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8 VIEŠOSIOS PREKĖS IR VIEŠAI TEIKIAMOS PRIVAČIOS PREKĖS 
 
8.1 Viešosios prekės 

8.1.1 Viešosios prekės ir rinkos ydos 
8.1.2 Mokėjimas už viešąsias prekes 
8.1.3 Zuikio problema 
8.1.4 Grynosios ir negrynosios viešosios prekės 

8.2 Viešai teikiamos privačios prekės 
8.2.1 Viešai teikiamų privačių prekių racionavimo mechanizmai 

8.3 *Viešųjų prekių pasiūlos efektyvumo sąlygos 
8.3.1 Viešųjų prekių paklausos kreivės 
8.3.2 Pareto efektyvumas ir pajamų pasiskirstymas 
8.3.3 Pajamų perskirstymo ir efektyvios viešųjų prekių pasiūlos ribos 
8.3.4 Iškraipantis apmokestinimas ir efektyvi viešųjų prekių pasiūla 

8.4 Efektyvi valdžia kaip viešoji prekė 
8.5 Priedas A. Naudotojo mokėjimų gerovės kaštų matavimas 
8.6 Pagrindinės sąvokos 
 
Pagrindiniai klausimai 
 

1. Kas išskiria viešąsias prekes, t.y. tas prekes, kurios yra paprastai teikiamos valstybės, 
nuo privačiai teikiamų prekių? Ką ekonomistai vadina grynosiomis viešosiomis 
prekėmis? 
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2. Kodėl privačios rinkos grynųjų viešųjų prekių siūlo nepakankamai? Kas yra 
“zuikiavimo problema”? 

3. Kodėl valstybės teikia prekes, kurios yra negrynosios viešosios prekės? 
4. Kas lemia efektyvią grynųjų viešųjų prekių pasiūlą? Kaip efektyvi pasiūla yra 

veikiama susirūpinimo pajamų pasiskirstymu? Kaip ji įtakojama fakto, kad mokesčiai, 
reikalingi sumokėti už viešąją prekę, dažniausiai iškraipo ekonomiką? 

5. Kokia prasme efektyvi valdžia yra viešoji prekė? 
 
■ Valstybė teikia didelę prekių ir paslaugų įvairovę, nuo nacionalinės gynybos, viešosios 
tvarkos bei ugniagesių paslaugų iki švietimo, sveikatos apsaugos paslaugų ir pan. Kai kurios 
iš šių prekių, kaip švietimas ar sveikatos apsauga, taip pat yra teikiamos privačiai; kitos, 
kaip krašto apsauga, yra išskirtinai valdžios prerogatyva. Kokios yra tokių prekių 
ekonominės savybės? Kaip jos skiriasi nuo tokių prekių kaip automobiliai, duona ir daugelio 
kitų prekių, kurias paprastai teikia privačios rinkos? 
 
■ Ankstesnėse paskaitose atkreipėme dėmesį į tai, kad pagrindinį vaidmenį rinkos 
ekonomikoje vaidina kainos. Dėl kainų sistemos rinkos lemia (daugiau mažiau) efektyvų 
išteklių paskirstymą. Kainos racionuoja privačias prekes. Tie vartotojai, kurie nori ir gali 
sumokėti reikalaujamą kainą, gauną prekę. Šioje paskaitoje klausime: 
 kuo skiriasi prekės, kurias paprastai teikia valstybės? 
 kas, daugeliu atvejų, neleidžia jų teikti privačiai? 
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 ir, jei jos yra teikiamos privačiai, kodėl tikėtina, kad privati pasiūla nebus 
pakankama? 

 
8.1 Viešosios prekės 
 
■ Kad išskirtų privačias ir viešąsias prekes, ekonomistai klausia 2 pagrindinių 
klausimų. Pirma, ar prekė turi konkuruojančio vartojimo savybę? Konkuruojantis 
vartojimas reiškia, kad jei prekė yra naudojama vieno žmogaus, ji negali būti 
naudojama kito. Pavyzdžiui, jei kas geria butelį pieno, niekas negali jo gerti tuo pat metu. 
Priešingai, nekonkuruojantis vartojimas yra tais atvejais, kai vieno žmogaus vartojimas 
netrukdo kitam žmogui vartoti tą pačią prekę. 
 
■ Klasikinis nekonkuruojančio vartojimo pavyzdys yra krašto apsauga. Jei valdžia 
sukuria kariuomenę, kuri saugo šalį nuo priešų, yra saugomi visi piliečiai. Išlaidos krašto 
apsaugai nepasikeičia kai gimsta papildomas kūdikis ar imigruoja papildomas žmogus.  
 
■ Šiuo požiūriu privačios prekės labai skiriasi. Papildomai kainuoja pateikti kitą butelį 
pieno, kad du žmonės turėtų po vieną, nes tik taip kiekvienas galės vartoti šį gėrimą. 
Nekonkuruojančiai prekei, tokiai kaip švyturys, nors ir kainuoja pastatyti daugiau 
švyturių, nėra faktiškai jokių papildomų kaštų papildomam laivui naudotis esamu 
švyturiu. 
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■ Antras klausimas, kurio klausiame, kad išskirtume privačias ir viešąsias prekes, susijęs su 
atskyrimo savybe. Ar galima be didelių sąnaudų atskirti bet kurį žmogų nuo 
naudojimosi viešąja preke? Pavyzdžiui, laivas, kuris plaukia pro švyturį, negali būti 
atskirtas nuo naudos, kurią teikia švyturys. Panašiai, jei šalis yra ginama nuo priešo 
atakos, tada yra apsaugoti visi piliečiai ir sunku ką nors atskirti nuo naudos. Akivaizdu, 
kad jei atskyrimas yra neįmanomas, tada kainų sistemos naudojimas yra neįmanomas, 
kadangi vartotojai neturi paskatų sumokėti. Priešingai, privačios prekės visada turi 
atskyrimo savybę: žmonėms galima neleisti naudotis preke, kol jie už ją nesumoka. 
 
■ Apibendrinant, privačios prekės turi konkuruojančio vartojimo ir atskyrimo savybes, o 
viešosios prekės pasižymi nekonkuruojančiu vartojimu ir neatskyrimu (žr. lent. 8.1). 
Prekės, kurios vartojamos nekonkuruojant, ir kurių atveju atskyrimas nuo vartojimo yra 
neįmanomas, vadinamos grynosiomis viešosiomis prekėmis (pure public goods). Kad 
susidarytume išsamesnį vaizdą apie viešąsias prekes (ir grynąsias viešąsias prekes), dabar 
detaliau analizuosime nekonkuravimo ir neatskyrimo savybes. Pažiūrėsime kaip šios 
savybės gali lemti rinkos ydas, sukuriant priežastis viešajam viešųjų prekių teikimui. 
 
Lent. 8.1. Prekių tipologija 
 Konkuruojantis vartojimas Nekonkuruojantis 
Galima atskirti  Privati prekė Klubinė prekė 
Negalima Bendras išteklius Viešoji prekė 
 

http://www.ekonomika.org/


VIEŠOJI EKONOMIKA                      _________                                                                                   www.ekonomika.org 

___________________________________________________________________________  
11/5/2018 Psl. 347 / 1767 
  
 

8.1.1 Viešosios prekės ir rinkos ydos 
 
■ Kad atskirtume atskyrimo ir konkuravimo vartojime vaidmenį, aptarsime atvejus, kuriais 
prekė turi vieną savybę, tačiau ne kitą. Kai kurių prekių atveju vartojimas yra 
nekonkuruojantis, tačiau atskyrimas yra galimas. Pavyzdžiui, kai papildomas žmogus 
įjungia televizorių ir žiūri tam tikrą laidą, ribiniai kaštai lygūs nuliui. Jei žiūriu 
“Panoramą”, tai nesumažina skaičiaus tų, kurie ją gali žiūrėti. Tačiau atskyrimas yra 
galimas (nors tai ir kainuoja) per signalo kodavimą, kaip būna mokamos televizijos 
atveju. 
 
■ Netgi jei atskyrimas galimas, kai prekė yra nekonkuruojanti, nėra paskatų 
atskyrimui iš ekonominio efektyvumo taško. Jei nustatoma kaina nekonkuruojančiai 
prekei, tai kai kuriems žmonėms neleidžia naudotis preke, nors jų vartojimas neturėtų 
jokių ribinių kaštų. 
 
■ Tokiu būdu, kainos nustatymas nekonkuruojančiai prekei yra neefektyvus, kadangi tai 
lemia nepakankamą vartojimą. Ribinė nauda yra teigiama, o ribiniai kaštai (papildomo 
žmogaus, žiūrinčio laidą) yra lygūs nuliui. Nepakankamas vartojimas yra neefektyvumas. 
Tačiau, jei nekonkuruojanti prekė nieko nekainuoja, nebus paskatų tą prekę siūlyti. 
Šiuo atveju, neefektyvumas yra dėl nepakankamos pasiūlos. 
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■ Taigi, yra 2 pagrindinės rinkos ydos formos, susijusios viešosiomis prekėmis: 
nepakankamas vartojimas ir nepakankama pasiūla. Nekonkuruojančių prekių atveju 
atskyrimas nepageidautinas, kadangi lemia nepakankamą vartojimą. Tačiau be atskyrimo, 
atsiranda nepakankamos pasiūlos problema. 
 
