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IV. IŠLAIDŲ PROGRAMOS 
 
■ Šioje dalyje parodysime kaip teoriniai modeliai, kuriuos pademonstravome prieš tai 
buvusiose paskaitose, gali būti naudojami analizuojant įvairias viešųjų išlaidų 
programas. 
 
■ Kitos dvi paskaitos yra skirtos paaiškinti pagrindinį metodą nagrinėti viešąsias išlaidas: 10 
paskaitoje pateikiama bendroji sistema, o 11 paskaitoje parodysime kaip gali būti kiekybiškai 
įvertinti skirtingų valstybės programų nauda ir kaštai. 
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10 IŠLAIDŲ POLITIKOS ANALIZĖ  
 
Nagrinėjami klausimai 
 

1. Kokie yra pagrindiniai žingsniai analizuojant viešųjų išlaidų programą? 
2. Kokios yra kai kurios priežastys kodėl valstybės programos faktinės pasekmės skiriasi 

nuo pageidautų, ar tų, kurie atrodo akivaizdūs iš pirmo žvilgsnio? Kas yra programos 
našta? 

3. Kodėl kai kurios programos yra neefektyvios? 
4. Kaip praktikoje yra įvertinama programos įtaka pasiskirstymui? 
5. Kas yra pasirinkimas tarp teisingumo ir efektyvumo? Ar visada yra toks 

pakeičiamumas? 
6. Kodėl politinio proceso supratimas galėtų padėti suprasti valstybės programos 

bruožus? 
 
■ Nuolat girdime politikų raginimus reformuoti pagrindinius šalies ekonomikos 
segmentus – sveikatos apsaugą ir švietimo sistemą, socialinės paramos ir socialinio draudimo 
sistemą, sumažinti kai kurių programų, tokių kaip gynyba, ir padidinti kitų, tokių kaip naujų 
technologijų kūrimas, finansavimą. Šioje paskaitoje analizuosime sistemą kaip mąstyti apie 
tokias reformas: klausimus, kurie turi būti paklausti, ir būdus, kuriuos galima naudoti 
siekiant į juos atsakyti. 
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■ Politikos vykdytojams reikia tokios sistemos, kad galėtų spręsti vis sudėtingesnes 
problemas. Daugumos valstybės programų sudėtingumas yra toks didelis, kad 
parlamentas deleguoja didžiosios dalies detalių sukūrimo funkciją (esant parlamento 
nustatytoms kryptims) vyriausybei ir jos agentūroms. 
 
■ Ši sistema analizuoti viešąsias išlaidąs yra vadovas kaip naudoti efektyvumo ir 
teisingumo kriterijus, aptartus 4 ir 6 paskaitose. Nėra paprastos formulės, kuri gali būti 
aklai taikoma visoms problemoms, tačiau yra sąrašas argumentų, kurie turėtų būti iškelti. 
Kai kurie gali labiau tikti vienoms valstybės programoms, kiti kitoms. 
 
■ Klausimai, į kuriuos galiausiai norime gauti atsakymą, yra: 
 Kodėl iš viso yra valstybės programa? 
 Kodėl valstybės programa turi tokį pavidalą? 
 Kaip valstybės programa veikia privatų sektorių? 
 Kas laimi ir kas pralaimi dėl valstybės programos? Ar nauda didesnė už 

nuostolius? 
 Ar yra alternatyvios programos, kurios yra (Pareto) geresnės už einamąją 

valstybės programą (kurios pagalba kai kurie žmonės gali būti padaryti turtingesniais, 
nepalankiai nepaveikiant ko nors kito)? 

 Ar yra alternatyvios programos, kurios turi skirtingas pasiskirstymo pasekmes, 
tačiau kurios tuo pačiu metu pasiekia programos pirminius tikslus? 

 Kas neleidžia pradėti šių alternatyvių programų? 
 



Viešosios ekonomikos paskaitos                                                                                              www.ekonomika.org 

___________________________________________________________________________  
10/27/2009 Psl. 363 / 701 
  

■ Pradėsime suskirstydami viešųjų išlaidų analizę į žingsnius: 
1. programos poreikis, 
2. programos sprendžiamos rinkos ydos, 
3. programos alternatyvos, 
4. konkretūs programos bruožai, 
5. privataus sektoriaus reakcija, 
6. efektyvumo pasekmės, 
7. pasiskirstymo pasekmės, 
8. teisingumo ir efektyvumo pakeičiamumai, 
9. viešosios politikos tikslai, 
10. politinis procesas. 

 
10.1 Programos poreikis 
 
■ Dažnai yra naudinga pradėti viešosios programos analizę nagrinėjant programos 
istoriją ir aplinkybes, kurioms esant ji atsirado. Kokie žmonės ar grupės siekė jos 
priėmimo, kokie buvo suvokti poreikiai, kuriuos ji tariamai sprendė? 
 
■ Pavyzdžiui, prieš socialinio draudimo sistemų įkūrimą daugelyje šalių buvo Didžioji 
depresija. Iki to laiko nedaug darbdavių teikė adekvačias pensijas jų darbuotojams, o 
privati rinka anuitetams (draudimo polisas, kuris teikia žmonėms fiksuotas metines 
pajamas iš pensijos iki mirties, nepaisant to, kaip ilgai jie gyvena) buvo išvystyta 
nepakankamai. 
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■ Taip pat daug žmonių adekvačiai netaupydavo pensijai, o daug tų, kurie taupė, 
parardo santaupas dėl akcijų rinkos žlugimo. Nesugebėjimas sukaupti adekvačias 
santaupas nebuvo toks iracionalus ir neatsargus kaip šiandien atrodo: tuo metu daug 
žmonių dirbdavo iki mirties. 
 
■ Jiems reikėdavo gyvybės draudimo paremti šeimas po jų mirties, tačiau ne pensijų 
patiems. Tačiau Didžiosios depresijos metu daug šių žmonių prarado darbus ir neturėjo 
draudimo nuo nedarbo. Buvo plačiai manoma, kad visuomenė turėtų jiems padėti ir, 
pageidautina, sistemingai, o ne tik spręsti to konkretaus laikotarpio problemą. 
 
10.2 Rinkos ydos 
 
■ Antras žingsnis viešųjų programų analizėje yra pamėginti susieti poreikį, paklausos 
šaltinį su viena ar daugiau rinkos ydų, aptartų 5 paskaitoje: netobula konkurencija, 
viešosiomis prekėmis, išoriniais efektais, nepilnomis rinkomis ir netobula informacija. 
 
■ Be to, kaip mes pamatėme 5 paskaitoje, netgi jei ekonomika yra Pareto efektyvi, yra du 
papildomi argumentai valstybės kišimuisi: 

 pajamų pasiskirstymas rinkos ekonomikoje gali nebūti socialiai teisingas; 
 žmogaus jo paties gerovės suvokimas gali būti netinkamas ar neadekvatus gerovės 

vertinimo kriterijus. Yra privalomosios prekės (merit goods), kurias valstybė turėtų 
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skatinti vartoti, ir neskatinamos vartoti prekės (merit bads), kurių vartojimo 
valstybė turėtų neskatinti ar drausti. 

 
■ Kai kuriais atvejais rinkos ydos pobūdis yra akivaizdus: krašto apsauga yra grynoji 
viešoji prekė ir, kaip teigėme anksčiau, nesant viešojo teikimo, visada bus nepakankama 
tokių prekių pasiūla. Kitais atvejais atsakymas nėra toks akivaizdus ir ekonomistai gali 
nesutarti dėl rinkos ydos pobūdžio. 
 
■ Kai kas mano, kad, pavyzdžiui, švietimas yra viešoji prekė. Tačiau dauguma 
ekonomistų teigia, kad jis iš esmės yra privati prekė (technine prasme, aptarta 7 
paskaitoje) ir, kad rastume paaiškinimą jo viešajam teikimui, reikia žiūrėti kitur: 
pavyzdžiui, į kapitalo rinkos netobulumus; į viešojo teikimo paskirstymo pasekmes; ar į 
švietimą kaip skatinamą vartoti prekę, būtiną demokratinės visuomenės funkcionavimui. 
 
