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1. Kaip ekonomistai masto apie tai, kaip daryti socialinius pasirinkimus kai yra
pakeičiamumai, t.y. po to kai randami visi galimi Pareto pagerinimai ir gerovės
pagerėjimas vienam žmogui gali būti padarytas tik kito turtingumo sąskaita? Kas
yra socialinės gerovės funkcija ir kodėl ekonomistai laiko šią sąvoką naudinga?
2. Kaip ekonomistai sistemiškai galvoja apie pakeičiamumus tarp efektyvumo ir
nelygybės? Kaip jie matuoja skurdą ar nelygybę? Kaip jie matuoja efektyvumą?
3. Kaip vyriausybės paverčia šiuos bendruosius principus į pavidalą, kuris gali iš
tikrųjų būti naudojamas sprendimų priėmime?
■ 4 paskaitoje nagrinėjome Pareto efektyvumą. Parodėme, kad nesant rinkos ydų, laisva
rinka turėtų būti Pareto efektyvi. Tačiau, netgi jei konkurencinė ekonomika yra
efektyvi, pusiausvyros pajamų pasiskirstymas gali būti laikomas nepageidautinu.
Viena iš pagrindinių valstybės veiklos pasekmių ir pagrindinių tikslų yra pakeisti
pajamų pasiskirstymą.
■ Norint įvertinti viešąją programą, dažnai reikia pasverti jos pasekmes
ekonominiam efektyvumui ir pajamų pasiskirstymui. Pagrindinis gerovės
ekonomikos tikslas yra sukurti sistemą, kurioje galėtų būti atliekami šie
įvertinimai. Šioje paskaitoje parodysime kaip ekonomistai konceptualizuoja
pakeičiamumą tarp efektyvumo ir lygybės.
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Diskusijai 6.1. Ar negalima nušaut abiejų zuikių – efektyvumo ir nelygybės?
Dideles pajamas gaunantys
vs.
Nedideles pajamas
gaunantys
Nepelnytai

Pelnytai

Dideles pajamas gaunantys
Nedideles pajamas
gaunantys

6.1

Efektyvumo ir pasiskirstymo pakeičiamumai

■ Vėl aptarkime paprastą ekonomiką su dviem žmonėmis – Crusoe ir Penktadieniu.
Darykime prielaidą, kad iš pradžių Crusoe turi 10 apelsinų, o Penktadienis tik 2. Šis
pasiskirstymas atrodo neteisingas.
■ Tarkime, kad vaidiname vyriausybės vaidmenį ir mėginame perduoti 4 apelsinus iš
Crusoe Penktadieniui, tačiau procese 1 apelsinas dingsta. Taigi, Crusoe turi 6
apelsinus, o Penktadienis – 5. Pašalinome didžiąją dalį nelygybės, tačiau procese
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bendrasis apelsinų skaičius sumažėjo. Yra pasirinkimas (trade-off) tarp
efektyvumo (bendrojo apelsinų skaičiaus) ir lygybės.
■ Pakeičiamumas tarp lygybės ir efektyvumo yra daugelio viešosios politikos
diskusijų esmė. Yra svarstomi 2 klausimai:
 pirma, yra nesutarimas apie pakeičiamumo pobūdį – kiek turime atsisakyti
efektyvumo, kad sumažintume nelygybę? Ar Crusoe perdavimo apelsinus
Penktadieniui procese dings 1 apelsinas ar 2?
 antra, yra nesutarimas dėl santykinės vertės, kuria vertiname nelygybės
sumažinimą, palyginti su efektyvumo sumažinimu:
o kai kurie žmonės teigia, kad nelygybė yra pagrindinė visuomenės
problema, ir visuomenė turėtų paprasčiausiai minimizuoti nelygybės
mastą, nepaisant pasekmių efektyvumui;
o kiti teigia, kad efektyvumas yra pagrindinis klausimas. Jie teigia, kad
netgi jei kas nori padėti skurstančiam, ilgu laikotarpiu geriausias
būdas yra ne rūpintis kaip dalinamas pyragas, tačiau padidinti
pyrago dydį, kad jis augtų kaip galima greičiau, ir tada daugiau jo teks
kiekvienam.
Diskusijai 6.2. Kapsėjimo (trickle-down) teorija
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■ Šie nesutarimai susiję su socialiniu pasirinkimu tarp lygybės ir efektyvumo.
Dabar detaliau analizuosime šiuos pasirinkimus.
6.2

Socialinių pasirinkimų analizė

■ Kai ekonomistai nagrinėja vartotojo pasirinkimą, galimybių aibė yra apibrėžta
vartotojo biudžeto apribojimo, o vartotojo pirmenybės yra nusakomos
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abejingumo kreivių (žr. 4 paskaitą). Žmogus renkasi tašką ant biudžeto apribojimo,
kuris liečiasi su abejingumo kreive – taip jis patenka ant aukščiausios įmanomos
abejingumo kreivės, esant biudžeto apribojimui.
■ Ekonomistai mėgino naudoti tą pačią sistemą analizuoti socialinius
pasirinkimus. Naudingumo galimybių kreivė, aptarta 4 paskaitoje, apibrėžia
galimybių aibę (žr. Pav. 4.2). Ji atspindi didžiausią naudingumo (ar gerovės) lygį,
kurį gali pasiekti vienas žmogus, esant kitų žmonių pasiektiems naudingumo
lygiams.
■ Ekonomika yra Pareto efektyvi jei ir tik jei ji veikia ant naudingumo galimybių
kreivės:
 Pirma fundamentali gerovės ekonomikos teorema sako, kad konkurencinės
ekonomikos yra ant naudingumo galimybių kreivės;
 Antra fundamentali gerovės ekonomikos teorema teigia, kad kiekvienas
taškas ant naudingumo galimybių kreivės gali būti pasiektas per
konkurencinės rinkos procesą, jei vyriausybė atitinkamai perskirsto
pradinį turtą.
■ Kaip visuomenė pasirenka tašką ant naudingumo galimybių kreivės? Taip kaip
abejingumo kreivės nusako, kaip žmonės vertina pakeičiamumą tarp skirtingų prekių,
socialinės abejingumo kreivės (social indifference curves) nusako kaip visuomenė
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vertina pakeičiamumus tarp skirtingų žmonių naudingumo lygių. Socialinės
abejingumo kreivės parodo tuos, tarkime, Crusoe ir Penktadienio naudingumo
derinius, tarp kurių visuomenė yra abejinga.
■ Du pagrindiniai gerovės ekonomikos klausimai dabar gali būti performuluoti
šios socialinio pasirinkimo sistemos terminais. Darykime prielaidą, kad esama
konkurencinės rinkos pusiausvyra yra atspindėta tašku A ant naudingumo galimybių
kreivės Pav. 6.1. Tarkime, kad visuomenė nusprendžia eiti iš taško A į B
naudingumo galimybių kreive, kas atspindi Penktadienio naudingumo
padidėjimą ir Crusoe naudingumo sumažėjimą.
■ Pirmas klausimas yra koks gi yra pakeičiamumas? Atsakymą pateikia
naudingumo galimybių kreivė. Penktadienio naudingumas padidėja nuo 𝑈0𝐹 iki 𝑈1𝐹 , o
Crusoe naudingumas sumažėja nuo 𝑈0𝐶 iki 𝑈1𝐶 .
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Pav. 6.1. Socialinės abejingumo kreivės
Socialinės abejingumo kreivės parodo kaip visuomenė vertina pakeičiamumus tarp Penktadienio ir
Crusoe naudingumų. Ji parodo naudingumo derinius tarp kurių visuomenė yra abejinga. Visuomenė yra
turtingesnė ant aukštesnės socialinės abejingumo kreivės, lygiai kaip žmogus yra turtingesnis ant
aukštesnės individualios abejingumo kreivės. Ir lygiai kaip žmogus renkasi tašką ant biudžeto apribojimo,
kuriame abejingumo kreivė liečiasi su biudžeto apribojimu, visuomenės pageidaujamas taškas ant
naudingumo galimybių kreivės yra taškas, kuriame socialinė abejingumo kreivė liečiasi su naudingumo
galimybių kreive.
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■ Antras klausimas, susijęs su socialinėmis pirmenybėmis, yra kaip visuomenė
įvertina pakeičiamumą? Socialinių abejingumo kreivių nuolydis parodo
pakeičiamumą, kuriam visuomenė yra abejinga. Taškas B yra ant socialinės
abejingumo kreivės S1 (kuri liečiasi su naudingumo galimybių kreive ir yra ant
aukštesnės abejingumo kreivės nei S0). Todėl taškas B visuomenės yra labiau
vertinamas.
■ Kituose dviejuose skyreliuose detaliau nagrinėsime kiekvieną iš šių klausimų,
susijusių su pakeičiamumais ir ekonomistų turima sistema nagrinėti socialinį
pasirinkimą.
6.2.1

Pakeičiamumų nustatymas

■
Kaip pamatėme Pav. 6.1, naudingumo galimybių
kreivė mums parodo naudingumo perdavimo iš Crusoe Penktadieniui
pakeičiamumus. Naudingumo galimybių kreivės forma mums apie tuos
pakeičiamumus sako kažką daugiau.
■ Pažiūrėkime į naudingumo galimybių kreivę Pav. 6.2. Darykime prielaidą, kad
ekonomika yra taške A, kur Crusoe turi daugiau naudingumo nei Penktadienis. Kylant
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aukštyn ir į kairę kreive, padidėja Penktadienio naudingumas ir sumažėja Crusoe
naudingumas. Tarkime mes atliekame apelsinų perdavimą iš Crusoe Penktadieniui
dviem žingsniais, iš taško A į B, ir į C. Akivaizdu, kad Crusoe tampa neturtingesnis. Kaip
matome paveiksle, Crusoe naudingumo sumažėjimai yra nedideli palyginti su
Penktadienio naudingumo padidėjimais.
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Pav. 6.2. Crusoe ir Penktadienio naudingumo galimybių kreivė
Kai apelsinai yra perduodami iš Crusoe Penktadieniui, Crusoe naudingumas sumažėja, o Penktadienio
padidėja. Einant iš taško A į B, Penktadienio naudingumo padidėjimas yra gerokai didesnis nei Crusoe
naudingumo sumažėjimas. Taip yra dėl to, kad Penktadienis yra gerokai neturtingesnis nei Crusoe. Einant
iš B į C, Penktadienio naudingumo padidėjimas yra vis tiek didesnis nei Crusoe naudingumo sumažėjimas,
tačiau pakeičiamumas pakito – Penktadienio naudingumo padidėjimas yra mažesnis, nei einant iš A į B.