8.1.2 Mokėjimas už viešąsias prekes 
 
■ Jei atskyrimas yra galimas, netgi jei vartojimas yra nekonkurentinis, valdžios 
institucijos dažnai nustato atlygį, vadinamą naudotojo mokėjimu (user fee), iš tų, kurie 
naudojasi viešai teikiamomis prekėmis ar paslaugomis. Mokami keliai yra finansuojami 
naudotojų mokėjimais. 
 
■ Naudotojų mokėjimai yra dažnai laikomi teisingu būdu gauti pajamas, kadangi tie, 
kurie daugiausiai naudoja viešąsias paslaugas (ir todėl, turbūt, iš to gauna daugiausiai 
naudos), moka daugiausiai. Tačiau, kai vartojimas yra nekonkurentinis, vartotojo 
mokėjimai lemia neefektyvumą. Galime naudoti 6 paskaitoje pateiktą analizę, kad 
išmatuotume neefektyvumą. 
 
■ Pav. 8.1 matome tilto pavyzdį. Nupiešėme paklausos tilto paslaugai kreivę, parodančią 
pravažiavimų tiltu skaičių, kaip funkciją nuo imamo mokėjimo. Kuo mažesnis 
mokėjimas, tuo didesnė paklausa. Tilto pajėgumas yra Qc. Esant bet kuriai paklausai 
mažesnei nei Qc, nėra kamščio ir jokių ribinių kaštų, siejamų su tilto naudojimu. 
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■ Kol tiltas veikia žemiau pajėgumo, vartojimas yra nekonkurentinis – papildomas 
vartotojas nelemia, kad kitas negalės juo naudotis. Kadangi ribiniai naudojimo kaštai 
lygūs nuliui, efektyvumo sąlygos reikalauja, kad kaina būtų lygi nuliui. Tačiau, tokiu 
atveju, pajamos iš tilto taip pat bus lygios nuliui. 
 

 
Pav. 8.1. Tiltai: kodėl naudotojo mokėjimai gali lemti nepakankamą vartojimą 
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Jei tilto pralaidumas yra pakankamai didelis, tiltas yra nekonkuruojančio vartojimo prekė. Nors galima atskirti 
žmones nuo naudojimosi tiltu imant mokėjimą p, tai lemia nepakankamą prekės vartojimą Qe, žemiau 
nemokamo vartojimo lygio Qm. 
 
■ Būtent šiuo aspektu skirtumas tarp viešojo ir privataus teikimo yra aiškiausias: esant 
vienam tiltui, privatus monopolistas pasirinktų kainą, kuri maksimizuotų jo pajamas, ir 
statytų tiltą tik jei tos pajamos būtų didesnės ar bent nemažesnės nei tilto statybos 
kaštai. 
 
■ Vyriausybės skaičiavimai būtų sudėtingesni: 
 Ji gali imti atlygį, kuris tik padengtų statybos kaštus, nesiekiant pelno. Taip 

darydama, ji pripažintų, kad, esant bet kuriam atlygiui, naudojimasis tiltu 
sumažėtų, ir kai kurie pervažiavimai, kurių nauda viršija socialinius kaštus (šiuo 
atveju lygius nuliui), neįvyktų; 

 ji gali imti mažesni atlygį, nei reikia statybai, gaudama pajamas finansuoti tiltą 
kitais būdais; 

 ji netgi gali neimti jokio atlygio. Darant tokį sprendimą, reikia pasverti teisingumo 
argumentą, t.y. principą, kad tie, kurie turi naudą iš tilto, turėtų mokėti už jo 
statybos kaštus, su efektyvumo argumentu. Iškraipymai dėl nepakankamo 
naudojimosi tiltu turi būti palyginti su iškraipymais, susijusiais su alternatyviais 
būdais surinkti lėšas finansuoti tilto statybą (pavyzdžiui, mokesčiais). 
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■ Galų gale, valstybė gali statyti tiltą netgi jei maksimalios pajamos, kurias galima gauti 
iš mokėjimų už pravažiavimą tiltu, būtų mažesnės už tilto kaštus, kadangi ji pripažįsta, 
kad dėl tilto yra tam tikras vartotojo perteklius: suma, kurią bent jau kai kurie žmonės 
norėtų sumokėti už tilto buvimą, gali būti gerokai didesnė nei suma, surinkta nustatant 
pajamas maksimizuojantį atlygį. 
 
8.1.3 Zuikio problema 
 
■ Svarbios viešai teikiamos prekės, tokios kaip kai kurios viešosios sveikatos apsaugos 
programos ir krašto apsauga, turi neatskyrimo savybę, ir dėl to racionavimas kainų 
sistemos pagalba yra neįmanomas. Pavyzdžiui, tarptautinė vakcinavimo programa prieš 
raupus faktiškai išgyvendino šią ligą su nauda visiems, ar jie materialiai parėmė 
programą ar ne. 
 
■ Nors krašto apsauga turi neatskyrimo savybę ir nulinius ribinius kaštus, yra tik keletas 
prekių, kurios turi bent jau didelių atskyrimo kaštų savybę, nors prekės naudojimo 
ribiniai kaštai yra teigiami. Pavyzdys yra užkimštos miesto gatvės: gana brangu imti 
mokėjimą už gatvės naudojimą (kas nors galėtų rinkti mokestį ant kiekvieno kampo, tačiau 
kaštai būtų labai dideli). Tačiau gatvės pralaidumas gali būti ribotas, taigi jei papildomas 
žmogus ja naudojasi, kitas – nebegali. Kai kuriais atvejais, kai daugiau žmonių bando 
naudotis gatve, bendrasis pralaidumas gali netgi sumažėti, kai prasideda sumaištis 
visiems lendant į sankryžą. 
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■ Negalėjimas racionuoti kainų sistemos pagalba lemia, kad konkurencinė rinka 
nesukurs Pareto efektyvaus viešosios prekės kiekio. Tarkime, kad kiekvienas vertina 
krašto apsaugą, tačiau valdžia neteikia šios paslaugos. Ar gali privati firma užpildyti šią 
spragą? Kad galėtų, ji turi nustatyti kainą jos teikiamoms paslaugoms. Tačiau kadangi 
kiekvienas žmogus tikėtų, kad jis gaus naudą iš teikiamos paslaugos, nepriklausomai 
nuo to ar jis moka už paslaugą, jis neturėtų paskatų sumokėti už paslaugą savanoriškai. 
Štai kodėl žmonės turi būti verčiami paremti šių prekių teikimą per apmokestinimą. 
Žmonių nenoras savanoriškai prisidėti prie viešųjų prekių teikimo vadinamas zuikio 
problema (free rider problem). 
 
■ Pavyzdys padės iliustruoti šios problemos pobūdį. Kai kuriose šalyse bendruomenės 
gaisrines remia savanoriškai. Kai kurie žmonės atsisako finansuoti gaisrines, tačiau, 
rajonuose kur pastatai labai arti vienas kito, gaisrinės dažniausiai gesina neprisidėjusiojo 
pastatą dėl grėsmės, kurią jis kelia šalia esančių prie finansavimo prisidėjusių žmonių 
pastatams. Žinojimas, kad jie bus apsaugoti netgi jei jie nemoka, skatina kai kuriuos žmones 
būti zuikiais. 
 
■ Akivaizdu, kad jei negalime naudoti kainų, kad racionuotume tam tikras prekes, tokia 
prekė greičiausiai privačiai nebus teikiama. Jei ją vis dėlto būtina teikti, valdžia turės 
imtis šios funkcijos. 
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■ Yra nedaug atvejų kai neatskiriamo vartojimo viešosios prekės yra teikiamos 
privačiai. Dažniausiai taip yra kai yra vienas didelis vartotojas, kurio tiesioginė nauda 
yra tokia didelė, kad apsimoka ją teikti pačiam sau. Jis žino, kad yra zuikių, kurie gauna 
naudą iš jo veiksmų, tačiau spręsdamas kiek prekės teikti, jis įvertina tik tiesioginę naudą 
sau, o ne naudą, kurią gauna kiti. 
 
■ Pavyzdžiui, didelis laivų valdytojas gali pasistatyti švyturį, netgi jei kiti negali būti 
atskirti nuo naudos gavimo. Tačiau spręsdamas kiek švyturių statyti, jis matuoja tik 
naudą, kuri tenka jo laivams. Bendroji nauda iš papildomo plūduro ar švyturio, 
apimant naudą jo paties laivams ir kitų laivams, gali būti žymi, nors tiesioginė nauda jo 
laivams gali nepateisinti papildomų kaštų. Tokiu atveju jis nestatys papildomo švyturio. 
Tokiu būdu, netgi jei yra tam tikras privatus viešųjų prekių teikimas, bus nepakankama 
jų pasiūla. 
 

Intarpas 8.1. Ekonomistai ir zuikio problema 
 
Zuikio problema yra tik atspindys svarbios paskatų problemos, kuri iškyla viešųjų prekių 
atveju: jei prekė bus teikiama vis tiek, kodėl aš turėčiau mokėti? Mano indėlis būtų 
santykinai nedidelis ir vargu ar pakeistų visuminę pasiūlą. Jei kiekvienas mąstytų taip 
pat, prekė nebūtų pasiūlyta. Tai yra vienas iš argumentų valstybėms teikti šias prekes, 
kadangi valstybės turi galių įtikinti žmones prisidėti (mokesčių pagalba). 
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Bet yra daug viešųjų prekių, kurios remiamos savanoriškai, atvejų: savanoriai 
gaisrininkai, vietinės labdaros organizacijos, ligoninės, viešoji televizija ir daug kitų. Kaip 
tai paaiškinti? Galbūt ekonomistai pervertino savanaudišką žmogaus natūrą? 
 