■ Faktas, kad yra paklausa kai kurių prekių ar paslaugų viešajam teikimui, pats 
nelemia, kad yra rinkos yda. Kai kurie reikalavimai viešajam teikimui kyla dėl 
neadekvataus rinkos ir valstybės galimybių padaryti gyvenimą geresnį supratimo. 
Nustatymas ar yra, ar nėra rinkos yda yra esminis žingsnis sprendžiant dėl tinkamos valstybės 
veiksmų apimties. 
 
10.3 Alternatyvios valstybės kišimosi formos 
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■ Kai rinkos yda yra nustatyta, problemą išspręsti galėtų įvairūs valstybės veiksmai. 
Trys pagrindinės valstybės veiksmų kategorijos yra: 

 viešoji gamyba; 
 privati gamyba, mokesčiais ir subsidijomis skatinant ar neskatinant tam tikras 

veiklas; 
 privati gamyba su valstybės reguliavimu, siekiant užtikrinti, kad firmos veikia 

pageidaujamu būdu. 
 
■ Jei valstybė nusprendžia imtis gamybos funkcijos, ji turi nuspręsti kaip paskirstyti 
prekes. Ji gali: 
 imti už prekę rinkos kainą; 
 imti už prekę tik gamybos kaštus, kaip ji paprastai daro energijos atveju; 
 nustatyti prekės kainą, kuri yra gerokai mažesnė nei gamybos kaštai, kaip ji 

paprastai daro aukštesnio švietimo atveju; 
 teikti prekę nemokamai ir vienodai visiems, kaip ji daro mokyklų atveju; 
 skirstyti prekes ar paslaugas tam tikrais būdais, atitinkančiais suvoktą poreikį. 

Šalyse, kuriose sveikatos apsaugos paslaugos teikiamos už dyką, yra akivaizdu, kad 
jos neteikiamos lygiai visiems žmonėms, nes poreikiai skiriasi. Sprendimus kiek 
kam suteikti medicinos paslaugų daro gydytojai (veikdami pagal vyriausybės 
taisykles). 

 
■ Jei prekė turi būti gaminama privačiai, vyriausybė turi nuspręsti ar: 
 užsakyti prekę, tačiau skirstyti ją pačiai; 
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 teikti subsidijas gamintojams, tikintis, kad dalis naudos dėl mažesnių kainų teks 
vartotojams; 

 teikti subsidijas vartotojams. Ir jei yra pageidaujama tam tikra subsidijų forma, 
vyriausybė turi nuspręsti ar ji turėtų būti teikiama per mokesčių sistemą ar per 
tiesiogines išmokas. Jei yra teikiamos subsidijos, turi būti nustatytos sąlygos, 
pavyzdžiui, teisės į jas kriterijai. Praktikoje galime stebėti visas šias galimas 
valstybės veiksmų formas. 

 
■ Alternatyvių programų išskyrimo svarba yra vis labiau pripažįstama. Dažnai gali būti 
sukurtos naujos programos, kurios pasiekia senesnių programų tikslus mažesniais 
kaštais ir veiksmingiau. “Socialinės inovacijos” yra nemažiau svarbios, nei technologinės 
inovacijos. Šiandien vis labiau naudojami rinkos ir panašūs į rinką mechanizmai. 
 

Apibendrinimas 10.1. Alternatyvios valstybės kišimosi formos 
 
Viešoji gamyba 
 Nemokamas paskirstymas 
 Paskirstymas mažesniais nei gamybos kaštais 
 Paskirstymas už gamybos kaštus 

 
Privati gamyba 
 Valstybės subsidijos (mokesčiai) gamintojams 
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 Valstybės subsidijos (mokesčiai) vartotojams 
 Tiesioginis valstybės paskirstymas 
 Valstybės reguliavimas 

 
10.4 Konkrečių programos bruožų svarba 
 
■ Programos detalės, pavyzdžiui, tikslūs teisės į ją kriterijai, dažnai yra esminės, 
nustatant programos efektyvumo ir teisingumo pasekmes. Teisingumas ir efektyvumas 
reikalauja padaryti tam tikrus atskyrimus kurie, nors aiškūs iš principo, yra sunkiai 
pritaikomi praktikoje. 
 
■ Atskyrimas tarp tų, kurie yra alkani ir tų, kurie nėra, yra svarbus, tačiau programai 
teikti maistą alkaniems reikia konkretaus ir lengvo būdo nustatyti, kas tikrai yra 
alkanas. Per siauras apibrėžimas lems, kad daug tų, kuriems reikia pagalbos, jos negaus. Per 
platus teisės į pagalbą kriterijus lems, kad daug žmonių, kurie apsieitų ir be jos, ją gaus, 
o kiti mokesčių mokėtojai, kurie turi prisidėti prie programos finansavimo, prieštaraus.  
 
■ Tokiu būdu, dėl to, kad negalima idealiai nustatyti tų, kurie nusipelno pagalbos, kuriant 
taisykles atsiranda pakeičiamumas tarp dviejų klaidų tipų: neduoti pagalbos tiems, 
kurie nusipelno, ir suteikti pagalbą tiems, kurie nenusipelno (žiūr. Pav. 10.1). Skirtingi 
žmonės gali skirtingai vertinti šių dviejų klaidų tipų svarbą. 
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Pav. 10.1. Pasirinkimas, kuriant programas 

Kai teisės į programą standartai yra negriežti, daug žmonių, nenusipelniusių gauti pagalbą, ją gaus. Kai 
standartai yra griežti, daug nusipelniusių žmonių jos negaus. 
  
■ Teisės į programą kriterijų sukūrimas turi tolesnius efektus, kadangi žmonės gali 
pakeisti jų elgseną, kad gauti šią teisę ar gauti didesnę naudą. Pavyzdžiui, yra susirūpinimas, 
kad gerovės programos, kurios teikia pagalbą tik vienišoms motinoms, neskatina 
santuokų. 
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■ Motinystės išmokų apskaičiavimas Lietuvoje, kaip pagrindą naudojant paskutinių trijų 
mėnesių atlyginimą, sukūrė rimtą piktnaudžiavimo sistemą (žr. Intarpas 10.1). 
 

Intarpas 10.1. Teisėti vagilių lūkesčiai 

Audrius Bačiulis 
“Veidas”, 2009.08.10, Nr. 32 
 
Įsivaizduokite situaciją: vagis įsitaisė vogti iš bendrovės kasos. Reguliariai, bet ne po daug, 
tad bendrovė, tuo metu gavusi dideles pajamas, su ta vagyste taikstėsi, o vagis jau netgi 
susiplanavo, ką už tuos vogtus pinigus nusipirks. Bet atėjo sunkmetis, pinigų kasoje 
sumažėjo, tad vagysčių neapsikentęs bendrovės savininkas įrengė papildomą kasos apsaugą ir 
visi vagies planai nuėjo velniop.  
 
Supykęs vagis surengė piketą prie bendrovės ir policijos komisariato, reikalaudamas grąžinti 
bendrovės apsaugą į ankstesnį lygį, mat kitaip jam nepavyks reguliariai vogti iš kasos, taigi 
bus pažeisti jo teisėti lūkesčiai. Nors bendrovės savininkas ir bambėjo, tačiau policija, 
atsižvelgusi į teisėtus vagies lūkesčius, liepė bendrovės kasos apsaugą grąžinti į ankstesnį 
lygį. Nes vagies skriausti negalima. 
 
Sakysite, tokios situacijos įsivaizduoti neįmanoma? Nejaugi? Pabandykime vietoje bendrovės 
kasos įrašyti "Sodra", vietoje vagies – motinystės išmokų gavėjus, vietoje bendrovės 
savininko – Seimas, vietoje policijos – Prezidentūra ir pažiūrėkime, kas išeis. Ogi štai kas: 
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vetavusi Seimo patvirtintą motinystės išmokų mažinimą, prezidentė Dalia Grybauskaitė kartu 
patvirtino, jog pašalpas gaunančios mamytės turėjo “teisėtus lūkesčius” reguliariai vogti iš 
“Sodros” kasos. 
 