■ Naudingumo teorija padeda paaiškinti šį rezultatą. Ekonomistai naudoja terminą
naudingumo funkcija (utility function), kad aprašytų sąryšį tarp apelsinų skaičiaus ir
Penktadienio naudingumo lygio, o papildomas naudingumas, kurį Penktadienis gauna iš
papildomo apelsino, vadinamas jo ribiniu naudingumu (marginal utility). Abi funkcijas
matome Pav. 6.2 dalyse A ir B. Kiekviename taške ribinis naudingumas yra
naudingumo funkcijos nuolydis – naudingumo pokytis dėl apelsinų vartojimo
pokyčio vienetu.
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Pav. 6.3. Naudingumo funkcija ir ribinis naudingumas
Dalis A rodo naudingumo funkciją. Kai duodame Penktadieniui daugiau apelsinų, jo naudingumas
padidėja, tačiau kiekvienas papildomas apelsinas duoda jam mažiau papildomo naudingumo. Dalis B
parodo ribinį naudingumą: papildomas naudingumas, kurį Penktadienis gauna iš papildomo apelsino,
mažėja didėjant apelsinų skaičiui, ir tai atitinka mažėjantį naudingumo funkcijos nuolydį.

■ Atkreipkite dėmesį, kad kai apelsinų suvartojama daugiau, naudingumas didėja
lėčiau ir ribinis naudingumas mažėja. Todėl naudingumo funkcijos nuolydis taške C
yra mažesnis, nei nuolydis taške B. Taip yra todėl, kad Penktadienis labai vertina pirmą
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apelsiną, antrą – truputį mažiau, trečią – dar mažiau ir t.t. Galų gale, jis prisisotina ir
gauna labai mažai papildomo naudingumo iš papildomo apelsino.
■ Kai žmogus bet kurios prekės suvartoja daugiau, papildoma nauda iš papildomo tos
prekės vieneto tampa mažesnė. Šis fenomenas vadinamas mažėjančiu ribiniu
naudingumu (decrasing marginal utility). Užrašome naudingumo funkciją taip: U =
U(Q1,Q2, ... ,Qn), kur Q1,Q2, ... ,Qn atspindi įvairių prekių vartojimo kiekius. Ribinis, tarkime,
Q1 naudingumas tada yra funkcijos U (nuo angliško utility) padidėjimas, Q1 vartojimui
padidėjus vienetu (t.y. funkcijos išvestinė).
■ Analogiškai, kai paimame apelsinų iš Crusoe, jo naudingumas sumažėja, ir kuo
paimame daugiau ir daugiau apelsinų, papildomas naudingumas, kurį jis
praranda iš kiekvieno papildomo prarasto apelsino, didėja.
■ Štai kodėl esant mažėjančiam ribiniam naudingumui, naudingumo galimybių kreivė
Pav. 6.1 ir Pav. 6.2 turi tokį pavidalą. Ši forma rodo, kad kai Penktadienis turi labai
mažai pajamų (mažai apelsinų), galime gerokai padidinti jo naudingumą, nedaug
sumažindami Crusoe naudingumą, tačiau kai Penktadienis yra gerokai
turtingesnis, mes galime padidinti jo naudingumą tik nedaug, labai sumažindami
Crusoe naudingumą.
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■
Yra antras svarbus naudingumo galimybių kreivės pavidalo
veiksnys – efektyvumas, su kuriuo galime perduoti išteklius iš vieno žmogaus
kitam. Mūsų visuomenėse būdas, kuriuo perduodame išteklius iš vienos grupės
(tarkime, turtingųjų) kitai (tarkime, skurstantiems), yra turtingųjų apmokestinimas ir
skurstančių rėmimas.
■ Šis būdas gali kenkti ekonominiam efektyvumui:
 pirma, turtingieji gali dirbti mažiau ar mažiau stengdamiesi nei priešingu
atveju, kadangi jie gauna tik dalį grąžos už jų pastangas;
 antra, neturtingieji gali nedirbti, dirbti mažiau ar mažiau stengdamiesi,
kadangi dirbdami nuoširdžiau, jie gali prarasti galimybę gauti pašalpas;
 trečia, dalis visuomenės išteklių nueina mokesčių ir socialinės paramos
sistemų administravimui.
Diskusijai 6.3. Ar verslininkai imtų dirbti mažiau, padidinus jų apmokestinimą?
Šlovė ir ar dirbame tik dėl pinigų
■ Arthuras Okunas14 šiuos efektyvumo nuostolius pademonstravo įtaigia metafora –
įsivaizduokime, kad apelsinų perdavimo procesas yra tarytum vandens nešiojimas
14

Arthur Okun (1975), Equality and Efficiency: The Big Tradeoff, Brookings Institution Press.

___________________________________________________________________________
10/7/2019

Psl. 236 / 1867

VIEŠOJI EKONOMIKA + EKONOMINĖ POLITIKA

www.ekonomika.org

kiauru kibiru (leaky bucket) (su bent trimis skylėmis, kurios gali būti skirtingo dydžio,
priklausomai nuo iškraipymų didumo).
■ Šis paskatų mažinimo ir administravimo kaštų dydis (dėl kurių nelabai
sutariama) veikia naudingumo galimybių kreivės pavidalą. Netrukus parodysime
tai pavyzdžiu.
6.2.2

Pakeičiamumų įvertinimas

■ Antra pagrindinė sąvoka, naudojama analizuojant socialinius pasirinkimus, yra
socialinė abejingumo kreivė (social indifference curve). Kaip buvo minėta 4
paskaitoje, abejingumo kreivė parodo tuos prekių derinius, kurie žmogui teikia tą patį
naudingumo lygį. Lygiai kaip žmonės gauna naudingumą iš prekių, kurias jie vartoja,
galime manyti, kad visuomenės gerovę atspindi jos narių gauti naudingumai.
Socialinės gerovės funkcija (social welfare function) parodo socialinės gerovės lygį,
atitinkantį tam tikrą aibę naudingumo lygių, pasiektų visuomenės narių.
■ Socialinio abejingumo kreivė yra apibrėžiama kaip aibė skirtingų žmonių (ar
žmonių grupių) naudingumo derinių, kurie visuomenei duoda tą patį gerovės
kiekį, kitaip tariant, kurie duoda tą pačią socialinės gerovės funkcijos reikšmę.
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■ Socialinės gerovės funkcija yra bet kokio išteklių paskirstymo rangavimo
pagrindas: pasirenkame tuos paskirstymus, kurie duoda didesnį socialinės
gerovės lygį. Pareto principas teigia, kad turėtume teikti pirmenybę tiems
paskirstymams, esant kuriems bent jau kai kurie žmonės yra turtingesni, ir nei vienas
netampa neturtingesnis. Principas sako, kad jei kai kurių žmonių naudingumas padidėja
ir niekieno naudingumas nesumažėja, socialinė gerovė padidėja. Tokiu būdu, Pav. 6.4
deriniai į šiaurės rytus padarys kiekvieną turtingesniu ir todėl tenkins Pareto
principą.
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Pav. 6.4. Socialinės abejingumo kreivės
Visuomenė yra pasirengusi iškeisti tam tikrą vienos grupės naudingumo sumažėjimą į kitos grupės
naudingumo padidėjimą. Socialinės abejingumo kreivės parodo tuos 1 ir 2 grupių naudingumo derinius
tarp kurių visuomenė yra abejinga. Taškai ant socialinės abejingumo kreivės W2 žymi didesnį socialinės
gerovės lygį, nei taškai ant socialinės abejingumo kreivės W1.

■ Deja, dauguma pasirinkimų susiję su pakeičiamumais, kai vieni žmonės tampa
turtingesni, o kiti – neturtingesni. Taške B antra grupė yra turtingesnė nei taške A,
tačiau pirma grupė yra neturtingesnė. Tokiu būdu, mums reikia griežtesnio
kriterijaus ir jį suteikia socialinės gerovės funkcija.
■ Socialinės abejingumo kreivės yra patogus grafinis būdas galvoti apie
pakeičiamumus, su kuriais visuomenė susiduria šiose situacijose. Tokiu būdu, Pav. 6.4
visi grupių 1 ir 2 naudingumų deriniai, kurie yra ant socialinės abejingumo kreivės W2,
duoda didesnį socialinės gerovės lygį nei deriniai ant kreivės W1. Tai rodo, kad B yra
geresnis taškas nei A.
■ Socialinės gerovės funkcijos gali būti laikomos priemone, kurią ekonomistai
naudoja atspindėti prielaidas apie visuomenės požiūrį į skirtingą pajamų ir
gerovės pasiskirstymą. Jei visuomenę labai jaudina nelygybė, ji gali per daug
nesijaudinti, kad Crusoe turi atsisakyti kelių apelsinų, kad Penktadienis gautų vieną, nes
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“Crusoe jų turi tiek daug”. Kol Penktadienis yra neturtingesnis už Crusoe, bet kuris
Crusoe dalies paaukojimas, kuris padaro Penktadienį turtingesniu, būtų pateisinamas.
■ Antra vertus, visuomenė gali nesirūpinti nelygybe iš viso – ji gali vertinti apelsiną
Penktadienio rankose lygiai taip pat kaip apelsiną Crusoe rankose, nors Penktadienis
yra gerokai mažiau turtingas. Šiuo atveju ji rūpintųsi tik efektyvumu, t.y. apelsinų
skaičiumi. Joks apelsinų perskirstymas iš Crusoe Penktadieniui nebūtų
pateisintas, jei procese dingtų nors vienas apelsinas.
■
Socialinės gerovės funkcijos ir atitinkamos socialinio abejingumo
kreivės gali būti įvairių formų, kaip parodyta Pav. 6.5. Dalys A ir B rodo du
kraštutinius atvejus. A dalyje socialinio abejingumo kreivė yra tiesė, kas reiškia, kad
nesvarbu koks Penktadienio ir Crusoe naudingumo lygis, visuomenė yra
pasirengusi iškeisti vieną vienetą Penktadienio naudingumo į vieną vienetą
Crusoe naudingumo.
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Pav. 6.5. Alternatyvios socialinės abejingumo kreivės
(A) Utilitaristas yra pasirengęs atsisakyti tam tikro Crusoe naudingumo, jei Penktadienis gauna bent jau
tokį patį naudingumo kiekį. Tokiu atveju, socialinės abejingumo kreivės yra tiesės. (B) Johnas Nashas (g.
1928) teigia, kad visuomenė turi reikalauti daugiau nei tokio pat turtingų žmonių naudingumo (U2)
padidėjimo, norint kompensuoti neturtingo žmogaus naudingumo (U1) sumažėjimą. (C) Johnas Rawlsas
(1921-2002) teigė, kad joks turtingųjų gerovės padidėjimas negali kompensuoti neturtingųjų gerovės
sumažėjimą. Tokiu atveju, socialinės abejingumo kreivės yra L formos.