Kelios eksperimentinės ekonomikos studijos rodo, kad taip iš tikro gali būti. Šios 
eksperimentinės situacijos yra sukurtos tam, kad žmonės susidurtų su situacijomis, kai jie, jei 
norėtų, gali laisvai būti zuikiais ir priešingai, – jie galėtų bendradarbiauti teikiant viešąsias 
prekes. Sistemingai pastebima daugiau bendradarbiaujančio elgesio ir mažiau 
“zuikiavimo”, nei teigia ekonomistų analizė apie savanaudiškas paskatas. 
 
Įdomu, kad kai ekonomistai dalyvauja šiuose eksperimentuose, jų elgsena sistemingai 
labiau atitinka tai, ką teigia jų pačių teorijos. 
 
8.1.4 Grynosios ir negrynosios viešosios prekės 
 
■ Grynoji viešoji prekė yra viešoji prekė, kurios teikimo papildomam vartotojui ribiniai 
kaštai yra griežtai lygūs nuliui ir kur yra neįmanoma atskirti žmones nuo prekės 
naudojimo. Krašto apsauga yra vienas iš kelių grynosios viešosios prekės pavyzdžių. Daug 
viešųjų prekių, kurias teikia valstybė, šia prasme nėra grynosios viešosios prekės. 
Papildomo žmogaus, naudojančio neužkimštą viešąjį kelią: 
 kaštai yra labai nedideli, tačiau nelygūs nuliui, 
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 ir yra galima, nors santykinai brangu, atskirti žmones nuo jo naudojimo (ar imti 
mokėjimą už jo naudojimą). 

 
■ Pav. 8.2 palyginami dažnai viešai teikiamų prekių pavyzdžiai su grynąją viešąja preke. 
Atskyrimo lengvumą matome ant horizontalios ašies, o (ribinius) kaštus, kai papildomas 
žmogus naudoja prekę, – ant vertikalios ašies. Apatinis kairysis kampas atspindi grynąją 
viešąją prekę. Iš pagrindinių viešųjų išlaidų tik krašto apsauga yra artima grynajai 
viešajai prekei. 
 
■ Viršutinis dešinysis kampas atspindi prekę (paprastos sveikatos apsaugos paslaugos), 
kur atskyrimo kaštai yra nedideli, o ribiniai kaštai dėl papildomo prekę naudojančio 
žmogaus yra dideli. Yra paprasta imti mokėjimą iš kiekvieno paciento, o daktarui 
kainuoja dvigubai gydyti du pacientus, o ne vieną, taigi yra žymūs ribiniai sveikatos 
apsaugos paslaugų teikimo papildomiems žmonėms kaštai. 
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Pav. 8.2. Viešai teikiamos prekės 
Grynosios viešosios prekės pasižymi nekonkuruojančiu vartojimu (ribiniai kaštai, kai papildomas žmogus 
naudojasi preke, yra lygūs nuliui) ir neatskyrimu (žmogaus atskyrimo nuo naudojimosi preke kaštai yra pernelyg 
dideli). Viešojo sektoriaus teikiamos prekės skiriasi mastu, kuriuo turi šias dvi savybes. 
 
■ Daug prekių yra ne grynosios viešosios prekės, tačiau turi vieną ar kitą savybę 
(nekonkuravimas ar neatskyrimas) tam tikru laipsniu: 
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 gaisrinės yra kaip privati prekė, kurioje atskyrimas yra santykinai lengvas, nes 
tie, kurie atsisako mokėti už jos išlaikymą, gaisro atveju gali paprasčiausiai būti 
palikti likimo valiai; 

 tačiau gaisrinė yra kaip viešoji prekė ta prasme, kad ribiniai papildomo žmogaus 
aptarnavimo kaštai yra nedideli. 

 
■ Didžiąją dalį laiko gaisrininkai ne gesina gaisrus, o laukia iškvietimo. Tik tais retais 
atvejais kai du gaisrai prasideda vienu metu, bus žymūs papildomi papildomo žmogaus 
apsaugos kaštai. Tačiau netgi šiuo atveju reikalai yra labiau komplikuoti: jei norime 
apginti sekantį pastatą, kurio savininkas užmokėjo už apsaugą, gali būti reikalinga 
užgesinti pastatą to, kuris nemokėjo, taigi atskyrimas gali būti neįmanomas. 
 
■ Panašiai, nors pagrindinis vakcinavimo naudos gavėjas gali būti pasiskiepijęs žmogus, 
ir yra žymūs ribiniai papildomo žmogaus vakcinavimo kaštai, viešoji nauda iš visuotinio 
vakcinavimo, t.y. sumažėjusi ligos plėtra ar net jos išnaikinimas, yra nauda, nuo kurios 
niekas negali būti atskirtas. 
 
■ Kartais prekės, galimybė naudotis kuria yra lengva (prekė, turinti neatskyrimo 
savybę), ribiniai naudojimo kaštai yra dideli. Kai neužkimštas kelias tampa užkimštu, 
jo naudojimo kaštai labai padidėja, ne tik matuojant kelio nusidėvėjimu, tačiau ir laiku, 
kurį praranda vairuotojai. Yra brangu atskirti, verčiant mokėti už kelią – tai atliekama 
postų pagalba, o šie, ironiška, dažnai prisideda prie kamščių susidarymo. Naujos 
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technologijos, kurios leidžia (reguliariems) kelio vartotojams mokėti ne poste, gerokai 
sumažino šiuos kaštus. 
 
■  Daugeliui prekių racionavimo galimybė nėra didelė problema. 
Tokiu būdu, TV ir radijo transliacijos eteriu pasižymi viena iš dviejų viešosios prekės 
savybių – vartojimas yra nekonkurentinis. Tačiau gali būti įmanoma atskirti kai kuriuos 
vartotojus, pavyzdžiui, naudojant kodavimą mokamuose kanaluose, nors ir brangu tai 
daryti. Mokamos TV atveju, nors ir yra atskyrimo kaštai, taip darant naudos 
visuomenei nėra. Kitu, kaip truputį užkimšto kelio atveju, yra atskyrimo kaštai 
(mokėjimų rinkimo kaštai), ir kai kuri nauda (mažesnis kamštis). 
 
■ Be abejo, yra kaštai, siejami su atskyrimu nuo privačių prekių, kaip ir nuo viešųjų 
prekių. Ekonomistai tai vadina transakcijų kaštais (transaction costs). Pavyzdžiui, 
parduotuvių apsaugos darbuotojų ir mokėjimų rinkėjų už kelius darbo užmokestis yra 
transakcijų kaštai, t.y. dalis administracinių kaštų, siejamų su kainų mechanizmo 
veikimu. Tačiau nors daugumos privačių prekių atveju atskyrimo kaštai yra santykinai 
nedideli, jie gali būti per dideli kai kurių viešai teikiamų prekių atveju. 
 
■  Grynosios viešosios prekės turi 
savybę, kad jei vienas žmogus jų perka daugiau, visų žmonių tos prekės vartojimas 
padidėja ta pačia suma. (Žmonės gali, be abejo, skirtis tuo, kaip jie vertina didesnį 
vartojimą.) Grynosios privačios prekės turi savybę, kad jei vienas žmogus jos perka 
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daugiau, kiti yra (bent tiesiogiai) nepaveikti. Prekės, kurių vartojimas sukelia išorinius 
efektus, turi savybę, kad kiti yra paveikiami, tačiau nebūtinai ta pačia suma. Tokiu 
būdu, išoriniai efektai gali būti laikomi negrynųjų viešųjų prekių forma (ar, galbūt geriau 
sakyti, kad viešosios prekės gali būti laikomos kraštutine išorinių efektų forma).21 
 

Apibendrinimas 8.1. Viešosios prekės 
 
Grynosios viešosios prekės turi visiškai nekonkuruojančio vartojimo ir neatskyrimo 
savybes. 
 
Nekonkuruojančio vartojimo sąlygomis, nepageidautina ką nors atskirti nuo naudos. 
Esant privačiam teikimui, bus nepakankamas vartojimas ir/ar nepakankama pasiūla. 
 
Esant neatskyrimui, nėra galima ką nors atskirti nuo prekės teikiamos naudos. Bus 
zuikio problema. Tokios prekės paprastai negali būti teikiamos rinkos, ir, kai jos yra 
teikiamos privačiai, jų bus nepakankamai pateikta. 
                                                 
21 Tai yra kartais išreiškiama sakant, kad privačių prekių atveju, J-tojo žmogus naudingumas priklauso tik nuo jo 
pačio perkamo kiekio XJ. Grynosios viešosios prekės atveju J-tojo vartotojo naudingumas priklauso nuo visų 
žmonių pirkimų sumos: X1 + X2 + ... + XJ + ... . Kai yra išorinis efektas, J-ojo vartotojo naudingumas gali dideliu 
mastu priklausyti nuo jo pačio perkamo kiekio, tačiau jis gali taip pat priklausyti nuo kitų vartojimo, tačiau 
mažesniu mastu. Pavyzdžiui, jis gali priklausyti nuo aX1 + aX2 + ... + XJ + ... aXn, kur a yra nedidelis skaičius. 
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Intarpas 8.2. Nuosavybės teisės, atskiriamumas ir išoriniai efektai 
 
Kai kurios atskyrimo problemos iškyla ne dėl galimumo atskirti, tačiau dėl netobulumų 
teisinėje sistemoje, kurie atskyrimą apsunkina. Kai kurie ekonomistai, tokie kaip Nobelio 
premijos laureatas ekonomistas Ronaldas Coase‘as, teigė, kad daug viešųjų prekių ir 
išorinių efektų problemų būtų išspręstos jei būtų nustatytos nuosavybės teisės, kurios 
leidžia atskyrimą. 
 