Apie masinius piktnaudžiavimus motinystės išmokomis, dirbtinai pakeliant būsimųjų 
mamyčių atlyginimus likus trims mėnesiams iki gimdymo, “Sodroje” šnekama jau seniai. 
Šalyje mokamo vidutinio atlyginimo (pagal kurį ir skaičiuojamas motinystės išmokų dydis) ir 
vidutinio “Sodros” mamoms išmokamų pašalpų dydžio neatitikimas tiesiog bado akis. Pernai 
vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje (neatskaičius mokesčių) buvo 2174 Lt, o vidutinės 
motinystės pašalpos dydis, “Sodros” duomenimis, – 2820 Lt. Lietuvoje moterys vidutiniškai 
uždirba ketvirtadaliu mažiau nei vyrai, o motinystės atostogų einančių tėvų tėra keletas šimtų 
ir jie tikrai negali smarkiai paveikti statistinio vidurkio. Tad nesunku suskaičiuoti, kad 
vidutinė statistinė “Sodros” išmoką gaunanti mamytė pernai kas mėnesį pavogdavo per 
tūkstantį litų. Pavogdavo iš tų, kurie sąžiningai mokėjo tikrai nemažus “Sodros” mokesčius. 
 
Šiemet vagystės mastas padidėjo – nors dėl ekonominės krizės atlyginimai krito dramatiškai, 
“Sodros” mamoms skirtos išmokos pakilo iki 3270 Lt vidurkio! Ne veltui teigiama, kad šiuo 
metu pats populiariausias būdas saugiai pergyventi krizę – išeiti motinystės atostogų. Viena 
bėda – krintant ekonomikai, krito ir “Sodros” pajamos, tad jos biudžete šiuo metu žioji 
milijardinė skylė. Su tuo reikia kažką daryti ir vienintelis būdas – mažinti išmokas. 
Pirmiausia tas, kurios nėra sąžiningai pelnytos. Bet prezidentė tam nepritarė. 
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10.5 Privataus sektoriaus reakcija į valstybės programas 
 
■ Vienas iš pagrindinių mišrios rinkos ekonomikos bruožų yra tas, kad valdžia turi tik ribotą 
kontrolės laipsnį. Pavyzdžiui, privatus sektorius gali reaguoti į bet kurią valstybės 
programą tokiu būdu, kuris neutralizuotų jos numatytą naudą. 
 
■ Pavyzdžiui, kai vyriausybė padidina socialinio draudimo sistemos išmokas, senų 
žmonių gerovė ilgu laikotarpiu gali nepadidėti pilna suma, kadangi žmonės gali būti 
paskatinti sumažinti jų pačių santaupas pensijai, o vaikai gali būti paskatinti teikti 
mažiau paramos jų senėjantiems tėvams. Todėl viešoji parama gali “išstumti” privačią 
paramą, sumažinant programos poveikį. 
 
■ Svarstant valstybės programos pasekmes, reikia žiūrėti į ilgo laikotarpio pasekmes, 
po to kai visi gamintojai ir vartotojai pakeitė jų elgseną, lygiai kaip ir į nedelsiamą 
įtaką. Pavyzdžiui, viena iš pagrindinių būsto nuomos kainų kontrolės įtakų yra ta, kad labai 
sumažėja naujų būstų pasiūla ir šis efektas jaučiamas tik palaipsniui. Trumparegiai politikai 
tai dažnai išnaudoja savo populistiniams tikslams. 
 
■ Visiškos privataus sektoriaus reakcijos apskaičiavimas dažnai yra vienas iš 
sunkiausių ir labiausiai kontraversiškų valstybės programos analizės aspektų. 
Pavyzdžiui, kokiu mastu valstybės subsidijos nebrangaus būsto statytojams lemia didesnį 
pelną, taip paskatinant statybos veiklą? Kokiu mastu konkurencija veikloje sumažins šiuos 
pelnus, sumažindama kainą ir didindama pasiūlą, ir taip duodama pageidautą naudą jos 
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gavėjams? Atsakymai priklauso nuo požiūrių į būsto ir statybos rinkas. Kiek konkurencinė 
yra statybos veikla? Jei yra konkurencinė, koks yra pasiūlos elastingumas? Koks yra 
paklausos elastingumas (trumpu ir ilgu laikotarpiais)? 
 
■ Kaip mes jau minėjome, valstybės programos efektai gali kritiškai priklausyti nuo iš 
pirmo žvilgsnio nekaltų jos bruožų. Ekonomistai ieško ribinių įtakų paskatoms. Dvi 
programos teikiančios tas pačias vidutines subsidijas gali turėti gan skirtingus ribines 
įtakas paskatoms. Maisto talonų programa su $200 apribojimu pašalpai gali neturėti ribinio 
poveikio tiems žmonėms, kurie išleidžia daugiau nei $200 maistui. Privataus sektoriaus 
paklausos ir pasiūlos reakcijų dydžio analizė (ir todėl efektų kainoms ir kiekiams analizė) turi 
dėmesingai įvertinti šias ribines paskatas. 
 
10.6 Pasekmės efektyvumui  
 
■ Kiti išlaidų politikos analizės žingsniai yra nustatyti kiekvienos alternatyvios programos 
efektyvumo ir pasiskirstymo pasekmes ir įvertinti mastą, kuriuo alternatyvios 
programos gali pasiekti viešosios politikos tikslus. 
 
■ Valstybės programos gali lemti ir prekės ar paslaugos gamybos, ir vartojimo lygio 
neefektyvumus. 10 paskaitoje teigėme, kad valdžios sprendimas gaminti prekę ar 
paslaugą pačiai, pirkti prekę ar paslaugą iš privačios firmos, tačiau skirstyti ją pačiai, 
ar leisti privačioms firmoms ją gaminti ir pardavinėti, valstybei reguliuojant, gali 
reikšmingai įtakoti kaštus, susijusius su prekės ar paslaugos gamyba ir paskirstymu. 
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■ Taip pat teigėme, kad kai vartotojai turi pasirinkimą, konkurencija tarp tiekėjų 
greičiausiai padidintų prekės ar paslaugos teikimo efektyvumą, taip pat prekės labiau 
atitiktų vartotojų poreikius. Šie argumentai yra mažiau įtikinantys, jei vartotojai turi 
ribotą informaciją apie perkamą prekę (kaip sveikatos apsauga), ar jei vartotojo 
susirūpinimas kaštais yra sumažėjęs, kadangi valstybė moka visą ar žymią kaštų dalį 
(vėlgi, kaip sveikatos apsaugos atveju). 
 
10.6.1 Pajamų ir pakeitimo efektai bei sukuriamas neefektyvumas 
 
■ Daugelyje programų yra naudinga išskirti pakeitimo ir pajamų efektus. Kai valstybės 
programa sumažina tam tikros prekės kainą, yra pakeitimo efektas: žmogus pigesne 
preke pakeičia kitas prekes. Pavyzdžiui, esant švietimo subsidijoms žmonės ims daugiau 
vartoti švietimo, palyginti su kitomis prekėmis. 
 
■ Antra vertus, transferai žmonėms, kurie padaro juos turtingesniais, tačiau nepakeičia 
skirtingų prekių santykinių kainų, turi pajamų efektą: žmogus padidina išlaidas, kadangi 
tapo turtingesnis. Daugeliu atvejų yra ir pajamų efektas, ir pakeitimo efektas, ir abu 
pakeičia žmogaus elgseną. Tačiau, paprastai su neefektyvumu siejame tik pakeitimo 
efektą. 
 
■ Kad tuo įsitikintume, darykime prielaidą, kad valstybė duoda žmogui maisto talonus pirkti 
$10 vertės maisto kiekvieną savaitę. Prieš šį sprendimą Pav. 10.2 žmogaus biudžeto 
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apribojimas buvo žemiau. Atsisakydamas maisto už $1, žmogus galėtų nusipirkti kitų prekių 
už $1 daugiau. Maisto talonų programa pastumia jo biudžeto apribojimą į dešinę. 
 