■ Požiūris, atspindėtas šios socialinio abejingumo kreivės, turi ilgą istorinę
tradiciją. Jeremy Benthamas (1748-1832 m.), anglų teisininkas, filosofas ir socialinis
reformatorius, buvo lyderis grupės, vadinamos utilitaristais (utilitarians), kurie teigė,
___________________________________________________________________________
10/7/2019

Psl. 242 / 1867

VIEŠOJI EKONOMIKA + EKONOMINĖ POLITIKA

www.ekonomika.org

kad visuomenė turėtų maksimizuoti jos narių naudingumų sumą. Mūsų
paprastame pavyzdyje su dviem visuomenės nariais socialinės gerovės funkcija yra:
W = U1 + U2

6.1

■ Akivaizdu, kad esant šiai socialinės gerovės funkcijai, socialinio abejingumo kreivė
turės tokį pavidalą, kaip dalyje A.
■ Yra svarbu pabrėžti, kad turėdama utilitarinę socialinės gerovės funkciją,
visuomenė nėra abejinga, ar padidinti vienu apelsinu (ar vienu doleriu) pajamas
vienam žmogui ir sumažinti vienu apelsinu (ar vienu doleriu) pajamas antram
žmogui. Jei pirmas žmogus turi mažesnį pajamų lygį (mažiau apelsinų) nei antras
žmogus, tada pirmo žmogaus naudingumo padidėjimas iš papildomo apelsino
(papildomo dolerio) bus didesnis, nei antro žmogaus naudingumo sumažėjimas.
Ką rodo utilitarinė socialinės gerovės funkcija yra tai, kad bet kurio žmogaus
naudingumas turi turėti vienodą svorį su bet kurio kito žmogaus naudingumu.
■
Kiti teigia, kad kai vienas žmogus yra neturtingesnis nei kitas,
visuomenė neturėtų būti abejinga kai sumažėja neturtingesnių naudingumas
(pirmo žmogaus), kurį atitinka to pat dydžio antro, turtingesnio žmogaus
naudingumo padidėjimas. Visuomenė turėtų susitaikyti su neturtingųjų
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naudingumo sumažėjimu tik jei yra daug didesnis turtingųjų naudingumo
padidėjimas.
■ Socialinė abejingumo kreivė, atspindinti šias vertybes, yra nupiešta Pav. 6.5
dalyje B, kur ji nėra tiesė, o hiperbolė: kai neturtingesnis žmogus tampa dar
neturtingesniu, kad visuomenė liktų abejinga, turtingesnio žmogaus naudingumo
padidėjimas turi būti vis didesnis ir didesnis (t.y. socialinio abejingumo kreivės nuolydis
tampa statesnis ir statesnis).
■
Kraštutinė pozicija šiuose debatuose buvo Johno
Rawlso, filosofijos profesoriaus iš Harvardo universiteto. J. Rawlsas teigė15, kad
visuomenės gerovė priklauso tik nuo pačio neturtingiausio žmogaus gerovės:
visuomenė yra turtingesnė jei pagerėjo jo gerovė, tačiau nieko negauna iš pagerėjusios
kitų gerovės.
■ Jo požiūriu, nėra jokio pakeičiamumo. Jei Penktadienis yra neturtingesnis nei
Crusoe, tada viskas, kas padidina Penktadienio gerovę, padidina ir socialinę gerovę. Kai
apelsinai perduodami iš Crusoe Penktadieniui, skirtumo kiek yra prarandama
procese (kiek neefektyvus transfero procesas), jei tik Penktadienis kažką gauna.

15

John Rawls (1971), A Theory of Justice, Harvard University Press.
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■ Kitais žodžiais, joks turtingesnio žmogaus gerovės padidėjimo dydis negali
visuomenei kompensuoti neturtingiausio žmogaus gerovės sumažėjimo. Grafiškai
ši idėja yra atspindėta L formos socialine abejingumo kreive, kaip Pav. 6.5 dalyje C.
Tokia socialinės gerovės funkcija yra:
W = min (U1, ... ,Un)
t.y. socialinę gerovę atspindi tik neturtingiausio visuomenės nario naudingumas.
■
Įsivaizduokite, kad davėte sau užduotį sukurti
naują socialinį kontraktą šiandienos visuomenei. Kaip tą teisingai padaryti? Nors
jūs niekada nesugebėtumėt visiškai atsiriboti nuo asmeninių šališkumų ir
išankstinių nusistatymų, jūs turėtumėt bent pasistengti juos minimizuoti.
■ J. Rawlsas siūlė, kad įsivaizduotumėte save pradinėje pozicijoje už nežinojimo
uždangos (original position behind a veil of ignorance). Už tos uždangos jūs nieko
nežinote apie save ir savo natūralius gebėjimus ir savo padėtį visuomenėje. Nieko
nežinote apie savo rasę, lytį, pilietybę asmeninius skonius. Už tokios uždangos visi
individai yra racionalūs, laisvi, morališkai lygūs.
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■ Tačiau jūs žinote, kad realiame gyvenime bus didelė įvairovė natūralaus turto ir
gebėjimų pasiskirstymų, bus rasės, lyties, kultūros skirtumų, kurie išskirs žmonių
grupes.
■ Koks būtų racionalus fundamentalių visuomenės principų pasirinkimas
pradinėje pozicijoje už nežinojimo uždangos? Vieninteliai saugūs principai būtų
kuo teisingesni principai, nes jūs nežinote ar kentėsite, ar laimėsite dėl kurios
nors iš diskriminuojančių struktūrų (biased institutions).
Diskusijai 6.4. Nežinojimo uždanga realiame gyvenime
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Pav. 6.6. Optimalus perskirstymas pagal Benthamą ir Rawlsą
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_opt_redistr_2013.xls
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Apibendrinimas 6.1. Socialinis pasirinkimas teorijoje
1. Sudarykite galimybių aibę. Naudingumo galimybių kreivė parodo kiek vieno
žmogaus naudingumas turi būti sumažintas, kai kito yra padidinamas.
2. Apibrėžkite pirmenybes. Socialinės abejingumo kreivės parodo kiek visuomenė yra
pasirengusi sumažinti vieno žmogaus naudingumą, kad padidintų kito tam tikru kiekiu.
3. Priimkite programas, kurios didina socialinę gerovę. Raskite programas, kurios
perkelia visuomenę ant didžiausios socialinės abejingumo kreivės.
Apibendrinimas 6.2. Žmogaus ir socialinių pasirinkimų palyginimas
Individualūs pasirinkimai
Socialiniai pasirinkimai
1 žingsnis: Apibrėžkite galimybių aibę
Biudžeto apribojimas
Naudingumo galimybių kreivė
2 žingsnis: Apibrėžkite pirmenybes
Žmogaus abejingumo kreivės
Socialinės abejingumo kreivės
3 žingsnis: Pasirinkite tašką, kuriam teikiate pirmenybę
Lietimasis tarp žmogaus abejingumo
Lietimasis tarp socialinės abejingumo
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kreivės ir naudingumo galimybių kreivės

Dvi išlygos

■ Nors daug viešojo sektoriaus ekonomistų plačiai naudoja socialines gerovės
funkcijas ir naudingumo galimybių kreives, šios sąvokos taip pat buvo plačiai
kritikuojamos dėl kelių priežasčių.
■
Mes darome prielaidą, kad kai žmogus vartoja
daugiau, jo naudingumas padidėja. Tačiau mes negalime matuoti naudingumo
lygio ar jo pokyčio.
■ Socialinės gerovės funkcijos daro prielaidą, kad ne tik kad yra prasmingas būdas
matuoti žmonių naudingumą16, tačiau, kad yra protingas būdas palyginti skirtingų
žmonių naudingumą.
■ Pavyzdžiui, utilitarinėje socialinės gerovės funkcijoje mes sudedame skirtingų
visuomenės narių naudingumą. Kadangi mes sudedame Crusoe ir Penktadienio
naudingumus, mes faktiškai darome prielaidą, kad kažkaip galime palyginti prasmingu
Kai kuriose situacijose, galima būtų naudoti pinigų, kurį žmogus pasiruošęs sumokėti už objektą, kiekį,
kaip jo naudingumo matą. Tačiau tai neišsprendžia naudingumo palyginimo tarp žmonių problemos.
16
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skaitiniu būdu jų naudingumo lygius. Tačiau kai mes perduodame apelsiną iš Crusoe
Penktadieniui, kaip mes galime tiksliai palyginti vertę, kurią gauna Penktadienis ir
praranda Crusoe?
■ Ta pati problema yra su Rawlso socialinės gerovės funkcija, kuri sako, kad reikia
maksimizuoti neturtingiausio visuomenės nario gerovę. Kad nuspręstume, kuris yra
neturtingiausias, mes turime kažkaip palyginti naudingumus.
■ Daug ekonomistų mano, kad šie tarpasmeniniai palyginimai negali būti atlikti
bet kuriuo prasmingu būdu. Aš galiu teigti, kad nors aš turiu didesnes pajamas nei
mano brolis, aš esu nelaimingesnis. Be to, aš galiu teigti, kad aš žinau kaip išleisti
pajamas geriau, kad papildomas naudingumas iš man duoto lito bus gerokai didesnis
nei papildomas naudingumo padidėjimas, kurį iš papildomo lito gaus brolis. Kaip kas
nors gali įrodyti, kad aš buvau neteisus (ar teisus)? Kadangi nėra būdo atsakyti į šį
klausimą, kai kurie ekonomistai teigia, kad negali būti mokslinio gerovės palyginimų
būdo.
■ Kadangi nėra “mokslinio” gerovės palyginimų būdo, daug ekonomistų mano, kad
turėtume apsiriboti skirtingų politikų pasekmių aprašymu, nurodant kas laimi ir
kas pralaimi, ir tai turėtų būti analizės pabaiga. Jie tiki, kad vienintelės aplinkybės,
kuriose ekonomistai turėtų daryti gerovės vertinimus yra kai politika yra Pareto
pagerinimas.
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■ Deja, kaip teigėme, nedaug politikos pokyčių yra Pareto pagerinimai ir todėl be
tarpasmeninių gerovės palyginimų ekonomistai nedaug galėtų pasakyti apie
skirtingas politikas.
■
Antra grupė prieštaravimų susijusi su pačia
socialinių gerovės funkcijų prigimtimi. Žmonės turi pirmenybes, jie gali nuspręsti
ar jie teikia pirmenybę vieniems obuolių ir apelsinų deriniams prieš kitus derinius.
Visuomenė susideda iš daugelio žmonių, tačiau pati visuomenė neturi
pirmenybių. Mes galime apibūdinti kiekvieno žmogaus pirmenybes, tačiau kurių
pirmenybes atspindi socialinės gerovės funkcija?
■ Jei būtų diktatorius, atsakymas būtų lengvas: socialinės gerovės funkcija
atspindėtų diktatoriaus pirmenybes. Tačiau demokratinėje visuomenėje nelengva
atsakyti į šį klausimą. Kai kurie žmonės, ypač turtingieji, gali mažai kreipti dėmesio į
perskirstymą, o kiti, ypač neturtingi, teigia, kad didesnis dėmesys turėtų būti skirtas
perskirstymui.
■ Pozityvinė analizė parodė, kad visuomenės retai pasižymi neprieštaringumu.
Tačiau dauguma ekonomistų sąvokas, kurias ką tik apibrėžėme (kaip dalį
normatyvinės analizės), laiko priemonėmis, kurios padeda sistemiškai mastyti
apie pakeičiamumus, su kuriais nuolat susiduria visuomenė. Ir, kaip pažymėjome
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anksčiau, sisteminė šių pakeičiamumų analizė iš tikrųjų yra svarbi dalis sprendimų
priėmimo proceso.
6.3