Aptarkime pilną žmonių kambarį. Oras kambaryje yra viešoji prekė: visi kambaryje 
kvėpuoja tuos pačiu oru. Kai kuris nors žmogus užsirūko, jis sukuria išorinį efektą 
kitiems. Nesant nuosavybės teisių, jis nesugebės į tai atsižvelgti, darydamas sprendimą 
užsirūkyti. 
 
Tačiau jei nuosavybės teisės būtų nustatytos, problema būtų išspręsta. Tarkime, kad 
“teisės” į orą būtų duotos tam tikram žmogui. (Coase‘as teigia, kad, išskyrus 
pasiskirstymo problemą, kam jas suteikti nėra skirtumo.) Jis tada surengtų aukcioną: 
 paklaustų rūkančių, kiek jie norėtų sumokėti, kad jiems būtų leista rūkyti, 
 ir paklaustų nerūkančių, kiek jie norėtų sumokėti, kad nebūtų leista rūkyti. Jis tada 

parduotų orą tiems, kuriems jo vertė yra didžiausia. 
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Tai būtų efektyvu. Išteklių paskirstymas būtų Pareto efektyvus, esant nuosavybės teisės į 
orą priskyrimui vienam žmogui. Bet jei rūkantieji mokėtų daugiau nei nerūkantys, 
rūkantysis, kuris laimi aukcioną, sumokėjęs už teisę rūkyti yra neturtingesnis, palyginti 
su pradine situacija, kai jis galėjo rūkyti nieko nemokėdamas. Nors šiame pavyzdyje 
rūkantieji galėjo kompensuoti nerūkantiems, tokia kompensacija gali būti nepadaryta. 
 
Tačiau šis “sprendimas” ignoruoja zuikio problemą: atskiri rūkantieji neturi paskatų 
atskleisti pilną teisės rūkyti vertę (jei jie iš tikrųjų turėtų sumokėti tą sumą), panašiai 
paskatų neturi ir atskiri nerūkantieji. 
 
Nors yra kai kurie svarbūs atvejai kur nuosavybės teisių priskyrimas sumažintų ar pašalintų 
išorinių efektų ar viešųjų prekių problemas, kai kuriais svarbiausiais atvejais nuosavybės 
teisių priskyrimas yra arba nepraktiškas arba nepašalintų pamatinių problemų. 
 
Diskusijai 8.1. Globaliosios viešosios prekės 
 
Taika ir saugumas 
Ekonominis (finansinis) stabilumas 
Gamtinė aplinka (klimato kaita, švarūs vandenynai) 
Užkrečiamosios ligos 
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8.2 Viešai teikiamos privačios prekės 
 
■ Viešai teikiamos prekės, kurių teikimo papildomam žmogui ribiniai kaštai yra dideli, 
vadinamos viešai teikiamomis privačiomis prekėmis. Nors rinkos veikimo kaštai yra 
viena iš priežasčių viešajai kai kurių iš šių prekių pasiūlai, tai nėra vienintelė ar netgi 
svarbiausia priežastis. 
 
■ Švietimas yra viešai teikiama privati prekė – jei padvigubėja moksleivių ar studentų 
skaičius, kaštai taip pat maždaug bus dvigubai didesni (darant prielaidą, kad kokybė, kurią 
atspindi klasės dydis, išlaidos dėstytojui ir vadovėliams ir t.t., išlieka maždaug tie patys). 
Vienas iš dažnai pasitaikančių paaiškinimų, kodėl švietimas teikiamas viešai, yra susijęs 
su pasiskirstymo argumentais – daug kas mano, kad jaunų žmonių galimybės neturėtų 
priklausyti nuo jų tėvų turto. 
 
■ Kartais kai valstybė teikia privačią prekę viešai (pavyzdžiui, vandenį), ji 
paprasčiausiai leidžia žmonėms nemokamai vartoti kiek jie nori. Prisiminkite, kad šių 
prekių atveju yra teigiami ribiniai kaštai, siejami su kiekvienu suvartotu vienetu. 
Kainuoja vandens valymas ir jo pristatymas į žmonių namus. 
 
■ Jei privati prekė yra nemokamai teikiama, yra tikėtina, kad jos bus per daug 
vartojama: 
 

http://www.ekonomika.org/


VIEŠOJI EKONOMIKA                      _________                                                                                   www.ekonomika.org 

___________________________________________________________________________  
11/5/2018 Psl. 363 / 1767 
  
 

 jei žmogus neturi mokėti už prekę, jo paklausa bus iki taško, kuriame ribinė 
nauda, kurią jis gauna iš prekės, lygi nuliui, nepaisant fakto, kad yra teigiami 
ribiniai jos teikimo kaštai. 

 
■ Kai kuriais atvejais, kaip vandens, prisisotinimas gali greitai būti pasiektas, todėl 
iškraipymas dėl per didelio vartojimo gali nebūti didelis (pav. 8.3A). Kitais, kaip 
paklausos tam tikriems sveikatos apsaugos paslaugų tipams, atvejais, iškraipymas gali 
būti labai didelis (pav. 8.3B). 
 
■ Lietuvoje dažnai girdime, kad pensininkai į poliklinikas eina pabendrauti, o ne dėl 
rimtų priežasčių, todėl, kad neturi nieko mokėti. Jei būtų bent nedidelis mokestis už 
vizitą, sveikatos pasaugos sistema nebūtų taip apkrauta. 
 
■ Gerovės nuostolis gali būti matuojamas skirtumu tarp to, ką žmogus norėtų sumokėti, kad 
gamyba padidėtų nuo Qe (kur kaina yra lygi ribiniams kaštams) iki Qm (kur kaina yra lygi 
nuliui) ir gamybos padidinimo nuo Qe iki Qm kaštų. Tai trikampis plotas pav. 8.3. 
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Pav. 8.3. Iškraipymai dėl prekių teikimo nemokamai 
(A) Kai kurių prekių, kaip vanduo, atveju, prekės siūlymas už dyką, o ne už ribinius kaštus, lemia santykinai 
nedidelį papildomą vartojimą. (B) Kitų prekių, tokių kaip tam tikros sveikatos apsaugos paslaugos, atveju, 
prekės siūlymas nemokamai, o ne už ribinius kaštus, lemia didelį perteklinį vartojimą. 
 
8.2.1 Viešai teikiamų privačių prekių racionavimo mechanizmai 
 
■ Kai yra ribiniai kaštai dėl kiekvieno prekę naudojančio žmogaus ir kai kainų sistemos 
veikimo kaštai yra labai dideli, gali būti efektyviau teikti prekę viešai ir prekės teikimą 
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finansuoti bendrojo apmokestinimo pagalba, nors viešas prekės teikimas ir lemia 
iškraipymus. 
 
■ Pavyzdys yra pav. 8.4, kur matome prekę su pastoviais ribiniais gamybos kaštais c. (Firmai 
kainuoja c litų pagaminti kiekvieną prekės vienetą.)22 Tačiau, parduodant prekę yra 
transakcijų kaštai, kurie padidina kainą iki p*. Darykime prielaidą, kad dabar valstybė 
teikia prekę nemokamai. Tai pašalina transakcijų kaštus, ir yra sutaupomas plotas ABCD. 
Yra papildoma nauda kai vartojimas padidėja nuo Qe iki Qo, kadangi žmonių ribinis 
prekės vertinimas viršija ribinius jos gamybos kaštus. Tai trikampis ABE. 
 
■ Antra vertus, jei žmonės vartoja prekę iki taško, kuriame ribinė nauda yra lygi nuliui, 
didindami vartojimą nuo Qo iki Qm, ribinis pasirengimas mokėti yra mažesnis nei 
gamybos kaštai. Tai akivaizdžiai neefektyvu. 
 
■ Kad nuspręstume ar prekė turėtų būti teikiama viešai, turime palyginti: 
 (1) ekonomiją dėl transakcijų kaštų + (2) naudą dėl vartojimo padidėjimo nuo Qe 

iki Qo, 
 su (3) nuostoliais iš perteklinio vartojimo (EFQm), + (4) nuostolius dėl mokesčio, 

kurio pagalba finansuojamas viešasis prekės teikimas, sukurtų iškraipymų. 
 

                                                 
22 Taip pat darome prielaidą, kad paklausos kreivė labai nepasislenka, kai padidiname mokesčius. 
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Pav. 8.4. Transakcijų kaštai 
Kai transakcijų kaštai yra pakankamai dideli, gali būti efektyviau pasiūlyti prekę viešai, nei kad ją siūlytų privati 
rinka. 
 