■ Jei žmogus dabar nori vartoti daugiau nei už $10 vertės maisto, jis vis dar turi atsisakyti $1 
kitų prekių už kiekvieną papildomą suvartoto maisto dolerį – nėra pakeitimo efekto. Tačiau, 
yra pajamų efektas – žmogus dabar gali išleisti papildomus $10. Poveikis maisto vartojimui 
yra tas pats kaip duodant žmogui lygiavertę pajamų sumą (išskyrus atvejį, kai žmogus norėtų 
vartoti mažiau nei $10 vertės maisto kiekvieną savaitę). Maisto talonų programa pakeitė jo 
elgseną: jis vartoja daugiau maisto (B) nei prieš tai (A). 
 
■ Tačiau atkreipkite dėmesį, kad jis nepadidina maisto vartojimo visais $10: jis paskirsto 
šias papildomas pajamas tarp maisto ir visų kitų prekių, kaip jis padarytų, jei gautų $10 
daugiau pajamų. Kadangi nėra pakeitimo efekto, nėra neefektyvumo, susijusio su šia 
maisto talonų programa. 
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Pav. 10.2. Pajamų efektas 

Maisto davimas nemokamai turi pajamų efektą, tačiau jokio pakeitimo efekto: efektai yra tokie patys kaip tuo 
atveju, kai žmogui duodamos papildomos pajamos. 
 
■ Kad pamatytume pakeitimo efektą, darykime prielaidą, kad valdžia sutiko apmokėti 30% 
išlaidų maistui. Tai sumažina maisto kaštus. Naujas biudžeto apribojimas yra parodytas Pav. 
10.3. Dabar yra pakeitimo efektas. Maistas tampa pigesnis, palyginti su visomis kitomis 
prekėmis, todėl biudžeto apribojimas pasisuka kaip parodyta. 
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■ Atkreipkite dėmesį, kad Pav. 10.2 naujas biudžeto apribojimas, susijęs su maisto talonais, 
yra lygiagretus pradiniam biudžeto apribojimui. Pav. 10.3 taip pat yra pajamų efektas, 
kadangi, maistui tapus pigesniam, žmogus ne tik gali vartoti daugiau maisto, bet jis gali 
vartoti daugiau visų likusių prekių. 

 

 
Pav. 10.3. Pakeitimo efektas 

Kai valdžia apmoka dalį maisto kaštų, yra pakeitimo efektas. Pasikeičia biudžeto apribojimo nuolydis. Šiame 
paveiksle valdžia apmoka fiksuotą išlaidų maistui dalį, nepaisant to kiek žmogus vartoja. 

 
■ Yra svarbu atskirti pajamų ir pakeitimo efektus. Kai kuriais atvejais valstybė gali norėti 
paskatinti ar neskatinti tam tikrą ekonominę veiklą. Tokiu atveju, ji gali norėti didelio 
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pakeitimo efekto. Tokiu būdu, jei yra tikima, kad neturtingi žmonės neteikia 
pakankamos svarbos būstui ir valstybė nori pagerinti jų perkamo būsto kokybę, tada 
programa, kai valstybė moka dalį būsto išlaidų (kas, pasekmėje, turi pakeitimo efektą) 
bus daugiau efektyvi, nei vienodas transferas už būstą, kuris (jei nėra labai didelis) turi tik 
pajamų efektą. 
 
■ Iš kitos pusės, jei valstybė yra pirmiausiai susirūpinusi skirtingų žmonių grupių 
gerove, tada yra pageidautinos programos, kurios nepakeičia ribinių paskatų; tokios 
programos nelemia neefektyvumų, susijusių su pakeitimo efektu. 
 
■ Grįžtant prie maisto talonų atvejo, galime pažiūrėti kaip programos bruožų pokytis leidžia 
išvengti neefektyvumo dėl pakeitimo efekto. Kai 1964 m. JAV buvo pradėta ši programa, 
dalyviai pirko maisto talonus su nuolaida nuo jų nominalios vertės, taigi valstybė mokėjo 
dalį maisto talonų kaštų. Tokiu būdu, maisto talonai verti $100 neturtingam asmeniui kainavo 
$70, ir jis galėjo pirkti, tarkime, iki $2000 vertės maisto talonų. Tačiau jis galėjo norėti pirkti 
tik $1000 vertės maisto talonų – tokiu atveju, bendroji subsidija būtų $300. Šiandien JAV 
paprasčiausiai duoda nedidelių pajamų žmogui fiksuotą kiekį maisto talonų, ir tiek kiek 
duotas kiekis yra lygus ar mažesnis nei suma, kurią žmogus vis tiek išleistų maistui, tai yra 
tapatu pajamų transferui. 
 
■ Kaip pamatėme, šis maisto subsidijų variantas turi tik pajamų efektą, o ankstesnis 
variantas taip pat turėjo pakeitimo poveikį. Pakeitimo efektas sukelia neefektyvumą: 
tikrieji maisto kaštai – kiekis kitų prekių, kurių visuomenė turi atsisakyti, kad gautų 
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papildomą vienetą maisto – nepakinta. Už kiekvieną papildomą dolerį suvartoto maisto 
visuomenė turi atsisakyti $1 vertės kitų prekių. Tačiau esant pradiniam maisto talonų 
programos variantui, žmonės turėjo sumokėti tik 30 centų už dolerio vertės maistą. Toks 
skirtumas lemia neefektyvumą. 
 
■ Pav. 10.4 rodo kaip nauja programos forma gali valstybei kainuoti mažiau, ir 
neturtingi žmonės, gaunantys subsidijas, bus tiek pat turtingi kaip prieš tai. BB atspindi 
biudžeto apribojimą prieš bet kokias maisto subsidijas. Tiesė BKB’ atspindi biudžeto 
apribojimą esant pradinei maisto talonų programos formai, kai valstybė iki tam tikros ribos 
apmoka fiksuotą maisto kaštų dalį. Po to kai ta riba yra pasiekta (taškas K), žmonės turi 
sumokėti visą maisto kainą. Žmogus renkasi tašką E, kur jo abejingumo kreivė liečiasi su 
biudžeto apribojimu. 
 
■ Subsidijų dydis yra skirtumas tarp to ką žmogus turi sumokėti ir to, ko visuomenė 
turi atsisakyti. Ji lygi vertikaliam atstumui tarp biudžeto apribojimo prieš subsidiją ir 
biudžeto apribojimo po subsidijos maisto vartojimo pusiausvyros lygyje – atstumui AE. 
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Pav. 10.4. Senosios JAV maisto talonų programos neefektyvumas 

Esant pradinei maisto talonų formai, valstybė iki tam tikros ribos apmokėdavo fiksuotą išlaidų maistui dalį 
(atitinkamas biudžeto apribojimas tada būtų BKB’). Nauja programos forma (BLB”), kai valstybė moka už 
fiksuotą maisto kiekį, žmonės lygiai taip pat patenkinti, tačiau programa kainuoja mažiau. Sutaupoma suma lygi 
EG. 
 
■ Pav. 10.4 taip pat parodo biudžeto apribojimą kai maisto talonai turi fiksuotos sumos, kurią 
galima išleisti maistui, formą. Iš kur mes žinome, kad žmogus yra toks pat turtingas? Todėl, 
kad transferas buvo toks, kad biudžeto apribojimas liestų abejingumo kreivę taške E. Pagal 
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abejingumo kreivės apibrėžimą, žmogus yra lygiai tiek pat patenkintas taške H, kaip ir taške 
E. Tačiau transferas kainuoja valstybei mažiau. 
 
■ Vėlgi, programos kaštai yra atspindėti vertikaliu atstumu tarp biudžeto apribojimų 
prieš subsidiją ir po subsidijos. Transfero dydis HF yra mažesnis nei 30% subsidijos dydis 
AE.36 Priežastis yra paprasta: kai žmonės turi sumokėti pilną ribinę maisto kainą (t.y. kai 
jie turi sumokėti $1 už $1 daugiau vertės maisto), jie padidėjusį maisto vartojimą 
vertina lygiai tiek pat, kiek atsisakomą kitų prekių vartojimą. Tačiau kai žmonėms 
duodama 30% subsidija, tada jie perka maisto iki taško, kur jie $1 vertės maistą vertina 
70-čia centų, kurie jiems yra tikri $1 vertės maisto kaštai. 
 