Socialinis pasirinkimas praktikoje

■ Praktikoje valdžios pareigūnai neišvedinėja nei naudingumo galimybių kreivių,
nei socialinės gerovės funkcijų. Tačiau jų naudojamas metodas nuspręsti ar,
tarkime, imtis tam tikro projekto, atspindi sąvokas, kurias apibrėžėme.
■ Pirma, jie bando nustatyti ir išmatuoti grynąją naudą (t.y. naudą minus jos gavimo
kaštai), kurią gauna skirtingos grupės. Antra, jie įvertina ar projektas yra Pareto
pagerinimas, t.y. ar kiekvienas taps turtingesnis. Jei taip, – projektas turėtų būti
vykdomas (tai yra Pareto principas).
■ Jei projektas nėra Pareto pagerinimas, – reikalai sudėtingesni. Kai kurie laimi, kai
kas pralaimi. Vyriausybei reikia atlikti bendrąjį įvertinimą. Vienas įprastai
naudojamas metodas naudoja dvi bendrąsias statistikas, aprašančias
“efektyvumo” ir “lygybės” efektus.
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■ Efektyvumas yra matuojamas paprasčiausiai sudedant kiekvieno žmogaus
naudą ir praradimus (kurių skaičiavimo būdą tuojau parodysime). Lygybė yra
matuojama nelygybės visuomenėje matais.
■ Jei projektas turi grynąją teigiamą naudą (teigiami efektyvumo efektai) ir
sumažina matuojamą nelygybę, – jo reikėtų imtis. Jei projektas duos grynuosius
nuostolius ir padidės matuojama nelygybė, – jo nereikėtų vykdyti.
■ Jei efektyvumo pokytis teigiamas, tačiau lygybės matas pablogėja (ar
atvirkščiai), yra pakeičiamumas, kuris yra įvertinamas naudojant socialinės
gerovės funkciją: kiek papildomos nelygybės visuomenė nori prisiimti dėl didesnio
efektyvumo?
■ Yra daug pavyzdžių kai turi būti padaryti pasirinkimai tarp lygybės ir efektyvumo.
Pavyzdžiui, paprastai kuo daugiau mokesčių sistema perskirsto pajamas, tuo
didesnį neefektyvumą ji sukuria. Pasitaiko, be abejo, blogų mokesčių sistemų,
kurios nustumia ekonomiką žemiau jos naudingumo galimybių kreivės, atvejų.
Tokiais atvejais galima padidinti ir lygybę, ir efektyvumą.
■ Dabar detaliau panagrinėkime kaip ekonomistai matuoja efektyvumą ir nelygybę.

___________________________________________________________________________
10/7/2019

Psl. 253 / 1867

VIEŠOJI EKONOMIKA + EKONOMINĖ POLITIKA

6.3.1

www.ekonomika.org

Naudos matavimas

■ Pirma problema yra kaip matuoti kai kurių programų ar projektų naudą tam
tikriems žmonėms. Aptardami naudingumo teoriją, mes parodėme, kaip duodant
Penktadieniui daugiau apelsinų padidinamas jo naudingumas. Tačiau kaip mes tai
matuojame?
■ Standartinis būdas yra per norėjimą mokėti. Klausiame kiek žmogus būtų
pasirengęs sumokėti, kad atsidurtų vienoje situacijoje, o ne kitoje. Pavyzdžiui, jei
Jonas labiau mėgsta šokoladą nei ledus, yra priežastis manyti, kad jis būtų linkęs
sumokėti daugiau už šokoladą, nei už ledus. Ar jei žmogus nori gyventi Kaune, o ne
Klaipėdoje, jis būtų linkęs sumokėti daugiau už būstą Kaune.
■ Atkreipkite dėmesį, kad kiek žmogus pasirengęs sumokėti skiriasi nuo to kiek jis
turi mokėti. Nors Jonas pasirengęs sumokėti daugiau už šokoladą, nei už ledus,
nereiškia, kad jis turės sumokėti daugiau. Ką jis turės sumokėti priklauso nuo rinkos
kainų, o kiek jis yra pasiryžęs sumokėti atspindi jo pirmenybes.
■ Naudojant pasiryžimą sumokėti kaip naudingumo matą, mes galime sudaryti
diagramą, tokią kaip Pav. 6.7 A dalyje, kuri rodo naudingumo lygį, kurį Marytė gauna iš
suknelių, kai didėja jos nupirktų suknelių skaičius. Ši informacija yra taip pat pateikta
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Lent. 6.1. Čia darome prielaidą, kad Marytė yra pasiryžusi sumokėti $200 už penkias
sukneles, $228 už šešias, $254 už septynias ir t.t. Tokiu būdu, penkios suknelės duodą
200 vienetų naudingumą, šešios 228 naudingumą, o septynios – 254 naudingumą.
■ Marytės noras mokėti didėja su suknelių skaičiumi, atspindint faktą, kad papildoma
suknelė duoda jai papildomą naudingumą. Papildomas papildomos suknelės
naudingumas, kurį šiuo atveju matuojame papildomais pinigais, kuriuos ji nori
sumokėti, yra ribinis naudingumas. Skaičiai trečiam lentelės stulpelyje parodo ribinį
naudingumą, kurį ji gavo iš paskutinės suknelės. Kai Marytė turi penkias sukneles,
papildoma suknelė duoda jai 28 (228 - 200) papildomą, t.y. ribinį naudingumą; kai
šešias – ribinis naudingumas yra tik 26 (254 - 228). Dalis B parodo šiuos ribinius
naudingumus, kurie lygūs naudingumo kreivės nuolydžiui.
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Pav. 6.7. Naudingumas ir ribinis naudingumas
Dalis A rodo, kad naudingumas didėja didėjant vartojimui, tačiau vis mažiau, kai vartojimas tampa
didesnis. Dalis B parodo ribinį naudingumą – jis mažėja didėjant vartojimui.
Lent. 6.1. Naudingumas ir ribinis naudingumas
Suknelių
Marytės noras
Ribinis
skaičius
mokėti
naudingumas
(naudingumas)
0
0
1
50
50
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

6.3.2

95
135
170
200
228
254
278
301
323
344
364
383
401
418
434
449
463
476
488

www.ekonomika.org

45
40
35
30
28
26
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12

Įprastos ir kompensuotos paklausos kreivės

■ Galime naudoti pasirengimo sumokėti sąvoką konstruojant paklausos kreivę. Jau
paklausėme kiek Marytė pasiryžusi sumokėti už kiekvieną papildomą suknelę. Jei
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suknelės kaina yra $29, tada ji pirks penkias sukneles. Ji pasiryžusi sumokėti $30 už
penktą suknelę, todėl akivaizdu, kad ribinė penktos suknelės nauda viršija jos kaštus,
tačiau ji pasirengusi sumokėti tik $28 už šeštą suknelę, taigi ribinė nauda yra mažesnė,
nei kaštai. Tokiu būdu, į ribinio naudingumo kreivę Pav. 6.7 dalyje B galima žiūrėti
kaip į paklausos kreivę.
■ Tačiau yra speciali paklausos kreivė, vadinama kompensuota paklausos kreive, kuri
truputį skiriasi nuo įprastos paklausos kreivės. Prisiminkite, kad mes sudarėme
kompensuotą paklausos kreivę klausdami kiek Marytė yra pasirengusi sumokėti už
kiekvieną papildomą suknelę. Tokiu būdu, kai mes duodame jai daugiau suknelių, mes
visada išlaikome ją lygiai tame pačiame naudingumo lygyje.
■ Norint sudaryti įprastą paklausos kreivę mes turime žinoti kiek vienetų prekės
Marytė pirktų esant kiekvienai kainai. Kai sumažėja kaina, Marytės paklausa net tik kad
tampa didesnė, tačiau ji tampa turtingesnė. Kai kainos sumažėja, žmonės perka pigesnes
prekes vietoje kitų prekių. Jei suknelės kaina sumažėja, Marytė pirks daugiau suknelių ir
mažiau džinsų. Tai – pakeitimo efektas.
■ Dėl mažesnės kainos Marytė yra turtingesnė, nes jei pirktų lygiai tą patį kiekį
prekės kaip prieš tai, jai liktų pinigų. Ji išleistų juos kažkam kitam. Kai kurie iš jų
būtų išleisti papildomoms suknelėms. Paklausos suknelėms padidėjimas pasekmėje
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to, kad Marytė tapo turtingesnė dėl kainų sumažėjimo (tai tolygu pajamų padidėjimui),
vadinamas pajamų efektu.
■ Jei mes atimtume šiuos papildomus pinigus, turėtume kompensuotą paklausos
kreivę, t.y. mes eliminuojame pajamų efektą. Tokiu būdu, kompensuota paklausos
kreivė atspindi tik pakeitimo efekto poveikį.
■ Paprastai skirtumai tarp dviejų kreivių yra nedideli. Jei Marytė išleidžia 0.1
procento pajamų suknelėms, papildomų pajamų atėmimas beveik neturės poveikio
suknelių ar bet kurios kitos prekės paklausai. Tokiu būdu, Pav. 6.8 rodo įprastą ir
kompensuotą paklausos kreives, kurios panašios, tik įprasta paklausos kreivė yra
labiau nuožulni (kainos sumažinimas nuo esamo lygio P0, lemia truputį didesnį
paklausos padidėjimą, o kainos padidinimas nuo esamo lygio lemia truputį didesnį
paklausos sumažėjimą).
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Pav. 6.8. Kompensuotos ir nekompensuotos paklausos kreivės
Kompensuota paklausos kreivė parodo paklausą prekei darant prielaidą, kad kai pasikeičia kaina, pinigai
yra paimami ar duodami žmogui, kad jo gerovė būtų tokia pat kaip prieš kainos pokytį. Tokiu būdu, ji
parodo tik pakeitimo efektą dėl kainos pokyčio. Kadangi kai kaina sumažėja žmonės yra turtingesni, ir dėl
to perka truputį daugiau (normalių) prekių, įprasta paklausos kreivė yra truputį gulstesnė nei
kompensuota paklausos kreivė.
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Vartotojo perteklius

■ Skirtumas tarp to, ką žmogus yra pasirengęs sumokėti ir to, ką jis turi sumokėti,
vadinamas jo vartotojo pertekliumi. Marytė yra pasirengusi sumokėti $50 už pirmą
suknelę, $45 už antrą ir t.t. Tačiau rinkos kaina, kurią ji turi sumokėti už kiekvieną
suknelę, yra $29. Tokiu būdu, dėl pirmos suknelės ji gauna $21 perteklių ($50, – ką ji
buvo pasirengusi sumokėti, minus $29, – kiek ji iš tikrųjų sumoka), antros suknelės
perteklius yra $16 ir t.t. Tokiu būdu, bendrasis vartotojo perteklius yra suma: $21 + $16
+ $11 + $6 + $1 = $55.
■ Grafiškai, vartotojo perteklius yra parodytas Pav. 6.9 kaip tamsesnės spalvos plotas
po kompensuota paklausos kreive ir virš kainos tiesės. Kadangi kompensuota ir
nekompensuota paklausos kreivės beveik nesiskiria, dažnai vartotojo perteklius
skaičiuojamas paprasčiausiai žiūrint į plotą po įprasta paklausos kreive virš kainos
tiesės.
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Pav. 6.9. Grafinė vartotojo pertekliaus išraiška
Vartotojo perteklius yra skirtumas tarp to, ką jis yra pasirengęs sumokėti (plotas po paklausos kreive), ir
to, ką jis iš tikrųjų moka (plotas po kainos tiese). Vartotojo perteklius čia yra tamsesnis plotas.