■ Dideli privačios rinkos, teikiančios draudimą, kaštai buvo vienas argumentas viešai 
teikti (sveikatos) draudimą: 
 daugelyje draudimo rūšių administraciniai kaštai (apimant pardavimo kaštus), 

siejami su privačiu draudimo teikimu, sudaro daugiau nei 20% išmokų; 
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 tuo tarpu, administraciniai kaštai, siejami su viešuoju draudimu (ignoruojant 
iškraipymus, siejamus su mokesčiais, reikalingais finansuoti administracinius 
socialinio draudimo programų kaštus), yra dažniausiai (gerokai) mažesni nei 10% 
išmokų vertės. 

 
■  Dėl per didelio vartojimo sukeliamų neefektyvumų kai 
viešai teikiamos privačios prekės yra nemokamos, valstybės dažnai bando rasti būdus 
riboti vartojimą.  
 
■ Bet kuris būdas apiboti prekės vartojimą vadinamas racionavimo sistema. 
 
■  Kainos yra viena iš racionavimo sistemų. Jau aptarėme 
kaip naudotojo mokėjimai gali būti naudojami riboti paklausą. 
 
■  Antras įprastas viešai teikiamų prekių racionavimo būdas yra vienodas 
teikimas, siūlant tą patį kiekį kiekvienam. Paprastai valstybės teikia vienodą mokyklinio 
švietimo kiekį nemokamai visiems žmonėms, nors kai kurie žmonės norėtų daugiau, o 
kiti – mažiau. (Tie, kurie norėtų pirkti daugiau, gali pirkti papildomą švietimą privačioje 
rinkoje, pavyzdžiui, korepetitorių paslaugas.) Todėl tai yra pagrindinis viešojo prekių 
teikimo trūkumas – jis neleidžia adaptuotis prie žmonių pageidavimų skirtumų, kaip tai 
daro privati rinka. 
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■ Tai parodyta pav. 8.5, kur nupieštos dviejų skirtingų žmonių paklausos kreivės. Jei prekė 
būtų teikiama privačiai, pirmas žmogus su didele paklausa vartotų Q1, o antras žmogus su 
nedidele paklausa vartotų mažesnį kiekį Q2. 
 
■ Vyriausybė pasiūlo kiekvienam žmogui vidutinį kiekį, kažkur tarp abiejų žmonių 
paklausos Q*. Šiame vartojimo lygyje pirmas vartoja mažiau nei norėtų, t.y. jo ribinis 
noras mokėti viršija ribinius gamybos kaštus. Antrasis vartoja daugiau nei būtų efektyvus 
lygis, t.y. jo ribinis pasirengimas sumokėti yra mažesnis nei ribiniai kaštai. Bet, kadangi jis 
neturi nieko už tai mokėti ir vis tiek teigiamai vertina prekę, jis, be abejo, vartos iki 
kiekio Q*. 
 

 
Pav. 8.5. Iškraipymai dėl vienodo teikimo 
Kai viešai teikiamos privačios prekės yra siūlomos vienodu kiekiu visiems žmonėms, kai kurie gauna daugiau 
nei efektyvus lygis, o kai kas – mažiau. 
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■ Tam tikrų draudimo tipų atveju (tarkime, socialinis draudimas išėjimui į pensiją), 
valstybė dažnai teikia bazinį, vienodą lygį. Vėlgi, tie, kurie nori pirkti daugiau, gali taip 
daryti, tačiau tie, kurie nori pirkti mažiau, negali. 
 
■ Tačiau, iškraipymai čia gali nebūti labai dideli: 
 jei vienodas teikiamas lygis yra pakankamai nedidelis, tada santykinai nedaug 

žmonių bus verčiami vartoti daugiau, nei jie vartotų priešingu atveju, 
 ir administracinių kaštų ekonomija gali daugiau nei atsverti nedidelį iškraipymą, 

siejamą su vienodu bazinio draudimo lygio teikimu. Antra vertus, sistema, 
suderinanti viešąjį ir privatų teikimą, gali padidinti bendruosius transakcijų 
(administravimo) kaštus virš lygio, kuris būtų, jei tik viešasis sektorius ar privatus 
sektorius atliktų šią funkciją. 

 
■  Trečias vyriausybių įprastai naudojamas racionavimo būdas yra eilės: vietoje to, kad 
imtų pinigus iš žmonių už galimybę naudotis viešai teikiamomis prekėmis ar paslaugomis, 
vyriausybė verčia žmones mokėti jų laiku, kurį jie praleidžia laukdami paslaugos. 
 
Diskusijai 8.2. Ar turi būti eilės, pavyzdžiui, chirurgo paslaugai 
 
■ Tai leidžia tam tikru mastu adaptuoti pasiūlos lygį žmogaus poreikiams: 
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 tie, kurie nori sveikatos apsaugos paslaugų labiau, yra pasirengę palaukti prie 
daktaro durų. 

■ Dažnai teigiama, kad pinigai yra nepageidaujamas pagrindas racionuoti sveikatos 
apsaugos paslaugas: kodėl turtingas turėtų turėti didesnę teisę į sveikatos apsaugą, nei 
neturtingas? Manoma, kad eilės gali būti efektyvus būdas atskirti tuos, kuriems tikrai 
reikia (ir kurie pasiryžę pastovėti eilėse) nuo tų, kuriems reikia mažiau. 
 
■ Tačiau eilės anaiptol nėra idealus būdas nuspręsti, kas nusipelno medicinos paslaugos, 
kadangi: 
 tie, kurie yra bedarbiai ar pensininkai, bet kuriems ne taip jau reikia medicinos 

paslaugų, gali labiau norėti laukti, 
 nei užsiėmęs įmonės vadovas ar nedaug uždirbantis darbininkas, turintis du 

darbus. 
 
■ Faktiškai, noras sumokėti, kaip kriterijus paskirstyti medicinos paslaugas, buvo 
pakeistas noru laukti prie daktaro durų. Be to, yra realūs socialiniai eilių, kaip 
racionavimo būdo, naudojimo kaštai – tai laiko švaistymas eilėse. Šių kaštų galima 
išvengti, jei racionavimo būdas būtų kainos. 
 

Apibendrinimas 8.2. Trys viešai teikiamų prekių racionavimo būdai 
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1. Vartotojo mokėjimai 
Pranašumas:  

 kas gauna naudą, tas ir padengia kaštus. 
Trūkumai:  

 lemia nepakankamą vartojimą;  
 kainų sistemos administravimas susijęs su transakcijų kaštais. 

 
2. Vienodas teikimas 
Pranašumas: 

 transakcijų kaštų ekonomija. 
Trūkumai: 

 vieni vartoja nepakankamai, o kiti – per daug; 
 žmonės, turintys per didelę paklausą, gali papildyti viešąjį vartojimą, taip 

padidinant bendruosius transakcijų kaštus. 
 
3. Eilės 
Pranašumas:  

 prekės (kaip sveikatos priežiūra) paskirstomos ne pagal turtingumą. 
Trūkumai:  

 alternatyvus paskirstymo būdas (priklausomai nuo to, kas kiek gali skirti laiko) 
gali būti nepageidautinas; 

 švaistomas laikas. 
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8.3 *Viešųjų prekių pasiūlos efektyvumo sąlygos 
 
■ Svarbus klausimas yra kokio dydžio turėtų būti viešųjų prekių pasiūla. Ką reiškia 
teiginys, kad valstybė siūlo per mažai ar per daug viešųjų prekių? 4 paskaitoje pateiktas 
kriterijus leidžia atsakyti į šį klausimą: išteklių paskirstymas yra Pareto efektyvus, jei nei 
vienas negali būti padarytas turtingesnis, kam nors netampant neturtingesniu. Mes nustatėme, 
kad Pareto efektyvumas privačioje rinkoje reiškia, tarp kitų kriterijų, kad individo ribinė 
pakeitimo norma turi būti lygi ribinei transformacijos normai. 
 
■ Šiame skyrelyje apibūdinsime ko reikia, kad grynųjų viešųjų prekių (t.y. prekių, kurių 
ribiniai papildomo vartojimo kaštai yra lygūs nuliui) pasiūla būtų Pareto efektyvi. Grynųjų 
viešųjų prekių pasiūla yra efektyvi kai visų žmonių ribinių pakeitimo normų suma yra 
lygi ribinei transformacijos normai. 
 
■ Ribinė privačių prekių pakeitimo į viešąsias prekes norma parodo, kiek kiekvienas 
žmogus nori atsisakyti privačios prekės, kad gautų vienetu daugiau viešosios prekės. 
Tokiu būdu, ribinių pakeitimo normų suma parodo, kiek privačios prekės visi 
visuomenės nariai kartu nori atsisakyti, kad gautų vienetu daugiau viešosios prekės 
(kuri bus visų kartu suvartota). 
 

http://www.ekonomika.org/


VIEŠOJI EKONOMIKA                      _________                                                                                   www.ekonomika.org 

___________________________________________________________________________  
11/5/2018 Psl. 374 / 1767 
  
 

■ Ribinė transformacijos norma parodo, kiek turi būti atsisakyta privačios prekės, kad 
gautume viešosios prekės vienetu daugiau. Efektyvumo sąlygos reikalauja, kad bendrasis 
kiekis, kurį žmonės yra linkę atsisakyti – ribinių pakeitimo normų suma – turi būti lygus 
kiekiui, kurio jie turi atsisakyti, t.y. ribinei transformacijos normai. 
 