■ Tačiau atkreipkite dėmesį, kad esant naujai maisto talonų formai, žmonės vartoja 
mažiau maisto, nei esant senai formai. Jei maisto talonų programos tikslas yra 
paskatinti maisto vartojimą (kadangi, pavyzdžiui, valdžia mano, kad žmonės, 
maksimizuodami jų pačių naudingumą, nevartoja pakankamai maisto) tada sena forma, kai 
vyriausybė neturtingiems sumažina maisto kainą, yra daugiau efektyvi. 
 

 
36 Kad tuo įsitikintume, atkreipkite dėmesį, kad biudžeto apribojimo segmentas LB” yra lygiagretus biudžeto 
apribojimui BB – žmogus turi sumokėti visus ribinius maisto kaštus ir jo pasirinkimas tarp maisto ir kitų prekių 
nepakinta. Tokiu būdu, AG = FH (vertikalus atstumas tarp dviejų lygiagrečių tiesių yra visur tas pats). Todėl 
neefektyvumas dėl 30% subsidijos yra EG – vyriausybė turi išleisti šį papildomą kiekį, kad žmogus būtų toks 
pat patenkintas kaip pajamų transfero atveju. EG yra perteklinis neefektyvios subsidijos nuostolis. 
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10.7 Paskirstymo pasekmės 
 
■ Nėra visada lengva įsitikinti kas iš tikrųjų gauna naudą iš tam tikros valstybės 
programos. Aptarkime, pavyzdžiui, programą, kuria valstybė seniems žmonėms 
finansuoja didžiąją dalį sveikatos apsaugos. Jie akivaizdžiai iš programos gauna didelę 
naudą. 
 
■ Tačiau valstybinė pagalba tam tikru mastu pakeičia pinigus, kuriuos duotų senų 
žmonių šeimos (todėl viešosios išlaidos išstumia privačias išlaidas), ir, tuo mastu, tikri 
programos naudos gavėjai yra ne seneliai, tačiau jų vaikai. Tokio tipo analize 
ekonomistai siekia nustatyti savybę, kurią jie vadina valstybės išlaidų programos ar mokesčių 
našta, t.y. jie siekia atsakyti į klausimą kas dėl programos ar mokesčio realiai gauna naudą ar 
praranda. 
 
■ Valstybės programos dažnai iššaukia įvairias privataus sektoriaus reakcijas, kurios 
lemia kainų pokyčius. Tokiu būdu, programos efektai gali būti gerokai platesni už 
tiesioginį poveikį žmonėms, ir dažnai naudos gavėjai skiriasi nuo tų, kuriems ji buvo 
sugalvota. Yra didelis susirūpinimas, kad, bent jau trumpu laikotarpiu, valstybės 
subsidijos neturtingiems pirkti ar nuomoti privačius būstus paprasčiausiai padidina 
būsto kainą, ir todėl tikri naudos gavėjai yra lūšnų savininkai, o ne neturtingieji. 
 
■ Valstybės subsidijų poveikis yra parodytas Pav. 10.5, kuriame matome būsto paklausos ir 
pasiūlos kreives. Trumpu laikotarpiu (dalis A), būsto pasiūla, pagal daromą prielaidą, 
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yra labai neelastinga, kadangi reikia laiko naujiems būstams pastatyti. Darykime 
prielaidą, kad valstybė pradeda teikti bendras subsidijas būstui, dėl ko padidėja paklausa 
būstui (paklausos kreivė pasistumia į dešinę). 
 
■ Atkreipkite dėmesį, kad paveiksle beveik visa subsidija atsispindi didesnėje būsto 
kainoje, o faktinis būsto paslaugų kiekis padidėja labai nedaug. Ilgu laikotarpiu, be abejo, 
pasiūlos reakcija tikėtina bus didesnė, todėl Pav. 10.5B ilgo laikotarpio pasiūlos kreivė yra 
gana gulsti, rodanti, kad nedidelis procentinis kainos padidėjimas, esant pakankamai laiko, 
lemia gana didelį būsto pasiūlos padidėjimą. 
 
■ Trumpu laikotarpiu būsto subsidijų naudos gavėjai yra einamieji būstų savininkai: jie 
pamato, kad faktiškai visa subsidija atsispindi didesne nuomos kaina (postūmis nuo p iki p’). 
Tačiau ilgu laikotarpiu nuomininkai tampa turtingesni, nes būsto pasiūlos padidėjimas 
(nuo Q iki Q’) riboja kainų didėjimą. 
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Pav. 10.5. Išlaidų programos trumpo ir ilgo laikotarpio našta 

(A) trumpu laikotarpiu subsidijos gali labiau padidini kainą, o ne kiekį. Todėl būstų savininkai gali gauti naudą 
iš būsto subsidijų, skirtų padėti neturtingiems įsigyti geresnius būstus. (B) Ilgu laikotarpiu kiekio reakcija bus 
didesnė, o kainos reakcija – mažesnė. 
 
■ Viešojo transporto subsidijavimas yra kitas pavyzdys: kas gauna naudą iš naujos metro 
sistemos? Iš pirmo žvilgsnio, atsakymas atrodo akivaizdus: metro naudotojai. Tačiau tai 
gali būti ne taip. Tie, kurie šalia metro turi būstus, pamatys, kad padidėjo paklausa 
šiems būstams ir tai atsispindės rentoje, kurią gali imti savininkai (ir šių būstų rinkos 
vertėje). Metro naudotojas, kuris neturi nekilnojamojo turto, bus turtingesnis dėl 
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geresnės metro paslaugos, tačiau jis taps neturtingesnis dėl didesnės rentos, ir du efektai 
gali vienas kitą neutralizuoti. Tikri naudos gavėjai yra netoli metro esančio turto savininkai. 
 
■ Metro pavyzdys iliustruoja bendrą principą: valstybės programų nauda dažnai yra 
kapitalizuojama ribotų aktyvų, susijusių su tos naudos gavimu, vertėje (žemė šalia metro 
stotelių). Šiuo atveju tikri naudos gavėjai yra tie, kurie turi tuos aktyvus programos 
paskelbimo metu (ar kai manoma, kad programa bus priimta). 
 
■ Dėl tos pat priežasties ir programos kaštai dažnai yra kapitalizuojami. Todėl mokestis 
žemei atsispindi žemės vertėje ir tikri kaštai nešami tų, kurie turi aktyvą paskelbimo 
apie mokesčio įvedimą metu. 
 
■ Kai tie, kurie gauna naudą iš valstybės programos, skiriasi nuo tų, kuriems padėti 
programa buvo skirta, sakome, kad nauda buvo perkelta, ar kad faktinė našta (tie, 
kuriems iš tikrųjų atiteko nauda) skiriasi nuo ketinimų. Todėl reikalingi tyrimai, norint 
nustatyti faktinę valstybės programos naštą. 
 
10.7.1 Paskirstymo pasekmių įvertinimas 
 
■ Kaip pamatėme, skirtingi žmonės iš tam tikros valstybės programos gauna skirtingą naudą. 
Nors yra akivaizdu, kad negalime nustatyti kiek kiekvienas žmogus gauna naudos, gali 
būti svarbu žinoti kaip paveikiamos skirtingos visuomenės grupės. Mus dominančios 
grupės priklauso nuo programos, ir nauda gali svyruoti tam tikros pajamų grupės viduje. 



Viešosios ekonomikos paskaitos                                                                                              www.ekonomika.org 

___________________________________________________________________________  
10/27/2009 Psl. 387 / 701 
  

Tokiu būdu, būsto šildymo išlaidų kompensavimo programa žmonėms, kurių pajamos 
sumažėja mažiau nei iki tam tikro lygio, akivaizdžiai duoda daugiau naudos 
neturtingiems nei turtingiems, tačiau kai kuriems neturtingiems (kurie išleidžia būsto 
šildymui daugiau, nes gyvena didesniuose būstuose) ji duoda naudos daugiau nei kitiems 
(gyvenantiems mažesniuose būstuose). Lietuvoje būsto šildymo subsidijavimas yra ir dėl 
mažesnio PVM šildymui. Šia lengvata naudojosi ir turtingieji, todėl ji nebuvo labai 
efektyvi teisingumo aspektu. 
 