■
Kompensuota paklausos kreivė gali būti naudinga matuojant viešojo projektų
naudą. Pavyzdžiui, tilto pastatymas, už kurį nebus imamas mokestis, gali būti
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traktuojamas kaip kainos sumažinimas nuo “begalybės” (niekas paprasčiausiai
negali nusipirkti kelionės per tiltą, kurio nėra) iki nulio.
■ Gerovės padidėjimas yra tiesiog bendrasis vartotojų perteklius, plotas po
paklausos kreive Pav. 6.10. Jis parodo maksimalią sumą, kurią žmonės gali
sumokėti ir vis dar likti tokiais pat turtingais su tiltu kaip ir be jo. Akivaizdu, jei
vartotojų perteklius yra mažesnis nei tilto statybos kaštai, jo statyti neapsimoka,
o jei vartotojų perteklius yra didesnis nei tilto statybos kaštai, – apsimoka.
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Pav. 6.10. Valstybės projekto naudos matavimas: tilto statyba
Tilto, už naudojimąsi kuriuo neimamas joks mokestis, nauda bus plotas po visa paklausos kreive –
bendrasis vartotojų perteklius.

■ Yra keli būdai kuriais ekonomistai mėgina matuoti vartotojų perteklių ir norą
mokėti. Daugeliui prekių prieinami duomenys, iš kurių ekonomistai gali sudaryti
paklausos kreivę (kiekis, kurį žmonės nori pirkti esant kiekvienai kainai) ir
kompensuotą paklausos kreivę.17 Tokiu atveju, noras mokėti gali būti apskaičiuotas
paprasčiausiai kaip plotas po kompensuota paklausos kreive.
■ Kai kurioms prekėms, tokioms kaip Čepkelių raistas, nėra rinkos paklausos
kreivės. Tačiau vyriausybė vis tiek gali norėti sužinoti kiek piliečiai nori sumokėti,
kad išsaugotų jį nepaliestą. Ekonomistai sukūrė sudėtingus apklausos metodus, kad
išgautų rimtus žmonių atsakymus apie jų pasiryžimą sumokėti. Šie metodai
detaliau aptariami 14 paskaitoje.

Kaip buvo minėta prieš tai, daugumos prekių kompensuotos ir nekompensuotos paklausos kreivės yra
labai panašios. Jei elastingumas pajamoms (procentinis paklausos prekei padidėjimas kai pajamos
padidėja 1 procentu) yra žinomas, galima apskaičiuoti kompensuotą paklausos kreivę iš nekompensuotos
paklausos kreivės.
17
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Visuminės socialinės naudos matavimas

■ Ką tik parodėme kaip galime matuoti naudą, kurią gauna žmogus. Socialinė nauda
yra paprastai matuojama sudedant visų žmonių naudą, ir šis skaičius atspindi
bendrąjį visų visuomenės narių norą mokėti. Skirtumas tarp bendrojo pasiryžimo
sumokėti ir bendrųjų projekto kaštų gali būti laikomas grynuoju projekto
“efektyvumo” poveikiu, matuojant pinigais.
■ Iliustracijai žiūrėkite, pavyzdžiui, keleivių pervežimo geležinkeliais Lietuvoje
socialinės naudos analizę “Kodėl reikia baigti kasmet deginti 150 mln. litų “Lietuvos
geležinkeliuose””, www.ekonomika.org, 2009.08.30.
6.3.5

Vartotojo perteklius pastovaus elastingumo paklausos kreivės atveju

■ Dauguma ekonomikos vadovėlių (grafinio) paprastumo dėlei naudoja tiesines
paklausos kreives (linear demand curves), tačiau skirtinguose jų taškuose bus
skirtinga elastingumo reikšmė.
■ Realybėje paklausos kreivės nėra tiesinės, ir turi tą patį elastingumą skirtinguose
jos taškuose. Jos vadinamos pastovaus elastingumo paklausos kreivėmis (constant
elasticity demand curve) ir turi tokią formą:
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𝑞 = 𝛽0 𝑝 𝛽1

6.2

kur q yra pareikalautas prekės kiekis, esant p kainai, o β0 ir β1 yra parametrai.
■ Interpretuojant β1, patogu naudoti natūralų logaritmą (natural logarithm) –
logaritmuojame abi lygties puses:
lnq = lnβ0 + β1lnp

6.3

■ Taigi, pastovaus elastingumo paklausos kreivė yra tiesinė logaritmavus (loglinear). Tada β1 – tokios tiesės kampas – yra paklausos elastingumas kainai (price
elasticity of demand) (εd).
■ Jei pareikalautas kiekis yra ant vertikalios ašies, o kaina – ant horizontalios,
pastovaus elastingumo paklausos kreivės kampas nebus pastovus ir bus lygus
β1q/p, nes 𝛿𝑞/𝛿𝑝 = 𝛽1 𝛽0 𝑝𝛽1−1 = 𝛽1 𝛽0 𝑝𝛽1 /𝑝 = 𝛽1 𝑞/𝑝. Taigi, jis priklausys nuo q ir p. Kadangi
β1 < 0, q > 0 ir p > 0, pastovaus elastingumo paklausos kreivės kampas bus neigiamas,
be to, kreivė asimptotiškai artės tiek prie kainos, tiek prie kiekio ašių:
 kai kaina artės prie begalybės, pareikalautas kiekis artės prie nulio;
 kai kaina artės prie nulio, pareikalautas kiekis artės prie begalybės.
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■ Tačiau dėl to, kad mus labiausiai domina paklausos kreivės dalis, kuriame kaina
nėra nulis ir neartėja prie begalybės, elastingumo įvertinimai yra gaunami iš šios
dalies, todėl asimptotiniai kraštutinumai gali būti ignoruojami.
■
Tarkime, kad savivaldybė ima $0,05 už svarą šiukšlių (pound, lb, 453,6
gramo) ir dabartinis vieno žmogaus šiukšlių kiekis yra 2,25lb per dieną. Šis status quo
taškas a parodytas Pav. 6.11. Mūsų paprašo įvertinti vartotojo pertekliaus pokytį, jei
mokėjimas būtų padidintas iki $0,08/lb. Tarkime, kad ekonometriškai įvertintas (ar
iš kitų studijų paimtas) paklausos elastingumas kainai yra –0,15.
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Pav. 6.11. Pastovaus elastingumo paklausos kreivė
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■ Panaudoję šį β1 įvertinimą lygtyje (6.2), pirma išsprendžiame β0 atžvilgiu:
β0 = (2,25)/(0,05)–0,15 = 1,44
■ Todėl paklausos kreivė bus:
q = 1,44p–0,15
■ Taigi, jei kaina pakeliama iki $0,08/lb, šiukšlių sumažės iki 2,1 svarų per dieną (2,1
= 1,44(0,08)–0,15. Tai taškas b Pav. 6.11.
■ Vartotojo perteklius dėl kainos padidėjimo nuo $0,05 iki $0,08 sumažėja plotu fbag
Pav. 6.11. Jį galime padalinti į 2 dalis:
 bah, vartotojo perteklių, prarastą dėl po kainos padidėjimo daugiau
nebegeneruojamo šiukšlių kiekio;
 ir fbhg, kainos padidėjimo likusiam šiukšlių kiekiui nulemtą vartotojo
pertekliaus sumažėjimą.
■ Kad įvertintume bah plotą:
 pirma apskaičiuojame tamsiai pilką plotą po paklausos kreive;
 ir tada atimame stačiakampį hadc.
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■ Plotas po pastovaus elastingumo paklausos kreive nuo kiekio q0 iki q1 yra lygus:
𝜌

𝜌

1 1/𝛽1 𝑞1 − 𝑞0
𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑠 = ( )
(
)
𝛽0
𝜌

6.4

kur ρ = [1 + (1/β1)].
■ Šis plotas apskaičiuojamas integruojant atvirkštinę paklausos kreivę nuo q0 iki
q1:
𝑞

𝑞

0

0

1
1
∫𝑞 𝑝𝑑𝑞 = ∫𝑞 (𝑞/𝛽0 )1/𝛽1 𝑑𝑞

■ Ploto po paklausos kreivės formulė Pav. 6.11, kur q yra nuo 2,10 lb per dieną iki 2,25
lb per dieną, duoda $0,0097 per dieną. Atėmus plotą hadc, kuris parodo mokamų
mokėjimų sumažėjimą dėl šiukšlių kiekio sumažėjimo
[($0,05/lb)(2,25lb/p/d – 2,10lb/p/d) = $0,0075/p/d],
gauname bah = $0,0022/p/d.
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■ Galėtume aproksimuoti plotą po paklausos kreive trapecija su tiese tarp status quo
taško a ir prognozuojamu tašku b, bei taškais c ir d. Tai duotų $0,00975/p/d plotą, kas
truputį pervertintų tikrąjį plotą.
■ Praktikoje, empirinių elastingumo įvertinimų netikslumas yra didesnė problema,
nei paklaida dėl tiesinio ploto aproksimavimo. Todėl tokios aproksimacijos yra
pateisinamos.
■ Pridėję plotą fbhg, t.y. kainos padidėjimą likusiam šiukšlių kiekiui [($0,08 –
$0,05)(2,10 lb/p/d) = $0,063/p/d], gauname bendrąjį vartotojo pertekliaus
sumažėjimą ($0,0652/p/d). Miestui, turinčiam 100 000 gyventojų, per metus
prarastas vartotojo perteklius bus $0,0652 ∙ 365 ∙ 100 000 = $2,38 milijonų.
■ Kitas, lengvesnis, ir labiau tiesioginis būdas įvertinti vartotojo pertekliaus pokytį
(plotą abfg) yra integruoti paklausos kreivę tarp kainų p0 ir p1:
𝑝1