■ Pritaikykime šią efektyvumo sąlygą krašto apsaugai. Darykime prielaidą, kad kai vienetu 
padidiname ginklų gamybą, turime vienetu sumažinti sviesto gamybą, t.y. ribinė 
transformacijos norma yra lygi vienetui. Ginklai, naudojami krašto apsaugai, yra viešoji 
prekė. Aptarkime paprastą ekonomiką su dviem žmonėm: Crusoe ir Penktadieniu. Crusoe 
yra pasirengęs atsisakyti trečdalio vieneto sviesto už papildomą ginklą. Tačiau jo 
trečdalio vieneto neužtenka ginklui. Penktadienis pasirengęs atsisakyti 2/3 vieneto sviesto 
už papildomą ginklą. Bendrasis kiekis sviesto, kurio ši nedidelė visuomenė norėtų 
atsisakyti, kad vyriausybė nupirktų papildomą vienetą ginklo, yra 1/3 + 2/3 = 1. 
 
■ Bendrasis kiekis, kurio jie turės atsisakyti už papildomą ginklą, yra taip pat lygus 
vienetui. Tokiu būdu, ribinių pakeitimo normų suma yra lygi ribinei transformacijos normai, 
ir jų vyriausybė teikia efektyvų krašto apsaugos lygį. Jei ribinių pakeitimo normų suma 
viršytų vienetą, tada žmonės kartu norėtų atsisakyti daugiau, nei jie turi. Tada mes galėtume 
paprašyti kiekvieno iš jų atsisakyti truputį mažesnio kiekio už tą, esant kuriam jie būtų 
abejingi, ir vis tiek būtų galima vienetu padidinti ginklų gamybą. Tokiu būdu, jie visi galėtų 
būti padaryti turtingesniais, padidinant viešosios prekės (ginklų) gamybą vienetu. 
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8.3.1 Viešųjų prekių paklausos kreivės 
 
■ Žmonės neperka viešųjų prekių. Tačiau galime paklausti kokia būtų paklausa, jei jie 
turėtų mokėti už kiekvieną papildomą viešosios prekės vienetą. Tai nėra visiškai 
hipotetinis klausimas, kadangi kai padidėja išlaidos viešosioms prekėms, padidėja ir 
žmonių mokami mokesčiai. Papildomą mokėjimą, kurį žmogus turi padaryti už kiekvieną 
papildomą vienetą viešosios prekės, vadiname to žmogaus mokestine kaina. Toliau darome 
prielaidą, kad valdžia turi galimybę skirtingiems žmonėms uždėti skirtingą mokestinę 
kainą. 
 
■ Tarkime, kad žmogaus mokestinė kaina yra p, t.y. už kiekvieną viešosios prekės vienetą jis 
turi mokėti p. Tada bendrasis kiekis, kurį žmogus gali išleisti, t.y. jo biudžeto apribojimas, 
yra: 
 
C + pG = Y 8.1 
 
kur C yra jo privačių prekių vartojimas, G yra bendrasis teikiamų viešųjų prekių kiekis, o Y 
yra jo pajamos. Biudžeto apribojimas parodo prekių derinius (šiuo atveju, viešųjų ir 
privačių prekių), kurį žmogus gali nupirkti, esant duotoms jo pajamoms ir jo 
mokestinei kainai. Biudžeto apribojimas yra parodytas Pav. 8.6A kaip tiesė BB. 
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■ Esant ant biudžeto apribojimo tiesės, jei valstybės išlaidos yra mažesnės, privačių 
prekių vartojimas yra akivaizdžiai didesnis. Žmogus nori gauti didžiausią naudingumo 
lygį, kokį jis gali, suderinamą su jo biudžeto apribojimu. Pav. 8.6A taip pat parodo žmogaus 
abejingumo tarp viešųjų ir privačių prekių kreives. 
 
■ Žmogus pasirengęs atsisakyti tam tikro kiekio privačių prekių, jei jis daugiau gaus 
viešosios prekės. Privačių prekių kiekis, kurio jis pasirengęs atsisakyti, kad gautų 
vienetu daugiau viešųjų prekių, yra jo ribinė pakeitimo norma. Kai jis gauna daugiau 
viešosios prekės (ir turi mažiau privačios prekės), privačios prekės kiekis, kurio jis yra 
pasirengęs atsisakyti, kad gautų papildomą vienetą viešųjų prekių, tampa vis mažesnis – t.y. 
yra mažėjanti ribinė pakeitimo norma. Grafiškai, ribinė pakeitimo norma yra 
abejingumo kreivės nuolydis. Tokiu būdu, kai žmogus daugiau suvartoja viešosios prekės ir 
mažiau privačios prekės, abejingumo kreivė tampa gulstesnė. 
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Pav. 8.6. Žmogaus paklausos kreivė viešosioms prekėms 
Žmogui labiausiai naudingas išlaidų lygis yra abejingumo kreivės ir biudžeto apribojimo lietimosi taške. Kai 
mokestinė kaina sumažėja (biudžeto apribojimas pasislenka iš BB į BB’), žmogaus labiausiai pageidaujamas 
viešųjų išlaidų lygis padidėja. Taip gaunama paklausos kreivė B dalyje. 
 
■ Žmogus didžiausią naudingumo lygį pasiekia abejingumo kreivės ir biudžeto apribojimo 
lietimosi taške E, dalyje A. Šiame taške biudžeto apribojimo nuolydis ir abejingumo kreivės 
nuolydis yra tie patys. Biudžeto apribojimo nuolydis rodo kiek žmogus turi atsisakyti 
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privačios prekės, kad gautų vienetu daugiau viešųjų prekių, ir jis yra lygus žmogaus 
mokestinei kainai. Abejingumo kreivės nuolydis mums parodo kiek žmogus pasirengęs 
atsisakyti privačios prekės, kad gautų vienetu daugiau viešųjų prekių. 
 
■ Tokiu būdu, žmogaus labiausiai pageidaujamame taške kiekis, kurio jis pasirengęs 
atsisakyti, kad gautų papildomą viešųjų prekių vienetą, yra lygus kiekiui, kurio jis turi 
atsisakyti, kad gautų viešosios prekės vienetu daugiau. Kai sumažiname mokestinę kainą, 
biudžeto apribojimas pasislenka toliau (nuo BB iki BB΄), ir žmogui naudingiausias taškas 
tampa E΄. Žmogaus paklausa viešosioms prekėms paprastai padidėja. 
 
■ Didindami ir mažindami mokestinę kainą, galime sudaryti viešųjų prekių paklausos 
kreivę, tuo pat būdu, kaip ir sudarydami paklausos kreivę privačioms prekėms. Pav. 8.6B 
parodo paklausos kreivę atitinkančią paveikslo dalį A. Taškai E ir E΄ iš dalies A parodo 
viešųjų prekių paklausos kiekį, esant mokestinėms kainoms p1 ir p2. Mes taip galime 
pažymėti daugiau taškų dalyje B, toliau stumdami biudžeto apribojimą dalyje A. 
 
■ Galime naudoti šį metodą, kad sudarytume Crusoe ir Penktadienio paklausos kreives 
viešosioms prekėms. Tada galime jas sudėti vertikaliai, kad gautume kolektyvinę 
paklausos kreivę Pav. 8.7. Vertikalus, o ne horizontalus sudėjimas yra tinkamas būdas, 
kadangi grynosios viešosios prekės yra būtinai teikiamos tuo pačiu kiekiu visiems 
žmonėms. 
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■ Racionavimas yra negalimas ir taip pat yra nepageidautinas, nes vieno žmogaus viešosios 
prekės vartojimas neatskiria kito žmogaus nuo naudojimosi ja. Todėl, esant duotam kiekiui, 
mes sudedame kiekvieno norą sumokėti, kad apskaičiuotume bendrą pasirengimą 
sumokėti. Apskaičiuodami šią sumą esant kiekvienam kiekiui, mes gauname kolektyvinę 
paklausos kreivę.23 
 

                                                 
23 Kolektyvinė paklausos kreivė yra taip pat kartais vadinama visuminės paklausos kreive (nepainiokite su tuo 
pačiu terminu, naudojamu makroekonomikoje), ir ji yra privačių prekių rinkos paklausos kreivės analogas. 
Sudarydami rinkos paklausos kreivę privačioms prekėms, mes sudedame paklausą, esant duotai kainai, kadangi 
visi žmonės susiduria su ta pačia kaina, tačiau gali vartoti skirtingus kiekius. Tokiu būdu, rinkos paklausos 
kreivė yra sudaroma sudedant žmonių paklausos kreives horizontaliai. 
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Pav. 8.7. Kolektyvinė paklausa viešosioms prekėms 
Kadangi kiekviename paklausos kreivės taške kaina yra lygi ribinei pakeitimo normai, sudėdami paklausos 
kreives vertikaliai mes gauname ribinių pakeitimo normų sumą, bendrąjį privačių prekių kiekį, kurio 
visuomenės nariai yra pasirengę atsisakyti, kad gautų vienetu daugiau viešosios prekės. Tokiu būdu, vertikali 
suma gali būti laikoma kolektyvine paklausos viešajai prekei kreive. 
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■ Paklausos kreivė gali būti laikoma “ribinio pasirengimo sumokėti” kreive. T.y. esant 
kiekvienam viešosios prekės gamybos lygiui, ji parodo kiek žmogus būtų pasirengęs 
sumokėti už papildomą viešosios prekės vienetą. (Prisiminkite, kad viešosios prekės 
mokestinė kaina žmogui yra lygi jo ribinei pakeitimo normai, kuri paprasčiausiai parodo kiek 
privačios prekės jis yra pasirengęs atsisakyti už papildomą viešosios prekės vienetą.) 
 