■ Kitais atvejais mes galime mėginti nustatyti kiek skirtingai yra paveikiami gamintojai. 
Tai paprastai yra analizės, įvertinančios programas, skirtas padėti tam tikroms veikloms (kaip 
žemės ūkio produktų kainų rėmimas), objektas. Dar kitais atvejais, kaip socialinio 
draudimo programos, mus gali dominti skirtinga įtaka dabartiniams pagyvenusiems, 
palyginti su įtaka jauniems – būsimiesiems pagyvenusiems. Mes vadiname šias įtakas 
programos tarplaikinio pasiskirstymo efektais – pasiskirstymo laike efektais. Dar kitais 
atvejais galime norėti nustatyti regioninę įtaką ar įtaką miestui, palyginti su kaimu. 
 
■ Kai programos nauda neproporcingai tenka neturtingiems (jie gauna daugiau už jų 
įnašą į programos kaštus per mokesčių sistemą), sakome, kad jos pasiskirstymo poveikis 
yra progresinis. Jei nauda neproporcingai tenka turtingiesiems, sakome, kad programos 
pasiskirstymo poveikis yra regresinis. 
 
■ Dažnai nesutariama kas yra realūs programos naudos gavėjai, ir kieno nors nuomonė 
apie jos paskirstymo įtaką didele dalimi yra apsprendžiama to, kokią grupę jis analizuoja. 
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Pavyzdžiui, valstybės parama aukštesniam švietimui yra dažnai laikoma kaip įgalinanti 
neturtingųjų vaikus eiti į universitetą, ir todėl yra laikoma turinčia teigiamą perskirstymo 
įtaką. 
 
■ Tačiau tikėtina, kad vidutinių ir daugiau nei vidutinių pajamų šeimų vaikai patys 
galės mokėti už aukštesnį švietimą. Tokiu būdu, bendros subsidijos (tokios kaip 
sumažintas mokestis už mokslą visiems studentams) neproporcingai padeda vidutinių ir 
daugiau nei vidutinių pajamų šeimų vaikams. 
 
■ Kai kuriais vertinimais jie dažnai naudos gauna daugiau, nei sudaro jų mokesčių dalis – 
todėl bendrosios aukštojo išsilavinimo subsidijos yra regresyvios. Tai yra priešingas 
variantas tikslinėms (targeted) subsidijoms, kaip stipendijos vaikams iš nedidelių pajamų 
šeimų. 
 
■ Netgi tokiu atveju nėra aišku, kad tėvų pajamos yra tinkamas kriterijus: švietimo 
naudos gavėjai yra ne tėvai, tačiau vaikai, kadangi jie gaus didesnį darbo užmokestį dėl 
geresnio išsilavinimo.37 Tie, kurie laikosi šio požiūrio, dažnai teikia pirmenybę studentų 
paskolų programoms. 
 

 
37 Vidutinių ir didelių pajamų grupių tėvų, kurie vis tiek siųstų vaikus į aukštąją mokyklą, atveju, tikrieji naudos 
gavėjai gali būti tėvai, kurie sutaupo pinigus, kuriuos vis tiek būtų išleidę. Tačiau tuo mastu, kuriuo tėvai šiuos 
pinigus panaudoja padidinti palikimus savo vaikams, vaikai yra tikrieji naudos gavėjai. 
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■ Priešpastatykime tiesioginės valstybės paramos universitetams (kas jiems leidžia nustatyti 
nedidelį mokestį už mokslą) pasiskirstymo pasekmes su studentų paskolų programos 
pasiskirstymo pasekmėmis. Tie, kurie gali patys sau leisti mokėti už aukštesnį mokslą, 
vidutiniškai turi gerokai didesnes pajamas, nei tie, kurie negali sau jo leisti. Todėl paskolų 
programa gali būti labiau progresyvinė nei einamoji sistema, kurioje netgi nedideles 
pajamas turintys iškritusieji iš universiteto turi paremti aukštesnį švietimą. 
 
■ 1993 m. JAV įvestos paskolų programos, kurios leido susieti paskolų grąžinimą su 
studentų pajamomis, dar labiau padidino progresyvumą, nes studentai, kurie baigę 
mokslus uždirba didesnes pajamas, moka daugiau, nei tie, kurie gauna nedideles pajamas. 
 
■ Kaip parodo šis pavyzdys, požiūris į valstybės programos pasiskirstymo įtaką priklauso 
ne tik nuo to kokią grupę analizuojame, tačiau taip pat nuo duotos programos 
alternatyvų. Teisingas pasirinkimas retai yra turėti programą ar jos neturėti, tačiau ar 
taikyti vieną programos tipą ar kitą. 
 
■ Tokiu būdu, dabartinė JAV ar Didžiosios Britanijos pagalbos aukštesniam švietimui 
sistema gali būti daugiau progresyvinė nei vien tik privataus švietimo sistema, tačiau jos 
pasiskirstymo įtaka gali atrodyti mažiau palanki, palyginti su paskolų išsilavinimui įgyti 
sistema. 
 
10.7.2 Teisingumas ir paskirstymas 
 



Viešosios ekonomikos paskaitos                                                                                              www.ekonomika.org 

___________________________________________________________________________  
10/27/2009 Psl. 390 / 701 
  

■ Politinėse diskusijose paprastai nagrinėjamas įvairių pasiūlymų teisingumas, 
kiekvienai pusei teigiant, kad jos pasiūlymai yra teisingesni. Deja, teisingumo sąvoka 
nėra gerai apibrėžta: skirtingi žmonės gali turėti prieštaraujančius požiūrius į tai, kas yra 
teisinga. 
 
■ Vidutinės klasės pora, kuri myli vaikus, tačiau nusprendė dėl finansinių priežasčių apriboti 
turimų vaikų skaičių dviem, gali jausti, kad yra neteisinga jiems remti vaiką iš 
daugiavaikės šeimos, kurios tėvai nenori naudoti gimstamumo kontrolės būdų ir be valstybės 
pagalbos negali sau leisti siųsti savo vaikų į mokyklą. 
 
■ Pora, kuri sutaupė pinigų, kad leistų vaiką į universitetą, gali jausti, jog yra 
neteisinga, kad jie neturi teisės gauti valstybės subsidijos ar paskolos, tuo tarpu kai jų 
kaimynas, turintis tokias pačias pajamas ir nieko nesutaupęs savo vaiko švietimui, 
kiekvienais metais važiuoja į brangias keliones ir turi teisę į valstybės subsidiją, kuri 
priklauso ne tik nuo šeimos pajamų, tačiau ir nuo turto. 
 
■ Nevedęs asmuo ir šeima su abiem dirbančiaisiais gali abu manyti, kad neteisinga, jog jų 
laukiama grąža iš socialinio draudimo sistemos yra gerokai mažesnė nei to, kurio 
žmona yra namų šeimininkė. Tačiau žmogus, kurio žmona yra namų šeimininkė, gali jausti, 
kad yra teisinga, jog jis gauna daugiau, kadangi jo šeima negauna naudos iš antrojo šeimos 
nario pajamų. 
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Apibendrinimas 10.2. Viešųjų programų pasekmės 
 
Valstybės programos gali išstumti privačius veiksmus. Analogiškai, privatūs veiksmai 
gali didele dalimi atsverti viešuosius veiksmus, dėl to grynasis efektas gali būti 
nedidelis. 
 
Valstybės programos sukelia pajamų ir pakeitimo efektus. Pakeitimo efektas yra susijęs 
su ribiniu paskatų dydžiu. 
 
Viešosios programos neefektyvumai yra susiję su pakeitimo efekto dydžiu. 
 
Programos našta apibūdina kas iš tikrųjų gauna naudą ar nukenčia dėl programos. 
Faktinė našta dažnai gerokai skiriasi nuo pageidautos naštos. 
 