𝑝1

𝛥𝐶𝑆 = ∫ 𝑞𝑑𝑝 = ∫ 𝛽0 𝑝𝛽1 𝑑𝑝
𝑝0

𝑝0

■ Galima parodyti, kad pastovaus elastingumo paklausos kreivei:
𝛥𝐶𝑆 = (𝑝1 𝑞1 − 𝑝0 𝑞0 )/(1 + 𝛽1 )
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■ Mūsų pavyzdyje:
ΔCS = (0,08 ∙ 2,1 – 0,05 ∙ 2,25)/(1 – 0,15) = $0,0653
■ Šis skaičius nuo aukščiau pateikto truputį skiriasi dėl apvalinimo paklaidų. ■
■ Komplikacija iškyla tada, kai norime naudoti elastingumo įvertinimą iš pastovaus
elastingumo funkcinės formos, prognozuodami kainos pakėlimo nuo nulio iki
teigiamos reikšmės efektą. Kadangi pastovaus elastingumo paklausos kreivė
nesuderinama su nuline kaina, nėra gero būdo panaudoti elastingumo įvertinimą.
■ Todėl esame priversti naudoti kitą funkcinę formą, kuri eina per status quo tašką
(kai kaina lygi nuliui) ir naudoti pastovaus elastingumo įvertinimą, kaip funkcijos
parametro aproksimaciją.
6.3.6

Neefektyvumo matavimas

■ Įvertinant alternatyvias politikas ekonomistai ypač kreipia dėmesį į ekonominį
efektyvumą. Mokesčiai yra kritikuojami dėl to, kad jie slopina darbo pastangas,
monopolijos už tai, kad riboja gamybą ir didina kainas. Kad matuotų piniginę
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neefektyvumo vertę, ekonomistai naudoja lygiai tą pačią metodologiją kaip ir
matuoti naujo projekto vertę.
■ Projekto atveju skaičiuojame vartotojo perteklių, siejamą su projektu. O šiuo atveju
skaičiuojame vartotojo perteklių, siejamą su neefektyvumo pašalinimu. Kitaip
tariant, ekonomistai klausia: “Kiek žmogus būtų pasiryžęs atsisakyti, kad būtų
pašalintas neefektyvumas?”
■ Aptarkime mokesčio cigaretėms nulemtą neefektyvumą. Kiekvieno žmogaus
paklauskime kiek jis būtų pasiryžęs sumokėti, kad mokestis būtų panaikintas.
Tarkime, kad jo atsakymas yra $100. Tokiu būdu, eliminuodami mokestį ir uždėdami
jo vietoje $100 vienos sumos mokestį (lump-sum tax), t.y. mokestį, kurį žmogus
turėtų sumokėti, nepaisant to, ką jis padarė, jo gerovės nepakeisime.
■ Skirtumas tarp pajamų iš mokesčio cigaretėms (tarkime, $80) ir vienos sumos
mokesčio, kurį žmogus būtų pasiryžęs sumokėti, vadinamas pertekliniu nuostoliu
(deadweight loss) ar pertekline mokesčio našta (excess burden). Tai mokesčių
neefektyvumo matas.
■ Mokesčiai, priešingai nei vienos sumos mokesčiai, pasižymi pertekline našta,
kadangi jie verčia žmones keisti labiau pageidautiną vartojimą į mažiau
pageidautiną tam, kad išvengtų mokesčio. Tokiu būdu, netgi mokestis, kuris
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neduoda jokių pajamų vyriausybei, kadangi žmonės visai atsisako pirkti
apmokestintą prekę, turi didelę perteklinę naštą.
■ Galime apskaičiuoti perteklinį nuostolį naudodami kompensuotą paklausos
kreivę. Padarykime prielaidą, kad cigarečių pakelio pagaminimo sąnaudos yra c0, o
mokestis padidina kainą nuo c0 iki c0 + t, kur t yra mokestis už pakelį. Darome prielaidą,
kad žmogus vartoja q0 pakelių cigarečių su mokesčiu, ir ql kai mokestis panaikintas (bet
uždedant vienos sumos mokestį, kuris jo gerovės nepakeičia, palyginus su situacija kai
mokestis cigaretėms buvo).
■ Nupiešėme gautą kompensuotą paklausos kreivę Pav. 6.12. Perteklinis nuostolis yra
tamsesnis plotas ABC, po paklausos kreive ir virš c0, t.y. tarp vartojimo su ir be
mokesčio.
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Pav. 6.12. Neefektyvumo matavimas
Plotas ABC parodo perteklinį nuostolį, t.y. efektyvumo nuostolį dėl mokesčio cigaretėms. Vienos sumos
mokestis, kuris turėtų tą patį poveikį žmogaus gerovei kaip ir mokestis cigaretėms, valstybei duotų
papildomas pajamas, lygias ABC.
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■ Trikampis ABC yra kartais vadinamas Harbergerio trikampiu,18 pagerbiant Čikagos
universiteto profesorių Arnoldą Harbergerį, kuris juos naudojo ne tik matuoti
neefektyvumus, siejamus su iškraipančiais mokesčiais, tačiau taip pat matuoti kitus
neefektyvumus, pavyzdžiui, siejamus su monopolija.
■
Kaina pasako
mums paskutinio suvartoto vieneto vertę, t.y. esant kiekiui q0, žmogus yra pasiryžęs
išleisti p0 = c0 + t vienetų “pajamų” (už kurias jis galėtų pirkti kitas prekės) už vieną
papildomą pakelį. Be abejo, kai žmogus turi q0 + 1 pakelių, jis vertins papildomą pakelį
mažiau nei q0 pakelių, ir kaina, kurią jis yra pasiryžęs sumokėti, sumažės.
■ Tarkime, kad pradinis vartojimas yra 100 pakelių, ir vartojimas padidėja 10 pakelių
kai panaikinamas mokestis. Mokestis yra 10 centų, o gamybos kaštai yra $1.00 už pakelį.
(Mokestinės pajamos yra 100 pakelių kart 10 centų už pakelį, arba $10.) Žmogus yra
pasiryžęs sumokėti $1.10 už pirmą papildomą pakelį, $1.09 už antrą, $1.08 už trečią ir
t.t. Jei mokestis būtų panaikintas, ir kaina sumažėtų iki c0, t.y. iki gamybos kaštų ($1.00
už pakelį), bendrasis kiekis, kurį žmogus būtų pasiryžęs sumokėti būtų 10 centų kart
100 pakelių = $10 (kiekis, kurį jis sutaupo už pirmus 100 pakelių, kuriuos jis perka, kas
Žr. A. Harberger (1964), “Taxation, Resource Allocation and Welfare,“ in The Role of Direct and Indirect
Taxes in the Federal Revenue System, ed. J. Due (Princeton, N.J.: Princeton University Press), reprinted in A.
Harberger (1974), Taxation and Welfare (Chicago: University of Chicago Press).
18
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yra lygu mokesčių įplaukoms); plius 10 centų už 101-ą pakelį (skirtumas tarp to kiek jis
vertina 101-ą pakelį ir kiek jis turi mokėti), 9 centus už 102-ą ir t.t. Prisiminkite, kad
mes skaičiuojame kiek daugiau jis būtų pasiryžęs sumokėti be $1.00, kurį jis turi
sumokėti už kiekvieną pekelį. Suma, kurią jis yra pasiryžęs sumokėti, tokiu būdu yra
$10.50. Kadangi iš mokesčio surinkta $10, perteklinis nuostolis yra 50 centų. Tai, be
abejo, yra plotas po kompensuota paklausos kreive ir virš c0, tarp q0 ir q1.
6.3.7