■ Tokiu būdu, vertikali paklausos kreivių suma yra tiesiog jų ribinių pasirengimų 
sumokėti suma, t.y. bendrasis kiekis, kurį visi žmonės kartu yra pasirengę sumokėti už 
papildomą viešosios prekės vienetą. Analogiškai, kadangi kiekvienas taškas ant žmogaus 
paklausos kreivės atspindi jo ribinę pakeitimo normą tame valstybės išlaidų lygyje, sudėdami 
paklausos kreives vertikaliai mes paprasčiausiai gauname ribinių pakeitimo normų sumą 
(bendrąją ribinę naudą iš papildomo vieneto gamybos). Rezultatas yra kolektyvinė paklausos 
kreivė, parodyta Pav. 8.7. 
 
■ Galime sudaryti pasiūlos kreivę kaip ir privačių prekių atveju – esant kiekvienam 
gamybos lygiui, kaina atspindi kiek turi būti atsisakyta kitos prekės, norint pagaminti 
vienetu daugiau viešųjų prekių, o tai yra ribiniai kaštai, arba ribinė transformacijos 
norma. 
 
■ Tame gamybos lygyje kur kolektyvinė paklausa yra lygi pasiūlai (Pav. 8.8), ribinių 
pasirengimų sumokėti suma (ribinių pakeitimo normų suma) yra lygi ribiniams 
gamybos kaštams, t.y. ribinei transformacijos normai. Kadangi šiame taške ribinė nauda iš 
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papildomo pagaminto viešosios prekės vieneto yra lygi ribiniams kaštams, arba ribinių 
pakeitimo normų suma yra lygi ribinei transformacijos normai, gamybos lygis kolektyvinės 
paklausos kreivės ir viešųjų prekių pasiūlos kreivės susikirtime yra Pareto efektyvus. 
 

 
Pav. 8.8. Efektyvi viešųjų prekių gamyba 
Efektyvi viešųjų prekių pasiūla yra paklausos kreivės ir pasiūlos kreivės susikirtimo taške. Kolektyvinė 
paklausos kreivė parodo sumą, kurios ribiniu požiūriu yra pasirengę atsisakyti visi žmonės, kad gautų viešųjų 
prekių vienetu daugiau, o pasiūlos kreivė parodo kitų prekių, kurių turi būti atsisakyta, kiekį, norint gauti 
vienetu daugiau viešosios prekės. 
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■ Nors mes kiekvieno žmogaus paklausos kreivę viešosioms prekėms sudarėme analogišku 
būdu tam, kuriuo sudarėme jo paklausos kreivę privačioms prekėms, yra kai kurie svarbūs 
skirtumai tarp abiejų. T.y. nors rinkos pusiausvyra yra paklausos ir pasiūlos kreivių 
susikirtime, nepateikėme jokio paaiškinimo, kodėl viešųjų prekių pusiausvyros pasiūla 
turėtų būti paklausos kreivės, kurią ką tik sudarėme, ir pasiūlos kreivės susikirtime. 
 
■ Mes tik nustatėme, kad jei taip būtų, viešųjų prekių gamybos lygis būtų Pareto efektyvus. 
Sprendimai apie viešųjų prekių gamybos lygį yra viešai daromi valdžios, tačiau ne 
žmonių, todėl ar gamyba bus šiame taške priklauso nuo politinio proceso pobūdžio. 
 
■ Dar daugiau, nors konkurencinėje privačių prekių rinkoje visi žmonės mato tas pačias 
kainas, tačiau vartoja skirtingus kiekius (dėl skonio skirtumų), grynosios viešosios 
prekės turi būti teikiamos tais pačiais kiekiais visiems žmonėms, ir mes darėme 
hipotezę, kad valstybė galėtų imti skirtingas mokestines kainas už viešąją prekę. 
 
■ Vienas būdas įsivaizduoti šias kainas yra toks. Tarkime, kad kiekvienam žmogui prieš 
tai yra pranešama dalis viešųjų išlaidų, kurias jis turės padengti. Jei tam tikras žmogus 
turi padengti 1% viešųjų išlaidų kaštų, tada prekė, kuri vyriausybei kainuoja $1.00 jam 
kainuotų 1 centą, bet jei žmogus turi padengti 3% viešųjų išlaidų kaštų, tada viešųjų išlaidų 
kaštų padidėjimas $1.00 žmogui kainuos 3 centus. 
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■ Galų gale, turėtume pabrėžti, kad mes apibūdinome Pareto efektyvų išlaidų viešosioms 
prekėms lygį esant tam tikram pajamų pasiskirstymui. Kaip mes pamatysime kitame 
skyrelyje, efektyvus išlaidų viešosioms prekėms lygis paprastai priklauso nuo pajamų 
pasiskirstymo. 
 

Apibendrinimas 8.3. Grynųjų viešųjų prekių pasiūlos efektyvumo sąlyga 
 
Efektyvi gamyba yra tada, kai ribinių pakeitimo normų suma lygi ribinei transformacijos 
normai. 
 
Efektyvi gamyba yra kolektyvinės paklausos kreivės, kuri gaunama vertikaliai sudedant 
kiekvieno žmogaus paklausos kreives, ir pasiūlos kreivės susikirtimo taške. 
 
8.3.2 Pareto efektyvumas ir pajamų pasiskirstymas  
 
■ Prisiminkite iš mūsų diskusijos 4 ir 6 paskaitose, kad yra daug Pareto efektyvių išteklių 
paskirstymų: bet kuris taškas ant naudingumo galimybių kreivės yra Pareto efektyvus. 
Rinkos pusiausvyra, nesant rinkos ydų, atitinka tik vieną iš šių taškų. Dėl tų pačių priežasčių 
nėra vienintelės Pareto optimalios viešųjų prekių pasiūlos. Paklausos ir pasiūlos kreivių 
susikirtimas Pav. 8.8 yra vienas iš šių Pareto efektyvių pasiūlos lygių, tačiau yra ir kitų, 
su skirtingomis pasiskirstymo pasekmėmis. 
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■ Kad pamatytume kaip efektyvus viešųjų prekių kiekis priklauso nuo pajamų pasiskirstymo, 
darykime prielaidą, kad vyriausybė perdavė dolerį iš Crusoe Penktadieniui. Tai 
paprastai pastumia Crusoe paklausos viešosioms prekėms kreivę (esant bet kuriai 
kainai) žemyn, o Penktadienio – aukštyn. 
 
■ Nėra priežasties kodėl šie pokyčiai turėtų lygiai atsverti vienas kitą taip, kad 
visuminis paklausos lygis nepakistų. Esant šiam naujam pajamų pasiskirstymui, yra 
naujas efektyvus viešųjų prekių lygis. Tačiau efektyvumas vis dar reiškia, kad ribinių 
pakeitimo normų suma lygi ribinei transformacijos normai. Kitaip tariant, kiekvienas taškas 
ant naudingumo galimybių kreivės gali būti apibūdintas skirtingu viešųjų prekių kiekiu, 
tačiau kiekviename taške ribinių pakeitimo normų suma lygi ribinei transformacijos normai. 
 
■ Faktas, kad, bendruoju atveju, efektyvus viešųjų prekių kiekis priklauso nuo pajamų 
pasiskirstymo, turi vieną svarbią pasekmę: negalima atskirti viešųjų prekių pasiūlos 
efektyvumo argumentų nuo pasiskirstymo argumentų. Bet kuris pajamų pasiskirstymo 
pokytis, nulemtas, tarkime, pajamų mokesčio struktūros pokyčio, lems atitinkamus 
efektyvaus viešųjų prekių gamybos kiekio pokyčius.24 
                                                 
24 Kai kurie ekonomistai teigė, kad sprendimai dėl efektyvaus viešųjų prekių gamybos lygio ir pajamų 
pasiskirstymo gali būti atskirti. Pavyzdžiui, yra požiūris, kad rūpestis pajamų pasiskirstymu turėtų atsispindėti 
pajamų mokesčių pakopose ir socialinės paramos programose, tačiau kad sprendimai dėl viešųjų prekių pasiūlos 
gali ir turėtų būti padaryti nepriklausomai nuo tokių susirūpinimų. Yra tam tikri atvejai, kai sprendimai gali būti 
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8.3.3 Pajamų perskirstymo ir efektyvios viešųjų prekių pasiūlos ribos 
 
■ Vyriausybės, vertindamos viešosios programos naudą, dažnai yra ypač susirūpinusios 
tuo, kas iš programos gauna naudą. Jos, atrodo, pasveria naudą, kuri tenka 
neturtingiems, daugiau, nei naudą, kurią gauna turtingieji. Tačiau prieš tai pateikta 
analizė parodė, kad ji turėtų paprasčiausiai sudėti ribines pakeitimo normas, sumas, 
kurias kiekvienas žmogus yra pasirengęs sumokėti už papildomą ribinį viešosios prekės 
vienetą, traktuojant turtinguosius ir neturtingus lygiai taip pat. Kaip gali būti suderinti 
šie metodai? 
 
