Nors biurokratų užmokestis gali 
nebūti artimai ir tiesiogiai susijęs su jų rezultatais, ilgu laikotarpiu j ų kilimas karjeros 
laiptais yra bent jau iš dalies priklausomas nuo matomų rezultatų. 
 
■ Biurokratas gali atleisti save nuo atsakomybės už klaidas, besilaikydamas tam tikrų 
biurokratini ų procedūrų, siekdamas užtikrinti, jog visi jo veiksmai yra vizuojami kitų. 
Nors šis grupinis sprendimų pri ėmimo procesas taip pat sumažina žmogaus pretenzijas 
į bet kurią sėkmę, biurokratai, atrodo, nori pasirinkti š į pakeičiamumą. Sakome, kad jie 
yra nenorintys rizikuoti  (risk averse). Iš dalies dėl to yra biurokratijos bruožas, kad viskas 
turi pereiti per atitinkamus biurokratinius popierizmo kanalus (red tape). 
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■ Du kiti veiksniai prisideda prie biurokratini ų procedūrų vyravimo. Pirma, daug kaštų, 
susijusių su užsiėmimu veikla, pasižyminčia nenorėjimu rizikuoti, n ėra patiriami pa čių 
biurokrat ų. Jie patiriami visuomenės per mokesčius, reikalingus sumokėti papildomam 
personalui. Dar kiti kaštai yra tiems, kurie dirba su biurokratija, lauk imo, popierizmo 
forma ir pan. Yra netgi tokių psichologinių ir sociologinių teorijų, kurios teigia, kad 
biurokratai gali tiesiog mėgautis biurokratiniu procesu. 
 
■ Antra, nustatytų procedūrų, kurių turi būti laikomasi, ir kurios lemia, kad bet kuris 
pasiūlymas būtų patvirtintas kelių skirtingų žmonių, vyravimas turi ir teigiamą 
aspektą. Tai nėra tik pasekmė to, kad biurokratai siekia jų pačių intereso. Jis natūraliai kyla 
dėl pasitikėjimo sąryšio tarp valstybės biurokratų ir fondų, kuriuos jie paskirsto. T.y. 
valstybės biurokratai neleidžia savo pinigų, o leidžia viešuosius išteklius. 
 
■ Yra paprastai priimta, kad žmogus turėtų rūpintis kit ų pinigų išleidimu labiau nei 
savo pinigų. Didesnio rūpinimosi pasekmė yra ta, kad laikomasi tam tikrų procedūrų, 
siekiant užtikrinti, kad pinigai yra išleidžiami ne pagal vienintelio žmogus užgaidą. Jos 
taip pat sumažina korupcijos galimybę. Kadangi turi pritarti daug žmonių, mažėja tikimybė, 
kad atskiras žmogus sudarys sutartį didesne nei rinkos kaina ir gaus už tai atlygį (“atkatą”). 
 
■ Du biurokratini ų rutinini ų procedūrų pavyzdžiai yra kaštų ir naudos analizės 
naudojimas ir įtakos aplinkai analizė. Antra vertus, kadangi duomenys, kuriais gali būti 
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paremtas tvirtas įvertinimas yra retai prieinami, studijos dažnai tampa pro forma 
užduotimis su prognozuojamomis pasekmėmis. 
 
■ Kartais jos yra projekto oponentų mėginimo uždelsti projektą ir tuo padidinti kaštus iki 
taško, kur projektas daugiau ekonomiškai neveiksmingas, pagrindas. Taigi, yra socialinių 
nuostolių, susijusių su delsimo praktika. 
 

Apibendrinimas 9.2. Viešojo sektoriaus neefektyvumo paaiškinimas 

 
Organizaciniai skirtumai 
Negriežtas biudžeto apribojimas (valstybės subsidijos, nėra bankroto grėsmės); 
Politinių argumentų vaidmuo; 
Konkurencijos nebuvimas; 
Papildomi apribojimai: 

� personalui (sunku atleisti iš viešosios tarnybos, mokėti konkurencinį darbo 
užmokestį); 

� viešiesiems pirkimams; 
� biudžeto sudarymui (sunku planuoti ilgo laikotarpio biudžetus, reikalingus didelėms 

investicijoms). 
 
Paskatų skirtumai 
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Mokėjimo už pastangas nebuvimas, komplikuotas atleidimas sumažina paskatas; 
Savininko - samdinio problemos: 

� biurokratinis tikslas maksimizuoti organizacijos dydį; 
� per didelė antipatija rizikai lemia didelį procedūrų biurokratiškumą. 