Paskirstymo efektų kiekybinis įvertinimas

■ Įvertinti projekto ar mokesčio pasiskirstymo efektus yra dažnai gerokai
sudėtingiau nei įvertinti efektyvumo efektus. Visuomenėje yra daug grupių ir
kiekviena gali būti skirtingai paveikta. Vieni neturtingi žmonės gali nukentėti, kiti –
tapti turtingesni; vieni vidutinių pajamų žmonės gali laimėti, kiti – pralaimėti. Kai
kuriais atvejais turtingi gali laimėti daugiausiai, neturtingi – gerokai mažiau ir t.t.
■ Praktikoje vyriausybės naudoja kelis nelygybės matus. Kadangi neturtingi žmonės
yra visuomenės problema, į juos kreipiamas specialus dėmesys. Skurdo indeksas
matuoja gyventojų dalį, kurių pajamos yra žemiau kritinės ribos, už kurios žmonės
laikomi skurstančiais (žr. Intarpas 6.1).
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■ Kitas matas yra skurdo gylis (poverty gap). Skurdo indeksas tik parodo skaičių
žmonių, kurie yra žemiau skurdo ribos, jis neparodo kiek žemiau tos ribos jie yra.
Skurdo atotrūkis parodo kiek pajamų mes turėtume duoti neturtingiems, kad jie visi
pakiltų aukščiau skurdo ribos.
■ Du kiti matai yra trumpai aptariami toliau.
Intarpas 6.1. Skurdo rizikos rodikliai Europos Sąjungoje
Europos Sąjungoje pagal vienodą metodiką skaičiuojamus santykinio skurdo rodiklius
sutarta vadinti skurdo rizikos rodikliais. Tarptautiniams palyginimams atlikti skurdo
rizikos riba apskaičiuojama kaip 60 proc. ekvivalentinių piniginių
disponuojamųjų pajamų medianos.
Skirtingos sudėties namų ūkių palyginamumui padidinti skaičiavimams naudojama
vadinamoji modifikuota Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (angl.
OECD) ekvivalentinė skalė, kurioje pirmam namų ūkio nariui suteikiamas svoris 1,
kiekvienam paskesniam suaugusiajam – 0,5, o kiekvienam vaikui iki 14 metų amžiaus –
0,3. Sudėjus visiems namų ūkio nariams suteiktus svorius gaunamas namų ūkio
ekvivalentinis dydis. Pritaikius šią skalę vieno asmens namų ūkio ekvivalentinis dydis
lygus 1, o 4 asmenų namų ūkio su dviem vaikais iki 14 m. amžiaus ekvivalentinis dydis –
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2,1 (1+0,5+0,3+0,3).
Ekvivalentinės
disponuojamosios
pajamos
skaičiuojamos
namų
ūkio
disponuojamąsias pajamas dalijant iš namų ūkio ekvivalentinio dydžio. Visiems to
paties namų ūkio nariams priskiriamos vienodos ekvivalentinės disponuojamosios
pajamos.
Nuo 2005 m. skurdo rizikos rodikliams skaičiuoti pradėti naudoti Pajamų ir gyvenimo
sąlygų tyrimo duomenys. Statistikos departamentas iki 2004 m. skurdo rizikos
rodikliams skaičiuoti naudojo namų ūkių biudžetų tyrimo informaciją apie
disponuojamąsias pajamas pinigais ir natūra. Šiose lentelėse pateikiami skurdo rizikos
rodikliai apskaičiuoti naudojant informaciją apie disponuojamąsias pajamas pinigais ir
dėl tyrimų metodinių skirtumų ir skirtingų disponuojamų pajamų apibrėžimų nėra
visiškai palyginami su anksčiau skelbtais skurdo rizikos rodikliais.
Pagrindiniai rodikliai, kuriais remiamasi analizuojant skurdą, yra skurdo rizikos lygis ir
skurdo rizikos gylis.
Skurdo rizikos lygis – asmenų, kurių ekvivalentinės piniginės disponuojamosios
pajamos mažesnės už skurdo rizikos ribą, dalis.
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Skurdo rizikos gylis – skirtumas tarp skurdo rizikos ribos ir asmenų, gyvenančių
žemiau skurdo rizikos ribos, ekvivalentinių disponuojamųjų pajamų medianos,
išreikštas procentais.
Skurdo rizikos riba – sąlyginis pajamų dydis, už kurį mažesnes disponuojamąsias
pajamas gaunantys namų ūkiai priskiriami prie skurstančiųjų.
Čia pateikiami skurdo rizikos rodikliai apskaičiuoti naudojant skurdo rizikos ribą, lygią
60 procentų ekvivalentinių piniginių disponuojamųjų pajamų medianos.
Skurdo rizikos lygio iki socialinių išmokų (iš pajamų atimamos socialinės išmokos,
išskyrus senatvės ir našlių pensijas) ir po socialinių išmokų skirtumas rodo, kokią įtaką
skurdo rizikos mažėjimui turi socialinės išmokos.
Šaltinis: Statistikos departamentas, http://www.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=1333
(žiūrėta 2009.09.04)
Intarpas 6.2. Skurdo ribos brėžimas JAV
Oficiali skurdo riba nusako kiek žmonių vyriausybė laiko skurstančiais. Tačiau kas
nustato pačią skurdo ribą?
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7 deš. pabaigoje JAV Socialinės apsaugos administracijos darbuotoja Molly Orshansky
sukūrė būdą matuoti skurdą, remiantis namų ūkių išlaidų apklausa. Ji nustatė, kad
tipinė šeima trečdalį jos pajamų išleido maistui. Ji tada surinko informaciją apie įvairaus
dydžio šeimų minimalius maisto biudžetus ir padaugino tą skaičių iš 3, kad įvertintų
skurdo ribą skirtingų dydžių šeimoms. Su nedideliais pokyčiais Orshansky skurdo riba
buvo oficialiai priimta 1969 m. ir nuo to laiko buvo didinama infliacijos tempu.
Yra keletas klausimų, kurie iškyla matuojant skurdą. Štai trys.
Pirma, apžvalga, kuria rėmėsi Orshansky, ir kuri nustatė, kad namų ūkiai išleido trečdalį
jų pajamų maistui, buvo padaryta 1955 m. Nuo to laiko, namų ūkių išlaidos pasikeitė.
Namų ūkiai dabar maistui išleidžia gerokai mažesnę pajamų dalį, galbūt, 1/4 ar 1/5. Jei
minimalus maisto biudžetas būtų atitinkamai padaugintas iš 4 ar 5, skurdo riba būtų
daug didesnė.
Antra, skurdo riba neapima natūrinių pašalpų. Natūrinės pašalpos apima bet kurias
pašalpas, kurios gaunamos ne grynais pinigais, kaip maisto talonai ar pietų mokykloje
subsidijavimas. Jei tos pašalpos laikomos papildomomis pajamomis, žmonių žemiau
skurdo ribos skaičius sumažėja apie 20 procentų. Galų gale, kai kurie kritikai pasiūlė,
kad skurdas turėtų būti laikomas santykine, o ne absoliučia sąvoka. Jie teigia, kad tie,
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kurie yra visuomenės apačioje, tarkime, 5, 10 ar 20 procentų, yra neturtingi likusių
atžvilgiu. Todėl skurdą geriau laikyti kraštutiniu nelygybės atveju.
Daugumai ši paskutinė kritika yra jau per daug. Jie bijo, kad santykinė skurdo sąvoka
gali sumažinti moralinį poreikį kovoti su skurdu. Yra plati socialinė parama pastangoms
užtikrinti, kad žmonės turėtų minimalius maisto, būsto, drabužių ir sveikatos apsaugos
paslaugų kiekius, netgi jei tų minimumų apibrėžimas yra ginčytinas.
1995 m. JAV Nacionalinės mokslų akademijos studija pasiūlė gerokai pakeisti būdą kaip
matuoti skurdą. Nors buvo sutarimas kad reikia apimti natūrines pajamas, sudėtingos
problemos kaip geriausiai apimti sveikatos apsaugos išlaidas nebuvo visiškai išspręstos.
Ar turėtų neturtingas sergantis žmogus, kuris gauna $150 000, kad persodintų inkstą,
pridėti tai prie pajamų, ir, tokiu atveju, atsidurti aukštesnėje klasėje? Studija pasiūlė
pakoreguoti skurdo lygį taip, kad būtų atsižvelgta ne tik į infliaciją, tačiau ji nepasiūlė
didinti skurdo ribą proporcingai vidutinių pajamų padidėjimui, kas būtų padarę skurdą
grynai santykiniu fenomenu.
Šaltiniai: Joyce E. Allen and Margaret C. Simms, “Is New Yardstick Needed to Measure
Poverty?” Focus, February 1990, pp. 6-8; National Academy of Sciences (1996),
Measuring Poverty: A New Approach (Washington, D.C.).
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Alternatyvūs nelygybės matai

■ Paskaitoje naudojome du labiausiai įprastus nelygybės matus. Šie matai yra
kritikuojami dėl jų išimtinio koncentravimosi į labai neturtingus. Aptarsime du
platesnius matus.
6.4.1

Lorenzo kreivė

■ Ekonomistai dažnai atspindi nelygybės ekonomikoje laipsnį vadinamąja Lorenzo
kreive, parodyta Pav. 6.13. Ji 1905 m. buvo pasiūlyta JAV ekonomisto Maxo O. Lorenzo
(1880-1962). Lorenzo kreivė rodo suminę šalies bendrųjų pajamų dalį tenkančią 5%,
10%, 15%, ir t.t. neturtingiausių. Jei būtų visiška lygybė, tada 20 procentų pajamų tektų
20 procentų mažiausių pajamų visuomenės, 20 procentų pajamų tektų 20 procentų
mažiausių pajamų visuomenės ir t.t. Lorenzo kreivė būtų tiesė, kaip dalyje A.
■ Antra vertus, jei pajamos būtų labai netolygiai pasiskirsčiusios, tada, pavyzdžiui, 80
procentų mažiausių pajamų visuomenės gautų beveik nieko, o viršutiniai 5 procentai
gautų 80 procentų bendrųjų pajamų; šiuo atveju, Lorenzo kreivė būtų išlinkusi kaip
dalyje B. Kai yra didelė nelygybė, tamsesnis plotas tarp 45 laipsnių tiesės dalyje B ir
Lorenzo kreivės būtų didelis. Kai yra visiška lygybė kaip dalyje A, šis plotas lygus nuliui.
Dvigubas plotas tarp 45 laipsnių tiesės ir Lorenzo kreivės yra kitas dažnai
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naudojamas nelygybės matas, vadinamas Gini koeficientu. 1912 m. jį pasiūlė
Corrado Gini, italų statistikas.
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Pav. 6.13. Lorenzo kreivė
Dalis A parodo Lorenzo kreivę ekonomikos, kurioje pajamos yra pasiskirstę lygiai. 20% mažiausių
pajamų žmonių turi 20% pajamų, 40% mažiausių pajamų žmonių gauna 40% pajamų ir t.t. Dalis B parodo
Lorenzo kreivę ekonomikos, kurioje pajamos yra pasiskirstę nelygiai. Kreivės išlinkimas parodo, kad
dabar 20% mažiausių pajamų žmonių turi mažiau nei 20% pajamų, 40% mažiausių pajamų žmonių turi
mažiau nei 40% pajamų ir t.t.
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■ Pav. 6.14 rodo Lorenzo kreives JAV, prieš ir po valstybės mokesčių ir transferų
programų. Pomokestinė kreivė yra arčiau 45 laipsnių tiesės, kas rodo, kad
bendras valstybės perskirstymo programų poveikis padarė pajamas lygesnes nei
rinka. Jei ignoruotume efektyvumo kaštus, perskirstymo nauda yra akivaizdi.
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Pav. 6.14. Nelygybės matavimas
Mokesčiai ir subsidijos veikia pajamų pasiskirstymą. Paveikslas parodo dvi Lorenzo kreives JAV 1995 m.,
viena pajamoms prieš mokesčių uždėjimą ir valstybės transferų įvedimą, ir kita – po to. Akivaizdu, kad
yra tam tikras perskirstymas per šiuos mechanizmus, ir tai pastumia Lorenzo kreivę didesnės lygybės
link. Šaltinis: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, March 1996, lentelė E.

6.5

Trys socialinio pasirinkimo metodai

■ Jau turime pagrindines priemones apibūdinti socialinius pasirinkimus tais
sunkiais atvejais kai projektas nėra Pareto pagerinimas. Yra trys metodai, kuriuos
vadinsime kompensacijos principu, priemonių pakeičiamumu ir pasvertos naudos
metodu.
6.5.1