Programos nauda gali būti kapitalizuota. Tokiu atveju tikrieji naudos gavėjai yra tie, 
kurie programos priėmimo (ar paskelbimo apie ją) metu turi turtą, kuriame kapitalizuojasi 
nauda. 
 
10.8 Teisingumo ir efektyvumo pakeičiamumai 
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■ Dėl dviprasmiškumo, susijusio su termino “teisingas” naudojimu, ekonomistai 
analizėje jo bando išvengti – jie analizuoja programos įtaką. Ekonomistai pradeda bet 
kurios programos analizę ieškodami Pareto ar beveik Pareto pagerinimų. 
 
■ Yra teigiama, kad rentos kontrolė ilgu laikotarpiu nepadeda nuomininkams, nes sumažėja 
būsto pasiūla. Yra geresni būdai padėti nedidelių pajamų žmonėms gauti būstą. Socialinės 
paramos programos, kurios sukuria priklausomybės jausmą tarp gerovės gavėjų, taip 
pat daro meškos paslaugą naudos gavėjams. Jei mokesčių mokėtojai nedaug daugiau pinigų 
investuotų į apmokymą ir švietimą, ilgu laikotarpiu naudos gavėjai būtų turtingesni ir 
mokesčių našta dėl paramos programų galėtų būti sumažinta. Yra alternatyvių rinka 
besiremiančių būdų kovoti su teršimu, tokie kaip baudos ir prekiaujami leidimai (žr. 9 
paskaitą), kurie gali pasiekti didesnį teršimo sumažinimo lygį nei griežto reguliavimo sistema 
ir mažesniais kaštais – laimi ir aplinka, ir ekonomika. 
 
■ Deja, nors yra žymi erdvė tokiems Pareto ar beveik Pareto pagerinimams, daugelyje 
išlaidų programų egzistuoja pakeičiamumas tarp efektyvumo ir teisingumo tikslų. 
Galima sukurti progresyvesnę išlaidų programą, tačiau tik su tam tikrais kaštais. 
 
■ Socialinio draudimo sistemos išmokų padidinimas gali būti pageidautinas iš tam tikrų 
pasiskirstymo tikslų perspektyvos, tačiau padidėjusios pašalpos gali lemti ankstyvesnį 
išėjimą į pensiją, o didesni mokesčiai, skirti jas finansuoti, gali sumažinti darbo 
paskatas. 
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■ Didesnė nedarbo pašalpa gali padidinti pajamas tų, kurie yra tarp labiausiai nuskriaustų, 
tačiau draudimas nuo nedarbo kai kurių žmonių gali neskatinti ieškoti kito darbo. 
 
■ Nesutarimai dėl skirtingų programų naudingumo dažnai kyla dėl nesutarimų ne tik 
apie vertes (santykinę teisingumo versus efektyvumo argumentų svarbą), tačiau taip pat dėl 
pakeičiamumų pobūdžio (kiek efektyvumo nuostolių atneš mėginimas pakeisti paramos 
programos struktūrą, siekiant padaryti programos pasiskirstymo įtaką daugiau progresyvine). 
 
■ Pav. 10.6 matome hipotetinės programos teisingumo - efektyvumo ribą ir dviejų žmonių 
abejingumo kreives. A dalyje liberalas (Skrudžas) nori atiduoti mažiau efektyvumo už 
teisingumą, nei jo brolis socialdemokratas (Išlaidusis). E1 yra taškas ant pasirinkimo kreivės, 
kuris yra optimalus Išlaidžiajam, o E2 yra optimalus Skrudžui. Nėra netikėta, kad Skrudžas 
renkasi tašką su didesniu efektyvumu, tačiau mažesniu teisingumu, nei Išlaidusis. Taigi, 
A dalyje vertybių skirtumas tarp dviejų žmonių yra nesutarimo dėl politikos šaltinis. 
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Pav. 10.6. Požiūrių į viešąsias programas skirtumų šaltiniai 

(A) Skrudžas ir Išlaidusis turi tą patį suvokimą apie pakeičiamumus, tačiau skiriasi jų vertės (abejingumo 
kreivės). (B) Skrudžas ir Išlaidusis skiriasi jų efektyvumo ir teisingumo pakeičiamumo pobūdžio suvokimu. 
 
■ Iš kitos pusės, dalis B parodo situaciją, kai skirtumai dėl politikos iškyla dėl 
pakeičiamumo pobūdžio vertinimo skirtumų. Skrudžas galvoja, kad norint gauti 
nedidelį teisingumo padidėjimą reikia atsisakyti daug efektyvumo. Antra vertus, 
Išlaidusis galvoja, kad su nedideliu efektyvumo nuostoliu galima daug padidinti teisingumą. 
 
■ Pavyzdžiui, jei pagrindinė priežastis kodėl bedarbiai negauna darbo vietų yra ta, kad 
nėra laisvų darbo vietų, tada draudimo nuo nedarbo dydis gali turėti nedidelį poveikį 
darbo paieškai. Jei draudimas nuo nedarbo turi nedidelį poveikį darbo vietos paieškai, nėra 
didelio pasirinkimo tarp efektyvumo ir teisingumo, ir ši riba yra suderinama su Išlaidžiojo 
suvokimu. Jei darbo paieškos pastangos yra labai jautrios bedarbio pašalpai, yra 
reikšmingas pakeičiamumas, ir teisingumo - efektyvumo riba yra suderinama su Skrudžo 
suvokimu. 
 
■ Su teisingumo - efektyvumo pasirinkimu nuolat susiduriama įvertinant bet kurios 
valstybės programos detales. Sprendimas nustatyti kainą už važiavimą tiltu reiškia, kad tie, 
kurie gauna naudą iš tilto (t.y. kurie juo naudojasi) turi nešti jo kaštus. Daugeliui 
žmonių tai yra pageidautina dėl teisingumo priežasčių: yra neteisinga versti ką nors, kas 
nevažiuoja tiltu, už jį mokėti. Tačiau yra efektyvumo kaštai, matuojant pinigais ir laiku: 
mokėjimų rinkėjų darbo užmokestis ir vairuotojų laikas. Be to, jei kai kurie vairuotojai 



Viešosios ekonomikos paskaitos                                                                                              www.ekonomika.org 

___________________________________________________________________________  
10/27/2009 Psl. 396 / 701 
  

dėl mokėjimo yra neskatinami naudotis tiltu (kai važiuoja mažiau vairuotojų nei tilto 
pajėgumas), yra tolesni efektyvumo nuostoliai dėl nepakankamo naudojimo. 
 

Apibendrinimas 10.3. Teisingumo ir efektyvumo pakeičiamumas 

 
Kartais programos gali būti Pareto pagerinimai, kai kas nors tampa turtingesnis, 
nieko nepadarant neturtingesniu. 
 
Tačiau dažniausiai yra pakeičiamumas tarp teisingumo ir efektyvumo. Labiau 
progresyvinė mokesčių ir paramos sistema paprastai mažina ribines paskatas dirbti. 
 
10.9 Viešosios politikos tikslai 
 
■ Kol kas nagrinėjome du viešųjų programų įvertinimo pagrindus: jų poveikį ekonominiam 
efektyvumui ir poveikį pasiskirstymui. Tačiau valstybės politika gali būti susijusi su 
platesniu tikslų ratu. 
 
■ Pavyzdžiui, valstybė gali būti susirūpinusi mastu, kuriuo žmonės su skirtingomis 
rasėmis, etnine prigimtimi ir socialiniu sluoksniu yra susimaišę mokyklose. Ji gali būti 
susirūpinusi ne tik neturtingųjų pajamomis, tačiau fizine būsto, kuriame jie gyvena, išvaizda 
ir pan. Kai šie alternatyvūs tikslai yra apibrėžti, valstybė vis dar gali naudoti įvairias 
priemones juos pasiekti. Ji, pavyzdžiui, vis dar gali naudotis privačiais gamintojais, juos 



Viešosios ekonomikos paskaitos                                                                                              www.ekonomika.org 

___________________________________________________________________________  
10/27/2009 Psl. 397 / 701 
  

reguliuodama ar nustatydama kriterijus, kuriuos turi atitikti žmonės ar firmos, kad galėtų 
gauti subsidijas. Taip valstybė gali nustatyti, kad pagalbą gaunančios institucijos turi 
vykdyti tam tikrą pozityviąją diskriminaciją (žr. Apibrėžimas 10.1). 
 