■ 6 paskaitoje pamatėme kaip sudaryti naudingumo galimybių kreivę paprasčiausiai paimant 
išteklius iš vieno žmogaus ir atiduodant juos kitam. Prisiminkite, kad apelsinų perdavimo iš 
Crusoe Penktadieniui procese dalis apelsinų yra prarandama. Šalys, perskirstydamos 
išteklius, daugiausiai naudoja mokesčių sistemas ir socialinių transferų sistemas. Ne tik 
kad yra dideli šių sistemų administravimo kaštai, tačiau jos turi svarbias pasekmes 
paskatoms, pavyzdžiui, žmonių taupymo ir darbo sprendimams. Faktas, kad išteklių 
perskirstymas naudojant mokesčių ir socialinės apsaugos sistemas kainuoja, lemia, kad 

                                                                                                                                                        
atskirti (žr. Atkinson and Stiglitz (1980), Lectures on Public Economics (New York: McGraw-Hill), ar L.J. Lau, 
E. Sheshinski, and J.E. Stiglitz (1978), “Efficiency in the Optimum Supply of Public Goods,” Econometrica 46: 
269-84), tačiau jie iš tikrųjų yra specialūs. 
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valdžia gali ieškoti alternatyvių būdų pasiekti perskirstymo tikslus. Vienas būdas yra 
atsižvelgti į perskirstymo argumentus vertinant viešuosius projektus. 
 
8.3.4 Iškraipantis apmokestinimas ir efektyvi viešųjų prekių pasiūla 
 
■ Faktas, kad pajamos viešųjų prekių teikimo finansavimui yra renkamos iškraipančių 
mokesčių, tokių kaip pajamų mokestis, pagalba, turi tam tikras svarbias pasekmes 
efektyviai viešųjų prekių pasiūlai. 
 
■ Privačių prekių, kurių žmonės turi atsisakyti, kiekis, kad gautų vienetu daugiau 
viešųjų prekių, yra didesnis, nei tuo atveju, jei vyriausybė gautų pajamas būdais, kurie 
neiškraipytų paskatų ir kurių administravimas nebūtų brangus. 
 
■ Galime apibrėžti galimumo kreivę (feasibility curve), kuri atspindėtų maksimalų 
privačių prekių vartojimo kiekį, esant kiekvienam viešųjų prekių kiekiui, ir esant tam 
tikrai šalies mokesčių sistemai. Mokesčių sistema sukuria neefektyvumus, taigi ši 
galimumo kreivė yra apgobta gamybos galimybių kreivės, kaip parodyta Pav. 8.9. 
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Pav. 8.9. Galimumo kreivė 
Galimumo kreivė parodo maksimalų privačių prekių gamybos (vartojimo) lygį, esant bet kuriam viešųjų prekių 
teikimo lygiui, atsižvelgiant į neefektyvumus dėl mokesčių, kurie turi būti įvesti, kad gautume reikiamas 
pajamas. Galimumo kreivė yra apgobta gamybos galimybių kreivės. 
 
■ Privačių prekių, kurių turime atsisakyti, kad gautume vienetu daugiau viešųjų 
prekių, atsižvelgiant į šiuos papildomus kaštus, kiekis vadinamas ribine ekonominės 
transformacijos norma, priešingai nei ribinė fizinės transformacijos norma, kurią 
naudojome ankstesnėje analizėje. 
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■ Pastaroji yra visiškai nulemta technologijos, o ribinė ekonominės transformacijos norma 
atsižvelgia į kaštus dėl mokesčių, reikalingų, kad finansuotume viešąsias išlaidas. Tokiu 
būdu, mes pakeičiame ankstesnę sąlygą, kad ribinė fizinės transformacijos norma būtų 
lygi ribinių pakeitimo normų sumai, nauja sąlyga, kad ribinė ekonominės 
transformacijos norma turi būti lygi ribinių pakeitimo normų sumai. 
 
■ Kai apmokestinimas lemia iškraipymus ir dėl to viešosios prekės mums kainuoja daugiau, 
efektyvus viešųjų prekių kiekis yra mažesnis nei būtų neiškraipančio apmokestinimo 
atveju. 
 
■ Iš tikrųjų, atrodo, kad daug ginčų dėl pageidaujamo viešųjų prekių teikimo lygio yra 
susiję su šiuo klausimu. Kai kurie mano, kad iškraipymai dėl mokesčių sistemos yra nelabai 
dideli, o kiti teigia, kad bandymo surinkti papildomas pajamas viešųjų prekių teikimui kaštai 
yra dideli. Galima greičiau sutarti dėl papildomų valstybės išlaidų socialinės naudos dydžio, 
tačiau nesutarti dėl kaštų. 
 
8.4 Efektyvi valdžia kaip viešoji prekė 
 
■ Viena svarbiausių viešųjų prekių yra valstybės valdymas: visi laimime dėl geresnės, 
veiksmingesnės, labiau atsakingos valdžios. Iš tikrųjų, “gera valdžia” turi abi viešųjų 
prekių savybes, apie kurias kalbėjome: ir sunku, ir nepageidautina bet kurį žmogų 
atskirti nuo geresnės valdžios teikiamos naudos. 
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■ Jei valstybė gali tapti efektyvesnė ir sumažinti mokesčius nesumažindama valstybės 
paslaugų kiekio, kiekvienam dėl to geriau. Politikas, kuriam tai pavyksta, gali gauti tam 
tikrą grąžą, tačiau ši grąža yra tik dalis naudos, kuri tenka kitiems. 
 
■ Pavyzdžiui, tie, kurie balsavo prieš politiką, kuriam pavyko duoti šią naudą, tie, kurie 
dirbo kad jį išrinktų, ir tie žmonės, kurie nebalsavo, kurie mėgino zuikiauti dėl kitų 
politinės veiklos, gauna jos tiek, kiek ir kiti. 
 
8.5 Priedas A. Naudotojo mokėjimų gerovės kaštų matavimas 
 
■ Galime išmatuoti naudotojo mokėjimų už, tarkime, naudojimąsi tiltu, kaštus naudodami 
metodus nagrinėtus 6 paskaitoje. 
 
■ Gerovės nuostoliai yra atspindėti tamsesnio trikampio Pav. 8.10. Tai – grynasis nuostolis 
(deadweight loss). Kad tuo įsitikintumėte, prisiminkite, kad taškai ant paklausos kreivės 
rodo žmogaus ribinį pasirengimą sumokėti už papildomą persikėlimą esant skirtingiems 
kiekiams. Tarkime, kad už naudojimąsi tiltu imama kaina p. Tada persikėlimų skaičius būtų 
Qe. 
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Pav. 8.10. Tiltai: kaip naudotojų mokėjimas gali lemti gerovės nuostolius 
Dėl mokėjimo p, kai kurios kelionės tiltu neįvyks, nors jos būtų naudingos visuomenei. Bendrasis gerovės 
nuostolis dėl mokėjimo buvimo yra tamsiai mėlynas plotas. 
 
■ Gerovės nuostoliai dėl nepadarytų persikėlimų yra skirtumas tarp to, ką žmogus yra 
pasirengęs sumokėti (jo ribinės naudos) ir ribinių kaštų. Pasirengimas sumokėti esant 
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kiekiui Qe yra p, o papildomo persikėlimo kaštai yra lygūs nuliui, todėl gerovės nuostolis yra 
p. 
 
■ Esant truputį didesniam naudojimosi kiekiui, nuostolis vis dar lygus ribiniam pasirengimui 
sumokėti, tačiau pastarasis dabar jau yra mažesnis. Kad rastume bendrąjį gerovės nuostolį, 
paprasčiausiai sudedame gerovės praradimus, siejamus su kiekvienu nepersikėlimu dėl 
to, kad yra nustatyta kaina. 
 
■ Kai kaina lygi nuliui, bus Qm persikėlimų. Esant kainai p, bus Qe persikėlimų. Tokiu būdu, 
kainos buvimas lemia, kad nebus (Qm – Qe) persikėlimų. Gerovės nuostolis iš pirmo 
nepersikėlimo yra p, o nuostolis iš paskutinio nepersikėlimo lygus nuliui (pasirengimas 
sumokėti už papildomą persikėlimą, persikėlus Qm kartų, yra nulis). Vidutiniai gerovės 
nuostoliai dėl kiekvieno nepersikėlimo tokiu būdu yra p/2, o bendrieji gerovės nuostoliai 
yra p(Qm – Qe)/2, tamsesnio trikampio plotas Pav. 8.10.25 
 
8.6 Pagrindinės sąvokos 
 
Atskyrimas (exclusion) 

                                                 
25 Prisiminkite iš 6 paskaitos, kad tai tik grynojo nuostolio aproksimacija. Jei norime būti visiškai korektiški, 
naudotume kompensuotą paklausos kreivę, o ne paprastą paklausos kreivę. Tačiau, jei pajamų dalis, skiriama 
kelionėms tiltu, yra nedidelė, abi paklausos kreivės skirsis labai nedaug. 
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Grynosios viešosios prekės (pure public goods) 
Naudotojų mokėjimai (user fees) 
Zuikio problema (free rider problem) 
Transakcijų kaštai (transaction costs) 
Viešai teikiamos privačios prekės (publicly provided private goods) 
Racionavimo sistema (rationing system) 
Mokestinė kaina (tax price) 
Kolektyvinė paklausos kreivė (collective demand curve) 
Galimumo kreivė (feasibility curve) 
Ribinė ekonominės transformacijos norma (marginal economic rate of transformation) 
Ribinė fizinės transformacijos norma (marginal physical rate of transformation) 
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