Kompensavimo principas

■ Kas atsitinka jei bendrasis pasiryžimas sumokėti viršija bendruosius kaštus,
tačiau kaštai kai kuriems žmonėms viršija jų pasiryžimą sumokėti? Ar projektas
turėtų būti vykdomas? Kompensavimo principas teigia, kad jei bendrasis
pasiryžimas sumokėti viršija kaštus, projektas turėtų būti vykdomas. Dauguma
ekonomistų kritikuoja šį principą, kadangi jis ignoruoja pasiskirstymo aspektą. Tik
jei tiems, kurie neigiamai paveikiami, sumokama kompensacija, galime sakyti,
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kad projektas yra pageidaujamas, nes yra Pareto pagerinimas (žr. Intarpas 6.3,
pabraukimai mano).
■ Kadangi kompensavimo principas nekreipia pakankamo dėmesio į pasiskirstymo
aspektą, ekonomistai sugalvojo du kitus metodus.
Intarpas 6.3. Vyks pasitarimai dėl Kazokiškių sąvartyno statybos
“Kauno diena”, 2004-08-06
Prezidento V.Adamkaus ir premjero A.Brazausko nuomonės išsiskyrė
Prezidentas Valdas Adamkus ištesės Kazokiškių gyventojams duotą pažadą surengti
pasitarimą dėl šalia jų gyvenvietės bei į UNESCO Pasaulio paveldo objektų sąrašą
įtraukto Kernavės kultūrinio rezervato planuojamo statyti sąvartyno.
Kaip pranešė Prezidento spaudos tarnyba, kitą savaitę, antradienį, V.Adamkus kviečia
Seimo Pirmininką Artūrą Paulauską, premjerą A.Brazauską ir kitus atsakingus
pareigūnus į pasitarimą dėl Kazokiškių sąvartyno įrengimo Valstybinio Kernavės
kultūrinio rezervato pašonėje.
“Prezidentas pageidauja išgirsti atsakingų institucijų argumentus, kodėl priimtas
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sprendimas steigti sąvartyną Kazokiškėse”, – sakoma pranešime spaudai.
Praėjusį penktadienį V.Adamkus lankėsi Kernavėje ir Kazokiškėse, kur domėjosi vietos
gyventojų ir Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato darbuotojų nuomone dėl
sprendimo steigti sąvartyną, taip pat kokią įtaką turizmo plėtrai regione gali turėti už
kelių kilometrų planuojamas įrengti didelis sąvartynas.
Premjeras siūlo sodybas iškelti kitur
Premjero manymu, Kazokiškių sąvartyno projektas turi būti įgyvendintas, o arčiausiai jo
gyvenančioms šeimoms siūloma arba persikelti kitur, arba gauti kompensacijas, išlaidas
padengiant iš sąvartyno projekto.
Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas vakar lankėsi Kazokiškių sąvartyno
apylinkėse. Vyriausybės vadovas apžiūrėjo dabartinį prie Kazokiškių esantį šiukšlyną,
aplinkkelį, kuris bus nutiestas, kad šiukšlės į sąvartyną būtų vežamos ne per Vievį, buvo
nuvykęs į Kazokiškių gyvenvietę, lankėsi Kernavėje.
Pasak Vyriausybės spaudos tarnybos, A.Brazauskas pasiūlė dvylika arčiausiai sąvartyno
esančių sodybų perkelti į kitą vietą arba pasiūlyti gyventojams kompensacijas. Iškėlus
sodybas, ta vieta būtų apsodinta mišku. Susipažinęs su rengiamu sąvartyno projektu
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premjeras įsitikino, kad sąvartyno viršūnė niekaip neiškils virš miško ir nebus matoma
Kernavėje.
Pasak Vyriausybės vadovo, vietos sąvartynui parinkimas truko kone 10 metų, šiai vietai,
kaip jis buvo informuotas, neprieštarauja ir žalieji. A.Brazauskas yra įsitikinęs, kad
daugiau nei 300 mln. eurų, per trejus metus numatomų skirti iš ES fondų sutvarkyti
bene 700 šiuo metu Lietuvoje esančių šiukšlynų, turi būti panaudoti pastatant 10
šiuolaikiškų sąvartynų, atitinkančių visus ES standartus.
Apžiūrėjęs būsimą Kazokiškių sąvartyno vietą, premjeras pareiškė, jog eskaluojamas
konfliktas yra dirbtinis, galbūt sukeltas tam tikrų interesų, tačiau jis esąs įsitikinęs, jog
vieta sąvartynui parinkta tinkama.
A.Brazausko įsitikinimu, logiškiausia būtų naujus ES reikalavimus atitinkančius
sąvartynus statyti tose vietose, kur jie šiuo metu yra.
Šiandien dėl šio sąvartyno statybos premjeras rengia pasitarimą su specialistais, o savo
nuomonę ketina išdėstyti Prezidentui.
Baiminamasi šiukšlių “piliakalnio”
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Pastaruoju metu tarp kelių šalies institucijų, vietos gyventojų verda diskusijos dėl šio
sąvartyno statybos.
Sąvartyno įrengimui Kazokiškėse priešinasi tiek vietiniai gyventojai, tiek kernaviškiai,
nuo kurių miestelio sąvartynas įsikurs už 8 kilometrų. Gyventojai baiminasi, kad
įrengtas sąvartynas pakenks turizmo plėtrai regione, nuvertės jų turtas, bus iškirsta
nemaža dalis miško.
Statyboms nepritaria ir Katalikų bažnyčios atstovai, teigdami, kad Kazokiškės – sakrali
piligrimų lankoma vieta.
Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direktoriaus Sauliaus Vadišio nuomone, į
UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įtrauktam Kernavės kultūriniam rezervatui netoliese
planuojamas statyti Kazokiškių sąvartynas gali padaryti tiek pat žalos, kaip kitam
UNESCO objektui – Kuršių nerijai – Rusijos naftos telkinys “D-6”.
S.Vadišis taip pat baiminasi, kad po kokių 15 metų Kernavėje neatsirastų šeštasis
“piliakalnis” – tik ne istorinio paveldo, o šiukšlių.
Tuo tarpu Aplinkos ministerijos (AM) atstovai teigia, kad planuojamas sąvartynas
nepadarys jokios žalos nei gyventojams, nei kraštovaizdžiui.
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Vilniaus regione planuojama įrengti vieną regioninį sąvartyną Kazokiškėse, uždarant
visus senus, neatitinkančius Europos Sąjungos reikalavimų, sąvartynus, bei įrengiant
atliekų priėmimo ir konteinerių aikšteles.
Pirminiais apskaičiavimais, apie 20 metų gyvuosiančiame 30 metrų aukščio Kazokiškių
sąvartyne bus sukaupta maždaug 7 mln. tonų šiukšlių.
Nuo sąvartyno iki artimiausio gyvenamojo namo – vos 500 metrų. Sąvartynui įrengti
numatytas sklypas yra už 1,7 km nuo Zelvos ežero, o už 1,6 km teka Cielgio upelis.
Sąvartyno sklypas yra Neries baseine. Ekohidrologiniu požiūriu, sąvartynui paskirtas
sklypas priklauso jautrių teritorijų kategorijai.
ELTA, BNS, Kauno dienos informacija
6.5.2

Priemonių pakeičiamumas

■ Turint efektyvumo matą (grynoji nauda) ir nelygybės matą, viešasis sprendimų
priėmimas iš principo turėtų būti nesunkus: užtektų įvertinti ar efektyvumo
padidėjimas yra vertas nelygybės padidėjimo, ir atvirkščiai.
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■ Paskutiniuose dviejuose skyreliuose mes parodėme kaip matuoti bendrąjį efektyvumą
ir nelygybę. Tai yra tik statistikos, skaičiai, kurie padeda apibendrinti projekto ar
programos įtaką. Tokia apibendrinanti statistika, nors naudinga, dažnai užgožia kai
kurią detalesnę informaciją, kuri yra svarbi viešajame sprendimų priėmime. Idealiu
atveju mes turėtume žiūrėti į įtaką kiekvienam žmogui ir po to naudoti socialinės
gerovės funkciją, kad susumuotume efektus. Praktikoje vyriausybės mėgina
nustatyti įtaką ne kiekvienam žmogui, o kiekvienai pagrindinei grupei. Pavyzdžiui,
jos gali nagrinėti įtaką žmonėms skirtingose pajamų kategorijose (decilėse).
6.5.3

Svertinė grynoji nauda

■ Tai gali būti visa informacija, kurios reikia, kad politikos vykdytojai galėtų priimti
sprendimą. Jei bendroji grynoji nauda (suma pasiryžimų sumokėti minus kaštai)
yra teigiama, ir jei neturtingieji yra grynieji naudos gavėjai, o turtingieji yra
grynieji pralošusieji, tada projektas padidina ir efektyvumą, ir lygybę, todėl
turėtų būti vykdomas.
■ Tačiau dažnai dalykai yra labiau komplikuoti. Pavyzdžiui, neturtingi ir turtingi gali
tapti neturtingesni, tačiau vidutinių pajamų žmonės – turtingesni. Kaip mes
vertiname tokį pokytį? Vėlgi, naudojame socialinės gerovės funkciją, kad
sudėtume efektus.
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■ Priskiriame svorius grynajai skirtingų grupių naudai, kad apibendrintume įtakas
vienu skaičiumi. Socialinės gerovės funkcija parodo kaip tai daryti. Dėl susirūpinimo
lygybe efektams didesnių pajamų grupėms priskiriami mažesni svoriai. Nuo to
kiek svoriai yra mažesni gali priklausyti ar yra pageidautina vykdyti projektą.
Pavyzdžiui, projektas, kuris padeda vidutinei klasei, tačiau dėl jo nukenčia neturtingi ir
turtingi, gali būti nevykdomas, jei mes pasveriame neturtingų nuostolius gerokai
daugiau nei vidutinės klasės naudą.19
■ Galima galvoti, kad svorių naudojimas remiasi trimis prielaidomis:
 pirma, kad yra mažėjantis ribinis naudingumas;
 antra, kad skirtingi individai turi tą patį sąryšį tarp naudingumo ir pajamų;
 trečia, kad visuomenei rūpi bendras naudingumas – atskirų individų
naudingumų suma (utilitarinė socialinės gerovės funkcija).
Dėl šių svorių svarbos socialiniame sprendimų priėmime ekonomistai ieškojo racionalaus pagrindo
svorių parinkimui. Vienas būdas yra mąstyti apie tai, kaip greitai mažėja ribinis naudingumas didėjant
pajamoms. Išvados apie tai gali būti padarytos stebint žmogaus elgseną rizikingose situacijose: jei ribinis
naudingumas mažėja labai greitai, žmonės bus labai nelinkę prisiimti didelę riziką, ir bus pasiryžę
sumokėti dideles draudimo premijas, kad atsikratytų rizikos. Remiantis šiais faktais, dauguma
ekonomistų teigia, kad pajamų padvigubėjimas sumažins ribinį pajamų naudingumą nuo 2 iki 4 kartų,
todėl vidutinės klasės žmogaus su 30 000 litų metinėmis pajamomis pajamų pokytis turėtų gauti svorį,
sudarantį nuo pusės iki ketvirčio, palyginti su neturtingo žmogaus su 15 000 litų pajamomis pokyčiu.
19
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■ Nors kiekviena iš šių prielaidų gali būti kvestionuojama, galime laikyti šias procedūras
patogiu būdu apibendrinti duomenis, kuris padeda sprendimą priimančiajam.
Apibendrinimas 6.3. Socialinis pasirinkimas praktikoje
1. Raskite Pareto pagerinimus.
2. Jei kai kuriems žmonėms bus geriau, o kitiems – blogiau, nustatykite tas žmonių
grupes (pagal pajamas, regioną, amžių), jų naudą ir praradimus.
 įsitikinkite, kad bendroji grynoji nauda yra teigiama (kompensavimo
principas);
 nustatykite efektyvumo ir nelygybės pokytį bei įvertinkite pakeičiamumą;
 apskaičiuokite svertinę grynąją naudą, neturtingųjų naudą ir nuostolius
pasverdami daugiau nei turtingųjų pagal socialinės gerovės funkciją.
6.6

Pagrindinės sąvokos

Socialinės abejingumo kreivės (social indifference curves)
Mažėjantis ribinis naudingumas (diminishing marginal utility)
Socialinės gerovės funkcija (social welfare function)
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Utilitarizmas (utilitarianism)
Rawlsizmas (Rawlsianism)
Tarpasmeniniai naudingumo palyginimai (interpersonal utility comparisons)
Rawlso socialinės gerovės funkcija (Rawlsian social welfare function)
Nasho socialinės gerovės funkcija (Nash’s social welfare function)
Perteklinis nuostolis (deadweight loss)
Perteklinė mokesčio našta (excess burden)
Skurdo indeksas (poverty index)
Skurdo gylis (poverty gap)
Kompensacijos principas (compensation index)
Svertinių naudų principas (weighted benefits approach)
6.7

Papildoma literatūra
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