 
9.4 Eksperimentai su institucinėmis formomis 
 
■ Ką tik nagrinėjome priežastis kodėl valstybės įmonės dažnai yra mažiau efektyvios nei 
jų privatūs atitikmenys. Pamatėme, kad reguliavimas, apribojimai samdymui, kilimui 
karjeros laiptais, viešiesiems pirkimams ir ilgo laikotarpio investicijų biudžetiniam 
planavimui – visiems iš kurių gali būti geros priežastys – mažina efektyvumą. Tačiau įmonės 
neturi būti privatizuojamos, kad išspręstume šias problemas. JAV ir kitos šalys 
eksperimentavo su organizacijos formomis nuo paprastų viešųjų įstaigų iki privačių 
kompanijų, apimant valstybės korporacijas ir rezultatais besiremiančias organizacijas 
(performance-based organizations). 
 
■ Yra daug valstybės korporacijų pavyzdžių: paštas, naftos gavybos kompanijos, elektros 
gamintojai ir pan. Šios korporacijos priklauso valstybei, todėl paprastai jų direktori ų 
valdybos ir prezidentai skiriami vyriausybių. Tačiau jie dažniausiai yra nepolitiški, t.y. 
neturi priklausyti tai pa čiai partijai, kuri yra valdžioje . 
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■ Kaip ir paprastos įmonės, tokios korporacijos gauna pajamas parduodamos jų prekes ar 
paslaugas. Kas dar svarbiau, jos neturi daugumos apribojimų, kurie yra būdingi valstybės 
įstaigoms – jos gali skolintis ir skolinti, taip pat jos turi nemažą diskretiškumą mokant 
darbo užmokestį bei atliekant viešuosius pirkimus. Didele dalimi jos veikia kaip 
privačios korporacijos. 
 
■ Paprastai, prieš valstybės įmonę privatizuojant, ji pereina per tarpinę korporatizavimo  
stadiją. Atrodo, kad didžioji dalis efektyvumo padidėjimo įvyksta šioje stadijoje, nors yra 
nesutarimų kodėl. Kai kurie teigia, kad laisvė nuo valstybinių įstaigų patiriamų personalo, 
viešojo pirkimo ir biudžeto apribojimų yra viskas ko reikia, nes esant korporatizavimui, 
gali būti įdiegtos veiksmingos paskatų schemos. 
 
■ Kiti teigia, kad be pelno motyvo, kuris yra esant privačiai nuosavybei, šis progresas gali 
būti neilgalaikis. Dažnai valstybės įmonės vadovai gerai uždirba po privatizacijos, kai 
jiems daug moka nauja privati kompanija, ir būtent ši ekonominė grąža skatina juos 
pagerinti efektyvumą per korporatizacijos stadiją. 
 
■ Rezultatais besiremiančios organizacijos (RBO) yra valstybės įstaigos, tačiau kuriose 
pareigūnams yra mokama rezultatų pagrindu. Pavyzdžiui, Didžiosios Britanijos Patentų 
biuras tapo RBO. 
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■ Daugelyje šalių yra dideli debatai ar turėtų valstybės įstaiga būti privatizuota, 
korporatizuota ar paversta į RBO? Visais trimis atvejais įstaigos gamyba turi būti 
matuotina. Privatizacijos ar korporatizavimo atveju įstaiga turi gaminti produkt ą, 
kuris gali būti parduotas, ar bent jau turi būti pajamų šaltinis, susijęs su jos veikla. 
Elektrinės parduoda elektrą, pašto paslauga – pašto ženklus. Daug šalių privatizavo jų oro 
kontrolės sistemas, o B. Clintono administracija ją pasiūlė korporatizuoti, nes ji galėtų būti 
lengvai finansuojama arba per bilietų mokestį ar per oro uosto komisinius. 
 
■ Kodėl neprivatizuoti visko, ar bent jau visko, už ką galėtų būti imama kaina? Nes yra 
viešieji tikslai, kurie gali būti blogai siekiami privačioje firmoje, ir kurie negali būti 
gerai sprendžiami per reguliavimą. Galima nenorėti turėti pelną maksimizuojančią įmonę 
urano sodrinimo ar strateginių raketų gamybos versle. Jei pašto paslauga būtų privatizuota, ji 
galėtų padidinti kainas mėgindama naudotis monopoline galia ir galėtų neaptarnauti kaimo. 
Antra vertus, valstybė galėtų reikalauti, kad ji aptarnautų kaimą, ir tada stebėti paslaugos 
kokybę, tačiau tai gali būti nelengva. 
 