Apibrėžimas 10.1. Pozityvioji diskriminacija (affirmative action) 
 
Tai politika, kuri atsižvelgia į rasę, etnines grupes ar lytį, siekiant skatinti lygias galimybes ar 
etninę ar kitų formų įvairovę. Tokios politikos gali būti įdarbinimo, švietimo, viešosios 
gamybos ar sveikatos srityse. Yra du pagrindiniai pozityviosios diskriminacijos tikslai: 
maksimizuoti visuomenės įvairovę, jei manoma, kad tai jai naudinga, ir pašalinti įvairių 
grupių nelygias galimybes dėl atviros ar nevalingos (institucinės) diskriminacijos. 
 
■ Tačiau kai kuriais atvejais valdžiai gali būti sunku akivaizdžiai (ir iš anksto) 
specifikuoti visus jos tikslus ar juos artikuliuoti taisyklių ar standartų forma. Yra 
paplitęs įsitikinimas, kad privatūs gamintojai, nesant gerai artikuliuoto ir įgyvendinto 
reguliavimo, paprasčiausiai tęs pelną maksimizuojančią elgseną, nepaisant alternatyvių 
tikslų, kuriuos jie gali deklaruoti (pavyzdžiui, socialinė atsakomybė, nekorumpuotumas ar 
rūpinimsis aplinka). 
 
■ Tokiomis aplinkybėmis yra priežastis valstybei imtis tiesioginės atsakomybės už 
veiklą. Tačiau, tiek kiek tai yra tiesa, gali būti sunku parlamentui ar vyriausybei akivaizdžiai 
specifikuoti tikslus, kurių siektų biurokratai, atsakingi už jos programų vykdymą. Tokiu 
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atveju biurokratams liks didelė erdvė diskretiškumui, ir neatitikimas tarp to, kaip jie 
pasinaudoja tuo diskretiškumu, ir, tarkime, parlamento ketinimų, gali būti reikšmingas. 
 
10.10 Politinis procesas 
 
■ Demokratijoje bet kurios viešosios išlaidų programos priėmimas ir detalizavimas 
apima daug žmonių ir grupių su įvairiais tikslais ir įvairiais požiūriais į tai, kaip veikia 
ekonomika. Programa, kuri galų gale yra priimta, atspindi šių požiūrių kompromisą: ji 
tikriausiai neatitiks kurio nors vieno žmogaus požiūrių ir gali būti nebesuderinama su bet 
kuriuo vieninteliu tikslų rinkiniu. 
 
■ Politinio proceso, kurio pagalba buvo priimtos tam tikros išlaidų programos, studijos 
gali daug atskleisti dėl kelių priežasčių. Pirma, mes galime suprasti kodėl programa yra 
tokia, kokia yra. 
 
■ Aptarkime valstybės programą stabilizuoti ūkininkų produkcijos kainas. Yra rinkos 
yda, kurią sprendžia ši programa: žmonių negalėjimas gauti draudimą nuo daugelio 
svarbių rizikų, su kuriomis jie susiduria, apimant ir rizikas, susijusias su kainų 
nepastovumu.38 Tačiau gilesnė kainų stabilizavimo programos analizė rodo, kad jei tai būtų 
vienintelis tikslas, jos bruožai būtų gana skirtingi. Ūkininkams iš tikrųjų svarbi pajamų 

 
38 Ateities sandorių rinkos dabar įgalina ūkininkus patiems apsidrausti nuo kai kurių rizikų, susijusių su kainų 
nepastovumu. 
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rizika – ne tik kainų nepastovumas, tačiau visų veiksnių, kurie lemia grynąsias pajamas 
(apimant gamybos lygį ir kaštus) nepastovumas. 
 
■ Kai kuriais atvejais kainų stabilizavimo programa iš tikrųjų gali padidinti pajamų 
nepastovumą. Faktiškai, sumažinti riziką nėra tikriausiai tikrasis tikslas: tikrasis tikslas 
yra perduoti išteklius (pajamas) ūkininkams iš likusių gyventojų. Tačiau jei tikslas yra 
tai, yra efektyvesni transferų ūkininkams būdai – tiesioginės išmokos būtų geresnis būdas 
nei siūloma programa. Tačiau jei toks tikslas būtų aiškiai išsakytas, transferai kristų į 
akis ir jų nepatvirtintų. Miesto rinkėjai galėtų labai jiems prieštarauti, tačiau jie 
neprieštarauja neefektyvių subsidijų formai, kadangi nevisiškai suvokia transferų pobūdį. 
 
■ Yra tikėtina, kad konkrečios viešųjų programų nuostatos turės dideles pasiskirstymo 
pasekmes tam tikroms gyventojų grupėms. Jei viena grupė gali būti tinkamai 
organizuota, ji mėgins paskatinti politinį procesą, siekiant priimti nuostatas, kurios jai bus 
naudingos. 9 paskaitoje aptarėme taršos iš, tarkime, anglies deginimo reguliavimą. Šis 
reguliavimas gali turėti milžinišką poveikį santykinei anglies paklausai ir angliakasių 
pajamoms. Todėl aplinkosaugos teisė ir reguliavimas gali būti labai įtakojama šių 
pasiskirstymo pasekmių, kaip ir bendrojo efektyvumo argumentų. 
 
■ Antra priežastis kodėl gali būti naudinga studijuoti išlaidų programų priėmimo procesą yra, 
kad demokratijose programos bent jau iš dalies reaguoja į rinkėjų pageidavimus ir suvokimą. 
Kadangi programos turi būti paaiškintos ir “parduotos” rinkėjams, paprastumas yra 
privalumas. Taip pat programos dažnai skiriasi nuo ekonomistų siūlomo varianto, kadangi 
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rinkėjai dažnai nesupranta tikros programos naštos. Pavyzdžiui, dauguma rinkėjų 
mano, kad didžioji dalis socialinio draudimo sistemos kaštų yra apmokama darbdavių 
įnašais, tačiau dauguma ekonomistų mano, kad tikra našta yra lygiai tokia pati, kaip 
tuo atveju, kai visi socialinio draudimo sistemos įnašai mokami darbuotojų. Šiuo atveju, 
nesusipratimas dėl naštos turi nedaug pasekmių, tačiau daugelyje kitų programų šis 
nesusipratimas gali turėti reikšmingą įtaką, kaip mes pamatysime vėlesnėse paskaitose. 
 
■ Galų gale, programos bruožai gali įtakoti mastą, kuriuo ją veikia politinis spaudimas 
ar korupcija. Korupcija daugelyje šalių yra didėjantis susirūpinimas. Ji gali būti įvairių 
formų: moderniose demokratijose specialios interesų grupės prisideda prie politinių 
kampanijų finansavimo, dažnai mėginant “nupirkti” joms naudingus įstatymus; daugelyje 
šalių biurokratai naudoja jų diskrecines galias teikti paslaugas mainais už kyšius. Kuo 
daugiau diskretiškumo paliekama biurokratams, tuo daugiau potencialo jiems pasiduoti 
politinei įtakai ir užsiimti korupcija. 
 
■ Atitinkamai, įvertinant alternatyvias politikas, reikia atsižvelgti į politinį procesą, į tai, kaip 
galėtų atrodyti siūlomi įstatymai kai jie paveikiami politinio proceso, ir kokias pasekmes 
turės programos, žinant, kad jos bus administruojamos biurokratų. 
 
10.11 Pagrindinės sąvokos 
 
Išlaidų išstūmimas (crowding out) 
Pakeitimo efektas (substitution effect) 
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Pajamų efektas (income effect) 
Programos našta (incidence) 
Kapitalizacija (capitalization) 
Perkėlimas (shifting) 
Tarplaikiniai pasiskirstymo efektai (intertemporal distribution effects) 
Progresyvumas (progressivity) 
Regresyvumas (regressivity) 
 