■ Pastaraisiais metais privatizacijos idėja pasistūmėjo taip toli, kad kai kurios šalys jau 
privatizuoja kal ėjimus ar darbo biržas. 
 
9.5 Didėjantis sutarimas dėl valstybės vaidmens gamyboje 
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■ Valstybės vaidmuo gamyboje išliks ginčų objektas. Šiandien yra didėjantis sutarimas, kad 
valdžia neturėtų gaminti paprastų privačių prekių. Taip pat yra sutarimas, kad valstybės 
neturėtų privatizuoti nacionalinės gynybos (nors kai kas ir turi privačią apsaugą). Tačiau 
netgi šiose srityse valstybė daug prekių ir paslaugų gali pirkti iš priva čių tiekėjų 
(perkami lėktuvai ir tankai, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos ir pan.) 
 
■ Kai kurie argumentai prieš tolesnę privatizacij ą yra politiniai : oponentai teigia, kad 
elektrinių ir kitų monopolijų privatizacija padidins kainas. Kitais atvejais yra reali baimė, 
kad po privatizacijos nebus siekiama platesnių viešųjų tikslų. Ar tur ėtų būti 
privatizuotos mokyklos, kalėjimai, socialinės paramos įstaigos, mokesčių inspekcijos ir 
atominės elektrinės? Ar galima padidinti efektyvumą korporatizuojant, atsilyginant už gerus 
rezultatus ir skatinant viešąsias įstaigas galvoti kaip geriau tarnauti klientams? 
 
■ Kokiu mastu valstybė, pavyzdžiui, imituodama privatų sektorių, daugiau naudodama 
atlyginimą gerinant paskatas, gali pasiekti palyginamą efektyvumą? Kokiu mastu stebimas 
neefektyvumas viešajame sektoriuje yra viešojo sektoriaus veiklos pobūdžio pasekmė? 
Pavyzdžiui, sunku matuoti rezultatus daugelyje administracinio darbo sričių: tikrai 
niekas nenori matuoti rezultatus sukurtų ar apdorotų dokumentų lapų kiekiu . 
 
■ Daugelyje sričių negali būti konkurencijos, arba konkurencija galėtų būti, tačiau yra 
nepageidaujama. Ar mes norime dviejų konkuruojan čių ginkluotų struktūrų, dviejų 
teisinių sistemų? Žinoma, yra atvejų kai gali būti sukurta konkurencija, ypač kur valstybė 
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išlaiko valstybines monopolijas (TV transliavimas, telefono paslaugos, sveikatos apsauga, 
švietimas yra geri kandidatai). Tačiau netgi po konkurencijos sukūrimo išlieka svarbūs 
klausimai: kaip užtikrinti, kad viešosios ir privačios įmonės veikia vienodomis sąlygomis, 
kad nėra paslėptų valstybės subsidijų? 
 
■ Nors yra sutarimas, kad privačios įmonės turėtų gauti didesnį vaidmenį gamyboje ir kad 
valstybės turėtų stengtis, ką įmanoma, pirkti iš privataus sektoriaus, ateityje didžiausi 
nesutarimai tikėtini tose srityse, kaip kalėjimai, mokyklos, ir socialinės programos, 
kurios kažkada buvo laikomos pagrindine valstybės kompetencija. 
 

Apibendrinimas 9.3. Alternatyvinės organizacinės formos 

 
Privačios įmonės 
Valstybinės korporacijos 
Rezultatais besiremiančios organizacijos 
Įprastos valstybės įstaigos 
 
Privatizacijos kriterijai: 
Pajamų šaltinis (susijęs su funkcija); 
Galimybė patenkinamai spręsti išorinių efektų ir kitas viešojo intereso problemas (kaip 
piktnaudžiavimas monopoline galia), pavyzdžiui, reguliavimo pagalba. 
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Kriterijai rezultatais besiremian čioms organizacijoms: 
Galima matuoti rezultatus; 
Galima patenkinamai spręsti viešojo intereso problemas. 
 
9.6 Pagrindinės sąvokos 
 
Privatizacija (privatization) 
Natūrali monopolija (natural monopoly) 
Nulinio pelno taškas (zero profit point) 
Neatgaunami kaštai (sunk costs) 
Kryžminė subsidija (cross-subsidy) 
Reguliavimas (regulation) 
Negriežtas biudžeto apribojimas (soft budget constraint) 
Savininko - samdinio problema (principal-agent problem) 
Antipatija rizikai (risk aversion) 
Korporatizavimas (corporatization) 
 


